
ZESTAWIENIE		

ODPOWIEDZI	NA	NAJCZĘŚCIEJ	ZADAWANE	PYTANIA	

DOTYCZĄCE	SYSTEMU	WSPARC

naczenia

IA	EFEKTYWNOŚCI	ENERGETYCZNEJ*	

Oz 	zastosowane	w	zestawieniu:	

1) ustawa	 ‐	 ustawa	 z	 dnia	 15	 kwietnia	 2011	 r.	 o	 efektywności	 energetycznej	 (Dz.	 U.	
z	2011	r.	Nr	94,	poz.	551	z	późn.	zm.),	

2) rozporządzenie	 z	 dnia	 10	 sierpnia	 2012	 r./rozporządzenie	 audytowe	 ‐	
rozporządzenie	 Ministra	 Gospodarki	 z	 dnia	 10	 sierpnia	 2012	 r.	 w	 sprawie	
szczegółowego	zakresu	 i	sposobu	sporządzania	audytu	efektywności	energetycznej,	
wzoru	karty	audytu	efektywności	energetycznej	oraz	metod	obliczania	oszczędności	
energii	(Dz.	U.	z	2012	r.	poz.	962),		

3) rozporządzenie	z	dnia	4	września	2012	r.	 	‐	rozporządzenie	Ministra	Gospodarki	
z	dnia	 4	 września	 2012	 r.	 w	 sprawie	 sposobu	 obliczania	 ilości	 energii	 pierwotnej	
odpowiadającej	 wartości	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 oraz	 wysokości	
jednostkowej	opłaty	zastępczej	(Dz.	U.	z	2012	r.	poz.	1039),	

4) rozporządzenie	z	dnia	23	października	2012	r./rozporządzenie	przetargowe	‐	
rozporządzenie	 Ministra	 Gospodarki	 z	 dnia	 23	 października	 2012	 r.	 w	 sprawie	
przetargu	na	wybór	przedsięwzięć	służących	poprawie	efektywności	energetycznej	
(Dz.	U.	z	2012	r.	poz.	1227),		

5) obwieszczenie	MG	–	obwieszczenie	Ministra	Gospodarki	z	dnia	21	grudnia	2012	r.	
w	sprawie	szczegółowego	wykazu	przedsięwzięć	 służących	poprawie	efektywności	
energetycznej	(M.P.	z	2013	r.,	poz.	15).	

*	 zestawienie	 będzie	 sukcesywnie	uzupełnianie	w	miarę	 opracowywania	 kolejnych	 odpowiedzi	na	
zapytania	zainteresowanych	podmiotów.	
	

UWAGA	!	

	

Należy	mieć	na	uwadze,	 że	wszystkie	osoby	 i	podmioty	 stosujące	prawo,	w	 tym	
organy	 administracji	 publicznej,	 dokonują	 interpretacji	 przepisów	 prawa	 na	
własną	 odpowiedzialność	 i	 ryzyko,	 przy	 czym	 dokonana	 interpretacja	 może	
podlegać	późniejszej	weryfikacji	w	ewentualnym	postępowaniu	sądowym.	Organy	
administracji	 publicznej	 czynią	 to	 w	szczególności	 w	 toku	 postępowania	
administracyjnego,	w	odniesieniu	do	konkretnego	stanu	faktycznego.	

Zastrzega	się,	że	poniższe	opinie	dotyczące	poruszonych	zagadnień,	nie	są	wiążące	
dla	 innych	 osób,	 organów	 i	 sądów	 oraz,	 że	 odnoszą	 się	 do	 stanów	 faktycznych	
przedstawionych	w	zapytaniach	zainteresowanych	podmiotów.	
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Powyższe	 zestawienie	 nie	 stanowi	 wiążącej	 wykładni	 przepisów	 ustawy		
o	efektywności	energetycznej	a	jedynie	wyraża	opinię	organu	administracji,	która	
oże	ulec	zmianie.		m

	

I. Przedsięwzięcia	służące	poprawie	efektywności	energetycznej	

1. Interpretacja	art.	2	ust.	2	pkt	2	ustawy	w	zakresie	instalacji	objętych	systemem	
handlu	uprawnieniami	do	emisji.	

W	świetle	art.	2	ust.	2	pkt	2	ustawy	jej	przepisów	nie	stosuje	się	do	instalacji	objętych	
systemem	handlu	uprawnieniami	do	emisji	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	22	grudnia	
2004	 r.	 o	 handlu	 uprawnieniami	 do	 emisji	 do	 powietrza	 gazów	 cieplarnianych	 i	
innych	 substancji	 (Dz.	 U.	 Nr	 281,	 poz.	 2784,	 z	 późn.	 zm.),	 z	wyjątkiem	 urządzeń	
potrzeb	własnych.	

Ustawa	z	dnia	22	grudnia	2004	r.,	z	dniem	21	czerwca	2011	r.	została	uchylona	przez	
ustawę	z	dnia	28	kwietnia	2011	r.	o	systemie	handlu	uprawnieniami	do	emisji	gazów	
cieplarnianych	 (Dz.	 U.	 Nr	 122,	 poz.	 695)	 –	 patrz:	 art.	 96	 tej	 ustawy.	 Tymczasem	
ustawa	 o	efektywności	 energetycznej	 weszła	 w	 życie	 z	 dniem	 11	 sierpnia	 2011	 r.	
Oznacza	to,	że	z	dniem	wejścia	w	życie	ustawy	odesłanie	zawarte	w	art.	2	ust.	2	pkt	2	
było	błędne,	dotyczyło	bowiem	ustawy	już	nieobowiązującej.		

W	związku	z	powyższym	wyłączenie	zawarte	w	art.	2	ust.	2	pkt	2	ustawy	odnosi	się	
do	 instalacji	 objętych	 systemem	 handlu	 uprawnieniami	 do	 emisji	 w	 rozumieniu	
obecnie	 obowiązującej	 (oraz	 obowiązującej	 w	dniu	 wejścia	 w	 życie	 ustawy	
o	efektywności	energetycznej)	ustawy	z	dnia	28	kwietnia	2011	r.	o	systemie	handlu	
uprawnieniami	do	emisji	gazów	cieplarnianych.		

Zatem	 do	 przetargu	 nie	 może	 zostać	 zgłoszone	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 dotyczące	 instalacji	 objętych	 systemem	 handlu	
uprawnieniami	do	emisji	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	28	kwietnia	2011	r.	o	systemie	
handlu	 uprawnieniami	 do	 emisji	 gazów	 cieplarnianych,	 z	wyjątkiem	 urządzeń	

	własnych.	potrzeb

Przez	 	urządzenie	 potrzeb	 własnych,	 w	 świetle	 art.	 3	 pkt	 14	 ustawy,	 należy	
rozumieć	 zespół	 pomocniczych	 obiektów	 lub	 instalacji	w	 rozumieniu	 art.	 3	 pkt	 10	
ustawy	z	dnia	10	kwietnia	1997	r.	‐	Prawo	energetyczne	(Dz.	U.	z	2012	r.,	poz.	1059),	
służących	procesowi	wytwarzania	energii	elektrycznej	lub	ciepła.		

2. Możliwość	 udziału	 w	 przetargu	 przedsięwzięcia	 efektywnościowego	
w	przypadku	 finansowania	 audytu	 energetycznego	 dotyczącego	 tego	
przedsięwzięcia	 środkami	 pochodzącymi	 z	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	(w	tym	w	zakresie	Programu	Priorytetowego	
„Efektywne	wykorzystanie	energii”).	

W	 świetle	 art.	18	 ust.	 2	 pkt	 2	 ustawy	 do	 przetargu	 nie	 może	 być	 zgłoszone	
przedsięwzięcie	służące	poprawie	efektywności	energetycznej,	na	którego	realizację:	

a)		przyznano	premię	 termomodernizacyjną,	 o	 której	mowa	w	 art.	 3	 ustawy	 z	 dnia	
	r.	o	wspieraniu	 e e 		 21	listopada	2008 t rmomod rnizacji	i	remontów,	lub

b)		uzyskano	 środki	 pochodzące	 z	 budżetu	 Unii	 Europejskiej	 lub	 z	 budżetu	
	 państwa.	
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W	świetle	stanowiska	prezentowanego	przez	Ministra	Finansów,	zgodnie	z	art.	9	pkt	
14	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009	r.	o	 finansach	publicznych	(Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	
885	 z	 późn.	 zm.)	 Narodowy	 Fundusz	 Ochrony	 Środowiska	 i	Gospodarki	 Wodnej	
(NFOŚiGW)	 i	 wojewódzkie	 fundusze	 ochrony	 środowiska	 i	 gospodarki	 wodnej	 są	
zakwalifikowane	 do	 sektora	 finansów	 publicznych	 odpowiednio	 jako	 państwowe	
i	samorządowe	 osoby	 prawne,	 utworzone	 na	 podstawie	 odrębnych	 ustaw	 w	 celu	

c owykonywania	zadań	publi znych	i	pr wadzące	samodzielną	gospodarkę	finansową.		

Zgodnie	 z	 art.	 401	 ust.	 4	 ustawy	 z	 dnia	 27	 kwietnia	 2001	 r.	 Prawo	 ochrony	
środowiska	 (Dz.	 U.	 z	 2013	 r.,	 poz.	 1232	 z	 późn.	 zm.)	 NFOŚiGW	 oraz	 wojewódzkie	
fundusze	 ochrony	 środowiska	 mogą	 otrzymywać	 dotacje	 z	 budżetu	 państwa	
w	zakresie	 określonym	 w	 odrębnych	 ustawach.	 W	 planie	 finansowym	 NFOŚiGW	
wyodrębniona	 dotacja	 z	 budżetu	 państwa	 stanowi	 uzupełnienie	 środków	
pochodzących	 z	 Unii	 Europejskiej	 i	 w	 tym	 zakresie	 jest	 wydatkowana.	 Realizacja	
podstawowych	 zadań	 NFOŚiGW	 oraz	 wojewódzkich	 funduszy	 odbywa	 się	 ze	
środków	 zgromadzonych	 z	 opłat	 za	 korzystanie	 ze	 środowiska	 i	administracyjnych	
kar	pieniężnych	pobieranych	na	podstawie	ustawy	Prawo	ochrony	środowiska	oraz	
innych	ustaw.		

W	 związku	 z	 powyższym,	 zgodnie	 ze	 stanowiskiem	 Ministra	 Finansów,	 środki	
finansowe	pochodzące	z	NFOŚiGW	oraz	wojewódzkich	funduszy	ochrony	środowiska	
nie	 stanowią	 środków	 budżetowych	 a	 jedynie	 środki	 publiczne,	 co	 pozwala	 na	
przyjęcie,	 iż	w	 przypadku	 przedsięwzięć	 finansowanych	 ze	 środków	NFOŚiGW	 nie	
występuje	negatywna	przesłanka,	o	której	mowa	w	art.	18	ust.	2	pkt	2	lit.	b	ustawy,	
wykluczająca	możliwość	udziału	w	przetargu.	

Jak	 jednak	wynika	z	 informacji	przekazanych	do	Urzędu	Regulacji	Energetyki	przez	
NFOŚiGW,	 pewne	 ograniczenia	 w	 kwestii	 możliwości	 zgłoszenia	 do	 przetargu	 na	
wybór	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności,	 przedsięwzięć	
finansowanych	 ze	 środków	 pochodzących	 z	 NFOŚiGW	 wynikają	 wprost	 z	 treści	
Programu	 Priorytetowego	 „Efektywne	wykorzystanie	 energii”.	Wobec	 powyższego,	
w	przypadku	korzystania	z	dofinansowania	NFOŚiGW,	zasadne	jest	kierowanie	pytań	
bezpośrednio	 do	 NFOŚiGW,	 celem	 uzyskania	 precyzyjnej	 informacji	 w	 zakresie	
możliwości	zgłoszenia	do	przetargu	danego	przedsięwzięcia.		

3. Czy	przedsiębiorstwa	działające	w	Specjalnych	Strefach	Ekonomicznych	mogą	
startować	w	przetargu	na	białe	certyfikaty?	

Zgodnie	z	art.	18	ust.	2	ustawy	do	przetargu	nie	może	być	zgłoszone	przedsięwzięcie	
służące	poprawie	efektywności	energetycznej:	

 m	1	stycznia	2011	r.;	1) zakończone	przed	dnie

2) na	którego	realizację:	

a) przyznano	 premię	 termomodernizacyjną,	 o	 której	 mowa	 w	 art.	 3	 ustawy	
z	dnia	21	listopada	2008	r.	o	wspieraniu	termomodernizacji	i	remontów	(Dz.U.	
2008,	Nr	223,	poz.	1459	z	późn.	zm.),	lub	

 ub	 z	 budżetu	b) uzyskano	 środki	 pochodzące	 z	 budżetu	 Unii	 Europejskiej	 l
państwa;	
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3) określone	w	oświadczeniu,	o	którym	mowa	w	art.	13	ust.	1	ustawy.	

W	związku	 z	przepisem	art.	 18	ust.	 2	pkt	2	 lit.	 b	ustawy,	w	kontekście	wyłączenia	
możliwości	 udziału	 w	 przetargu	 w	 przypadku	 finansowania	 przedsięwzięcia	 ze	



środków	 pochodzących	 z	 	budżetu	 państwa,	 do	 udziału	 w	przetargu	 na	 wybór	
przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 nie	 może	 być	
zgłoszone	przedsięwzięcie	realizowane	na	obszarze	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej.		

(przypis	 red.:	 Opinia	 Ministerstwa	 Finansów	 w	 tej	 sprawie	 stanowi	 Załącznik	 do	
niniejszej	odpowiedzi.)	
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4. Zgodnie	z	§	5	ust.	2	pkt	3	lit.	b	rozporządzenia	audytowego,	przy	sporządzaniu	
audytu	w	sposób,	o	którym	mowa	w	§	4	ust.	1	rozporządzenia	(tzn.	w	sposób	
bilansowy),	w	celu	modernizacji	procesu	technologicznego	lub	produkcyjnego,	
nie	uwzględnia	się	przesłanki	zmiany	asortymentu	 lub	rodzaju	produkcji.	Czy	
zmiany	 technologiczne	powiązane	z	unowocześnieniem	wyrobu/usługi,	które	
zmniejszają	 zużycie	 energii	 na	 wyprodukowanie	 wyrobu/wykonanie	 usługi	

	 podlegajbez	pogorszenia	ich funkcjonalności,	również	 ą	temu	wyłączeniu	?	

Zakres	 kompetencji	 Prezesa	 Urzędu	 Regulacji	 Energetyki	 w	 obszarze	 zagadnień	
dotyczących	 efektywności	 energetycznej	 jest	 zamknięty.	 W	 szczególności	 Prezes	
Urzędu	 Regulacji	 Energetyki	 dokonuje	 w	 drodze	 przetargu	 wyboru	 przedsięwzięć	
służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 za	 które	 można	 uzyskać	

ektświadectwa	 efektywności	 energetycznej	 oraz	 wydaje	 świadectwa	 ef ywności	
energetycznej.	

W	 trakcie	 realizacji	 zadań,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 dokonywana	 jest	 ocena	
prawidłowości	 informacji	 i	 danych	przedstawionych	przez	 podmioty	 uczestniczące	
w	 postępowaniach.	 Należy	 zatem	 podkreślić,	 że	 w	 trakcie	 postępowania	
przetargowego	 i	 postępowania	 w	 sprawie	 wydania	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej,	 przedstawione	 przez	 przedsiębiorcę	 informacje	 i	 dane	 podlegają	
ocenie,	 pod	 kątem	 zgodności	 z	 wymaganiami	 określonymi	 w	obowiązujących	
przepisach,	 co	 umożliwi	 ewentualne	 wybranie	 oferty	 przetargowej/rozpatrzenie	
wniosku	strony	zgodnie	z	jej	żądaniem.	

Podkreślić	należy,	że	ustawa	w	art.	3	pkt	12	jednoznacznie	definiuje	przedsięwzięcie	
służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 jako	 działanie	 polegające	 na	
wprowadzeniu	 zmian	 lub	 usprawnień	 w	 obiekcie,	 urządzeniu	 technicznym	 lub	
instalacji,	 w	 wyniku	 których	 uzyskuje	 się	 oszczędność	 energii.	 Natomiast	
oszczędność	 energii	 zgodnie	 z	 art.	 3	 pkt	 13	 ustawy	 to	 ilość	 energii	 stanowiąca	
różnicę	między	energią	potencjalnie	zużytą	przez	obiekt,	urządzenie	techniczne	lub	
instalację	w	danym	okresie	przed	zrealizowaniem	 jednego	 lub	kilku	przedsięwzięć	
służących	poprawie	 efektywności	 energetycznej	 a	 energią	 zużytą	 przez	 ten	 obiekt,	
urządzenie	techniczne	lub	instalację	w	takim	samym	okresie,	po	zrealizowaniu	tych	
przedsięwzięć	 i	 uwzględnieniu	 znormalizowanych	 warunków	 wpływających	 na	
zużycie	energii.	

Jednocześnie	 należy	 wskazać,	 że	 w	 świetle	 art.	 17	 ust.	 1	 ustawy	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 służą	 w	 szczególności	 następujące	 rodzaje	
przedsięwzięć:	

1) izolacja	instalacji	przemysłowych;	

 b	remont	budynków;	2) przebudowa	lu

3) mo rnde izacja:	

eznaczonych	do	użytku	domowego,	a) urządzeń	prz

 b) oświetlenia,	

c) urządzeń	potrzeb	własnych,	

 emysłowych,	d) urządzeń	i	instalacji	wykorzystywanych	w	procesach	prz

ych	źródeł	ciepła;	
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e) lokalnych	sieci	ciepłowniczych	i	lokaln

4) odzysk	energii	w	procesach	przemysłowych;	



5) ogr ican zenie:	

a) przepływów	mocy	biernej,	

b) strat	s 	liniowych,	ieciowych	w	ciągach

	c) strat	w	transformatorach;

6) stosowanie	 do	 ogrzewania	 lub	 chłodzenia	 obiektów	 energii	 wytwarzanej	 we	
własnych	 lub	 przyłączonych	 do	 sieci	 odnawialnych	 źródłach	 energii,	
w	rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 10	 kwietnia	 1997	 r.	 –	 Prawo	 energetyczne,	 ciepła	
użytkowego	w	 kogeneracji,	w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 10	 kwietnia	 1997	 r.	 –	

p sPrawo	energetyczne,	lub	ciepła	od adowego	z	instalacji	przemy łowych.	

Wśród	ww.	 rodzajów	 przedsięwzięć	 nie	 wskazano	 jednak	 zmian	 technologicznych	
powiązanych	z	unowocześnieniem	wyrobu/usługi,	które	zmniejszają	zużycie	energii	
na	wyprodukowanie	wyrobu/wykonanie	usługi.	

Z	kolei	w	§	5	ust.	2	pkt	3	lit	b	rozporządzenia	audytowego	wskazano,	że	sporządzając	
audyt	 w	 sposób,	 o	 którym	 mowa	 w	 §	 4	 ust.	 1	 rozporządzenia	 (tzn.	 w	 sposób	
bilansowy),	 w	 celu	 modernizacji	 procesu	 technologicznego	 lub	 produkcyjnego	 –	
wykonuje	 się	 ocenę	 potencjału	 w	 zakresie	 poprawy	 efektywności	 energetycznej	
zamkniętych	 procesów	 technologicznych	 lub	 produkcyjnych	 oraz	 procesów	
pomocniczych	 i	poszczególnych	urządzeń	technicznych	wchodzących	w	skład	ciągu	
technologicznego	 lub	 produkcyjnego,	 wskazując	 możliwe	 do	 zastosowania	 nowe	
rozwiązania	technologiczne,	procedury	 i	regulaminy	wpływające	na	zużycie	energii	
w	procesie	 technologicznym	 lub	produkcyjnym,	a	 także	możliwe	do	wprowadzenia	
sposoby	 reorganizacji	 procesu	 produkcyjnego	 w	 celu	 ograniczenia	 czasu	 pracy	
urządzeń,	z	wyjątkiem	zmiany	asortymentu	lub	rodzaju	produkcji.		

Zgodnie	z	ust.	4	załącznika	do	obwieszczenia	MG,	do	grupy	przedsięwzięć	służących	
poprawie	 efektywności	 energetycznej	 w	 zakresie	 urządzeń	 i	 instalacji	

kwy orzystywanych	w	procesach	przemysłowych	zalicza	się:	

1) modernizację	 lub	 wymianę	 urządzeń	 energetycznych	 i	 technologicznych	 wraz	
z	instalacjami:	sprężarki,	silniki	elektryczne,	pompy,	wentylatory	oraz	ich	napędy	
i	 układy	 sterowania	 lub	 zastosowanie	 falowników	 przy	 napędach	 o	 zmiennym	
zapotrzebowaniu	mocy;	

2) modernizację	 lub	 wymianę	 rurociągów,	 zbiorników,	 kanałów	 spalin,	 kominów,	
urządzeń	służących	do	uzdatniania	wody;	

 t3) stosowanie	systemów	pomiarowych	i	monitorujących	media	energe yczne;	

4) optymalizację	 ciągów	 transportowych	 mediów	 (ciepło,	 woda,	 gaz	 ziemny,	
sprężone	 powietrze,	 powietrze	wentylacyjne)	 oraz	 ciągów	 transportowych	 linii	

nprodukcyj ych.		

Jak	wynika	 z	powyższego,	przedsięwzięcia	określone	w	obwieszczeniu	a	dotyczące	
procesów	 przemysłowych	 stanowią	 zamknięty	 katalog	 działań,	 do	 których	 należy	
modernizacja	 lub	 wymiana	 konkretnych	 urządzeń	 energetycznych	
i	technologicznych	 (stanowiących	 elementy	 infrastruktury	 instalacji	 w	 której	
realizowany	 jest	 proces	 przemysłowy),	 zastosowanie	 systemów	 pomiaru	
i	monitoringu	 mediów	 energetycznych	 oraz	 optymalizacja	 ciągów	
transportowych	mediów	i	ciągów	transportowych	linii	produkcyjnych.	
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Niezależnie	 od	 powyższego	 należy	 podkreślić,	 że	 to	 podmiot	 uczestniczący	
w	postępowaniu	 przetargowym/ubiegający	 się	 o	 wydanie	 świadectwa	
efektywności	 energetycznej	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 za	 prawidłowość	
przedstawianych	Prezesowi	Urzędu	Regulacji	Energetyki	informacji	i	danych,	a	więc	
również	 obowiązek	 dokonania	 zgodnie	 z	obowiązującymi	 przepisami	 kwalifikacji	
przedsięwzięcia	jako	służącego	poprawie	efektywności	energetycznej	leży	po	stronie	
ww.	podmiotu.	

5. Czy	Prezes	URE	akceptując	deklaracje	przetargowe	będzie	wymagał	pewnego	
iminimalnego	okresu	trwałośc 	inwestycji?		

W	 Części	 3	 pkt	 4	 deklaracji	 przetargowej,	 której	 wzór	 stanowi	 załącznik	 do	
rozporządzenia	 przetargowego,	 konieczne	 jest	 wskazanie	 okresu	 uzyskiwania	
oszczędności	energii	dla	danego	przedsięwzięcia	lub	przedsięwzięć,	o	których	mowa	
w	pkt	1	Części	3	deklaracji	w	latach	kalendarzowych.	Zatem	zasadne	jest	stanowisko,	
że	 okres	 ten	 determinuje	 minimalny	 (tj.	 co	 najmniej	 roczny)	 okres	 trwałości	
inwestycji.		

6. Czy	 przedsięwzięcie	 polegające	 na	 wymianie	 wysłużonych	 urządzeń	 do	
produkcji	 sprężonego	 powietrza	 (sprężarek)	 na	 nowe	 o	wyższej	 sprawności	
może	zostać	zgłoszone	do	przetargu	organizowanego	przez	Prezesa	URE	w	celu	
uzyskania	tzw.	„białych	certyfikatów”?	

Do	 przetargu	 mogą	 przystąpić	 podmioty,	 które	 zrealizowały	 lub	 zadeklarowały	
zrealizowanie	 przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	 za	 które	 można	 uzyskać	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	
wymienionego/wymienionych	 w	 szczegółowym	 wykazie	 przedsięwzięć	 służących	

głoszonym	w	obwieszczeniu	MG.	poprawie	efektywności	energetycznej,	o

Ww.	wykaz	odnosi	się	do	sprężarek	w:	

1) pkt	 3	 ppkt	 3	 lit.	 f	 załącznika	 do	 obwieszczenia	 MG	 –	 Przedsięwzięcia	 służące	
poprawie	 efektywności	 energetycznej	 w	 zakresie	 modernizacji	 lub	 wymiany	
urządzeń	potrzeb	własnych,	w	tym	sprężarek	i	układów	sprężarkowych;	

2) pkt	4	ppkt	1	załącznika	do	obwieszczenia	MG	–	Przedsięwzięcia	służące	poprawie	
efektywności	 energetycznej	 w	zakresie	 urządzeń	 i	 instalacji	 wykorzystywanych	
w	 procesach	 przemysłowych:	 modernizacja	 lub	 wymiana	 urządzeń	
energetycznych	 i	 technologicznych	 wraz	 z	instalacjami:	 sprężarki,	 silniki	
elektryczne,	 pompy,	 wentylatory	 oraz	 ich	 napędy	 i	 układy	 sterowania	 lub	
zastosowanie	falowników	przy	napędach	o	zmiennym	zapotrzebowaniu	mocy.	

Jednocześnie	należy	mieć	na	uwadze	przepisy	art.	18	ust.	1	ustawy,	zgodnie	z	którym	
do	 przetargu	 może	 być	 zgłoszone	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	 w	 wyniku	 którego	 uzyskuje	 się	 oszczędność	 energii	 w	 ilości	
stanowiącej	 równowartość	 co	 najmniej	 10	 toe	 średnio	 w	ciągu	 roku,	 albo	
przedsięwzięcia	tego	samego	rodzaju	służące	poprawie	efektywności	energetycznej,	
w	 wyniku	 których	 uzyskuje	 się	 łączną	 oszczędność	 energii	 w	 ilości	 stanowiącej	
równowartość		co	najmniej	10	toe	średnio	w	ciągu	roku.		

k rzetargu	 nie	 może	 być	 zgłoszone	
	energetycznej:	

Z	 olei,	 w	 świetle	 art.	 18	 ust.	 2	 ustawy	 do	 p
przedsięwzięcie	służące	poprawie	efektywności

 m	1	stycznia	2011	r.;	
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1) zakończone	przed	dnie

2) na	którego	realizację:	



a) przyznano	 premię	 termomodernizacyjną,	 o	 której	 mowa	 w	 art.	 3	 ustawy	
z	dnia	21	listopada	2008	r.	o	wspieraniu	termomodernizacji	i	remontów	(Dz.U.	
z	2008	Nr	223,	poz.	1459	z	późn.	zm.),	lub	

b) uzyskano	 środki	 pochodzące	 z	 budżetu	 Unii	 Europejskiej	 lub	 z	 budżetu	
państwa;	

3) określone	w	oświadczeniu,	o	którym	mowa	w	art.	13	ust.	1	ustawy.	

Ponadto	 w	 myśl	 przepisów	 art.	 2	 ust.	 2	 pkt	 2	 ustawy,	 jej	 przepisów	 ustawy	 nie	
stosuje	 się	 do	 instalacji	 objętych	 systemem	 handlu	 uprawnieniami	 do	 emisji	
w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	28	kwietnia	2011	r.	o	systemie	handlu	uprawnieniami	
do	 emisji	 gazów	 cieplarnianych	 (Dz.	 U.	 Nr	 122,	 poz.	 695)	 	 z	wyjątkiem	urządzeń	
potrzeb	własnych.	

Mając	na	uwadze	powyższe	uprawnionym	wydaje	się	być	pogląd,	że	przedsięwzięcie	
służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 polegające	 na	 wymianie	 sprężarek	
może	 zostać	 zgłoszone	 do	 przetargu	 organizowanego	 przez	 Prezesa	 URE	 w	 celu	

w.	 b 	 	 wszystkie	 ustawowe	
m l a

uzyskania	 tz „ iałych	 certyfikatów, o	 ile	 spełnione zostały	
przesłanki	u oż iwiające	udzi ł	w	ww.	przetargu.		

Niezależnie	 od	 powyższego	 należy	 podkreślić,	 że	 to	 podmiot	 uczestniczący	
w	postępowaniu	 przetargowym/ubiegający	 się	 o	 wydanie	 świadectwa	
efektywności	 energetycznej	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 za	 prawidłowość	
przedstawianych	Prezesowi	Urzędu	Regulacji	Energetyki	informacji	i	danych,	a	więc	
również	 obowiązek	 dokonania	 zgodnie	 z	obowiązującymi	 przepisami	 kwalifikacji	
przedsięwzięcia	służącego	poprawie	efektywności	energetycznej	leży	po	stronie	ww.	
podmiotu.	
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7. Czy	 Prezes	 URE	 będzie	 akceptował	 przypisanie	 kategorii	 do	 przedsięwzięć	
według	 opinii	 przedsiębiorstw,	 czy	 też	 posiada	 /	 będzie	 posiadał	wzajemnie	
jednoznaczne	 przypisanie	 rodzajów	 przedsięwzięć	 do	 kategorii.	 Jeśli	
informacja	na	deklaracji	nie	będzie	się	zgadzała	z	 jego	przyporządkowaniem,	
oferta	 przetargowa	 zostanie	 odrzucona	 lub	 może	 poprawiona	

l f a	 pi	przek asy ikowan na	inny	 arkiet?	

Mając	 na	 uwadze	 fakt,	 iż	 wskazane	 w	 załączniku	 do	 obwieszczenia	 MG	
przedsięwzięcia	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 nie	 zostały	
jednoznacznie	skorelowane	z	kategoriami	przedsięwzięć,	o	których	mowa	w	art.	16	
ust.	 3	 ustawy,	 przypisanie	 danego	 przedsięwzięcia	 do	 konkretnej	 kategorii	
przedsięwzięć	 spoczywa	 na	 podmiocie	 przystępującym	 do	 przetargu.	 Zatem	
odpowiednia	 kategoria	 przedsięwzięć	 musi	 zostać	 wpisana	 do	 deklaracji	
przetargowej	przez	podmiot	przystępujący	do	przetargu.	Prawidłowość	wypełnienia	
deklaracji	przetargowej,	w	tym	przypisania	danego	przedsięwzięcia	do	odpowiedniej	
kategorii	 będzie	 przedmiotem	 oceny	 dokonanej	 	 przez	 komisję	 przetargową	
powołaną	przez	Prezesa	URE	(patrz:	§	10	ust.	2	rozporządzenia	przetargowego).		

Niezależnie	od	powyższego	należy	zwrócić	uwagę,	że	w	załączniku	do	obwieszczenia	
MG	 wskazano	 przykładowe	 przedsięwzięcia	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	w	zakresie	modernizacji	lub	wymiany	urządzeń	potrzeb	własnych	(pkt	
3	ppkt	3	załącznika	do	obwieszczenia	MG),	czyli	dla	kategorii,	o	której	mowa	w	art.	
16	 ust.	 3	 pkt	 2	 ustawy	 oraz	 przykładowe	 przedsięwzięcia	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 w	 zakresie	 ograniczeń	 strat	 (pkt	 7	 załącznika	 do	
obwieszczenia	MG),	czyli	dla	kategorii,	o	której	mowa	w	art.	16	ust.	3	pkt	3	ustawy.	



Pozostałe	 przedsięwzięcia	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 określone	
w	załączniku	 do	 obwieszczenia	 MG	 nie	 zostały	 przypisane	 jednoznacznie	 do	
konkretnej	 kategorii,	 co	 zdaje	 się	 wskazywać,	 iż	 wiążą	 się	 one	 w	 szczególności		
z	kategorią	 zwiększenia	oszczędności	 energii	 przez	odbiorców	końcowych,	 o	której	
mowa	w	art.	16	ust.	3	pkt	1	ustawy.		

Jednocześnie	 należy	 zauważyć,	 że	 zgodnie	 z	 §	 10	 ust.	 3	 pkt	 1	 rozporządzenia	
przetargowego		komisja	przetargowa	odrzuca	ofertę	przetargową,	jeżeli	w	wyniku	
sprawdzenia,	 o	 którym	 mowa	 w	ust.	 2	 oferta	 nie	 zawiera	 prawidłowo	
wypełnionej	 deklaracji	 przetargowej	 lub	 audytu	 efektywności	 energetycznej.	
Zatem	 w	 przypadku	 złożenia	 deklaracji	 przetargowej,	 zawierającej	 błędną	
informację	w	zakresie	przypisania	przedsięwzięcia	służącego	poprawie	efektywności	
energetycznej	 do	 odpowiedniej	 kategorii,	 taki	 stan	 rzeczy	 będzie	 powodował	
odrzucenie	oferty	w	trybie	przewidzianym	powołanymi	wyżej	przepisami	prawa.		

Jednocześnie	 należy	 wskazać,	 iż	 do	 zadań	 powołanej	 przez	 Prezesa	 URE	 komisji	
przetargowej	 należy	 przyporządkowanie	 ofert	 przetargowych,	 które	 nie	 zostały	
odrzucone,	 do	 odpowiednich	 kategorii	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	
efektywności	energetycznej,	o	których	mowa	w	art.	16	ust.	3	ustawy,	dla	których	jest	
organizowany	 przetarg,	 a	 następnie	wyznaczenie	 na	 podstawie	 tych	 ofert	 średniej	
wartości	efektu	energetycznego	dla	przetargu	organizowanego	w	każdej	z	kategorii	
przedsięwzięć,	zgodnie	z	art.	20	ust.	1	ustawy.		
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8. Czy	 Prezes	 URE	 będzie	 akceptował	 przedsięwzięcia	 z	 zerową	 oszczędnością	
energii	 finalnej	 i	 niezerową	 oszczędnością	 energii	 pierwotnej	 (np.	 zamiana	
źródła	ogrzewania	na	bardziej	efektywne	energetycznie	(np.	węgiel	na	gaz)	bez	
termomodernizacji	 budynku	 lub	 zamiana	 źródła	 opartego	 na	 energii	
konwencjonalnej	na	OŹE)?	

Ustawa	poprzez	art.	4	ust.	1	i	2	odnosi	się	do	oszczędnego	gospodarowania	energią,	
e

n
oszczędności	 nergii	 finalnej	 oraz	 współczynników	 sprawności	 procesów	
przetworzenia	energii	pierwot ej	w	energię	finalną.		

	 	Z	kolei	ustawa	w	art.	3	pkt 2	definiuje	energię,	 jako	energię	pierwotną	 lub energię	
finalną.	

W	 myśl	 przepisów	 art.	 3	 pkt	 3	 ustawy,	 energia	 pierwotna	 to	 energia	 zawarta	
w	pierwotnych	 nośnikach	 energii,	 pozyskiwanych	 bezpośrednio	 ze	 środowiska,	
w	szczególności:	węglu	 kamiennym	 energetycznym	 (łącznie	 z	węglem	 odzyskanym	
z	hałd),	 węglu	 kamiennym	 koksowym,	 węglu	 brunatnym,	 ropie	 naftowej	 (łącznie	
z	gazoliną),	 gazie	 ziemnym	wysokometanowym	 (łącznie	 z	 gazem	z	odmetanowania	
kopalń	 węgla	 kamiennego),	 gazie	 ziemnym	 zaazotowanym,	 torfie	 do	 celów	
opałowych	oraz	energia:	wody,	wiatru,	słoneczna,	geotermalna	‐	wykorzystywane	do	
wytwarzania	energii	elektrycznej,	ciepła	 lub	chłodu,	a	 także	biomasa	w	rozumieniu	
art.	2	ust.	1	pkt	2	ustawy	z	dnia	25	sierpnia	2006	r.	o	biokomponentach	i	biopaliwach	
ciekłych	(Dz.	U.	z	2013	r.,	poz.	1164).	

Natomiast	energia	 finalna,	 to	zgodnie	z	art.	3	pkt	5	ww.	ustawy,	energia	 lub	paliwa	
w	rozumieniu	art.	3	pkt	3	ustawy	z	dnia	10	kwietnia	1997	r.	 ‐	Prawo	energetyczne,	
z	wyłączeniem	 paliw	 lotniczych	 i	 paliw	 w	 zbiornikach	 morskich,	 zużyte	 przez	
odbiorcę	końcowego.	

Sposób	skorelowania	energii	pierwotnej	i	energii	finalnej	znajduje	odzwierciedlenie	
w	§	5	rozporządzenia	Ministra	Gospodarki	z	dnia	4	września	2012	r.		

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.525010:part=a2u1p2&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.525010:part=a2u1p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.500171:part=a3p3&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.500171:part=a3p3&full=1


Zgodnie	z	przywołanym	przepisem	wartości	współczynników	sprawności	procesów	
przetworzenia	energii	pierwotnej	w	energię	finalną,	o	których	mowa	w	art.	4	ust.	2	
ustawy,	 określa	 się	 oddzielnie	 dla	 energii	 elektrycznej,	 ciepła	 i	 gazu	 ziemnego,	
przyjmując,	 że	 są	 one	 równe	 odwrotności	 współczynników	 nakładu	
nieodnawialnej	 energii	pierwotnej,	 stosownie	 do	wykorzystywanego	 paliwa	 lub	
źródła	energii.	

Brak	 jest	 zatem,	 co	 do	 zasady,	 przeszkód	 dla	 możliwości	 zgłaszania	 do	 udziału	
w	przetargu	 przedsięwzięć,	 w	 wyniku	 realizacji	 których	 zostanie	 osiągnięta	
oszczędność	energii	pierwotnej,	 o	 ile	uzyskanie	 tego	 rodzaju	oszczędności	 zostanie	
potwierdzone	w	audycie	efektywności	energetycznej.		

Zapisy	pkt	8	ppkt	1	załącznika	do	obwieszczenia	MG,	wskazują	jako	przedsięwzięcie	
służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 które	 może	 ubiegać	 się	 o	 wsparcie	
w	postaci	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej,	 przedsięwzięcie	 polegające	 na	
zastąpieniu	 niskoefektywnych	 energetycznie	 lokalnych	 i	 indywidualnych	
źródeł	 ciepła	 opalanych	 węglem,	 koksem,	 gazem	 lub	 olejem	 opałowym	
źródłami	 charakteryzującymi	 się	wyższą	 efektywnością	 energetyczną,	w	 tym	
odnawialnymi	źródłami	energii,	ciepłem	wytwarzanym	w	kogeneracji	lub	ciepłem	
odpadowym	z	instalacji	przemysłowych.		

Mając	 na	 uwadze	 powyższe,	 przedsięwzięcie	 polegające	 na	 zamianie	 lokalnych	 lub		
indywidualnych	źródeł	ciepła	na	bardziej	efektywne	energetycznie	lub	zamiana	tego	
rodzaju	 źródła	 opartego	 na	 energii	 konwencjonalnej	 na	 odnawialne	 źródło	 energii	
w	ww.	 przypadkach	 będzie	 mogło	 (przy	 spełnieniu	 pozostałych	 wymogów	
określonych	 przepisami	 prawa)	 potencjalnie	 uczestniczyć	 w	systemie	 wsparcia	 w	
postaci	„białych	certyfikatów”.	

9. Czy	można	 zgłosić	 do	 przetargu	 grupę	 przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju,	
z	których	 część	 została	 już	 zakończona,	 część	 jest	w	 realizacji	 a	 część	będzie	
dopiero	 realizowana,	 objętych	 jednym	 zbiorczym	 audytem,	 jako	 jedno	
przedsięwzięcie	 planowane	 z	 datą	 zakończenia	 odpowiadającą	 dacie	

egozakończenia	ostatniego	składow 	przedsięwzięcia	tego	samego	rodzaju?		

W	 świetle	 art.	 19	 ust.	 1	 ustawy	 w	 przetargu	 może	 uczestniczyć	 podmiot,	 który	
przedłoży	 Prezesowi	 URE	 prawidłowo	 wypełnioną	 deklarację	 przetargową	 wraz	
z	audytem	 efektywności	 energetycznej	 sporządzonym	 dla	 przedsięwzięcia	 lub	
przedsięwzięć	tego	samego	rodzaju	służących	poprawie	efektywności	energetycznej	
określonych	w	tej	deklaracji.	Natomiast	deklaracja	przetargowa,	której	wzór	stanowi	
załącznik	do	rozporządzenia	powinna	zawierać	m.in.	(art.	19	ust.	2	pkt	1	i	7	ustawy):		

1) imię,	 nazwisko,	 numer	 PESEL	 i	 adres	 zamieszkania	 albo	 nazwę,	 adres	 siedziby	
oraz	numer	identyfikacji	podatkowej	(NIP)	podmiotu:	

a) u	 którego	 zostało	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 inne	niż	przedsięwzięcie,	 o	 którym	mowa	w	art.	
	u18 st.	2,	

 żące	 poprawie	b) u	 którego	 zostanie	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	 słu
efektywności	energetycznej,	

c) upoważnionego	przez	podmiot,	o	którym	mowa	w	lit.	a	lub	b;	

2) określenie	 terminu	 realizacji	 przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 tego	 samego	
rodzaju	służących	poprawie	efektywności	energetycznej.	
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Z	kolei	w	przypisie	nr	3	stanowiącym	wyjaśnienie	do	sposobu	uzupełnienia	danych	
w	Części	2	pkt	1	lub	2	deklaracji	przetargowej	(patrz:	wzór	deklaracji	przetargowej)	
wskazano,	że	dane	należy	uzupełnić	tylko	w	jednej	rubryce,	znajdującej	się	w	pkt	1	

dpowiednio:	albo	pkt	2,	czyli	o

Dane	podmiotu:	

1) u	którego	zostało	zrealizowane	przedsięwzięcie	służące	poprawie	efektywności	
energetycznej,	

2) u	którego	zostanie	zrealizowane	przedsięwzięcie	służące	poprawie	efektywności	
r y nene get cz ej.	

Zatem	 już	 w	 samym	 wzorze	 deklaracji	 przetargowej	 przesądzono,	 że	 nie	 jest	
możliwe	 zgłoszenie	 do	 przetargu	 w	 tej	 samej	 ofercie	 przetargowej	 przedsięwzięć	
tego	samego	rodzaju	służących	poprawie	efektywności	energetycznej,	które	zostały	
zrealizowane	 i	 tych,	które	dopiero	zostaną	zrealizowane	 lub	są	w	trakcie	realizacji.	
Wydaje	 się	 również	 niemożliwe	 objęcie	 wszystkich	 ww.	 przedsięwzięć	 jednym	
zbiorczym	audytem.	Wskazuje	na	to	pośrednio	brzmienie	art.	19	ust.	1,	a	także	art.	
22	ust.	1	ustawy.		

Ponadto	wydaje	się,	że	z	punktu	widzenia	podmiotu	zainteresowanego	uzyskaniem	
w	najszybszym	możliwym	 terminie	 korzyści	 finansowych	 z	 tytułu	 obrotu	 prawami	
majątkowymi	 wynikającymi	 ze	 świadectw	 efektywności	 energetycznej	 działanie	
opisane	 w	tym	 pytaniu	 byłoby	 zarówno	 	 nieracjonalne,	 jak	 również	 skutkowałoby	
brakiem	 możliwości	 realizacji	 	 przez	 Prezesa	 URE	 jego	 ustawowych	 obowiązków		
wymienionych	w	 art.	 21	 ust.	 6	 i	 art.	 22	 ust.	 5	 ustawy.	 Przepisy	 te	 odnoszą	 się	 do	
różnych	terminów	informowania	przez	Prezesa	URE	podmiotu	organizującego	obrót	
prawami	 majątkowymi	 wynikającymi	 ze	 świadectw	 efektywności	 energetycznej	
o	wydanym	 świadectwie	 efektywności	 energetycznej	 danemu	 podmiotowi	
w	zależności	 od	 statusu	 danego	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	tzn.	podmiotowi:	

 1) u	 którego	 zostało	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	(art.	19	ust.	2	pkt	1	lit.	a	ustawy),	

d2) u	którego	zostanie	zrealizowane	prze sięwzięcie	służące	poprawie	efektywności	
energetycznej	(art.	19	ust.	2	pkt	1	lit.	b	ustawy).	

W	pierwszym	przypadku,	 zgodnie	 z	 art.	21	ust.	6	ustawy	Prezes	URE	niezwłocznie	
informuje	 podmiot,	 organizujący	 obrót	 prawami	 majątkowymi	 wynikającymi	 ze	
świadectw	 efektywności	 energetycznej,	 o	 którym	 mowa	 w	 art.	 25	 ust.	 3	 ustawy,	
o	wydanym	 świadectwie	 efektywności	 energetycznej	 podmiotowi,	 o	 którym	mowa	
w	art.	19	ust.	2	pkt	1	lit.	a	ustawy.	

W	drugim	przypadku,	zgodnie	z	art.	22	ust.	5	ustawy	Prezes	URE	informuje	podmiot,	
organizujący	obrót	prawami	majątkowymi	wynikającymi	ze	świadectw	efektywności	
energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	25	ust.	3	ustawy,	o	świadectwie	efektywności	
energetycznej	 wydanym	 dla	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 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	 art.	 22	ust.	 4	 ustawy,	 czyli	
zawiadomienia	 o	 zakończeniu	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	.	
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Odmienną	kwestią	jest	możliwość	zgłoszenia	do	przetargu	przedsięwzięcia,	którego	
termin	 realizacji	 w	 dacie	 zgłaszania	 do	 przetargu	 jeszcze	 nie	 upłynął	 i	 którego	
realizacja	jest	w	trakcie,	przy	czym	w	ramach	tego	procesu	zrealizowana	została	już	
część	 działań	 inwestycyjnych	 składających	 się,	wraz	 działaniami	 które	 oczekują	 na	
ich	realizację,	na	funkcjonalną	całość	przedsięwzięcia	zgłaszanego	do	przetargu.		

10. Czy	 można	 dzielić	 audyty	 np.	 dla	 kompleksowej	 termomodernizacji	 kilku	
budynków	 pomiędzy	 składowe	 przedsięwzięcia	 a	 potem	 składać	 te	
przedsięwzięcia	po	10	toe	na	oddzielnych	deklaracjach	z	różnymi	omega?	Np.	
razem	wymiana	okien,	razem	ocieplenie	przegród,	razem	modernizacja	źródeł	
itp?	

Na	 możliwość	 zgłoszenia	 omawianych	 przedsięwzięć	 do	 przetargu	 w	 sposób	
zapewniający	wypełnienie	przesłanki	o	której	mowa	w	art.	18	ust.	1	ustawy,	istotny	
wpływ	 mają	 zapisy	 obwieszczenia	 MG.	 W	 pkt	 2	 załącznika	 do	 obwieszczenia	 MG	
wskazano	przedsięwzięcia	służące	poprawie	efektywności	energetycznej	w	zakresie	
przebudowy	 lub	 remontu	 budynków,	 w	 tym	 przedsięwzięcia	
termomodernizacyjne	i	remontowe	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	21	listopada	2008	
r.	 o	 wspieraniu	 termomodernizacji	 i	remontów	 (Dz.	 U.	 Nr	 223,	 poz.	 1459,	 z	 późn.	
zm.):	

 1) ocieplenie	ścian,	stropów,	fundamentów,	stropodachów	lub	dachów;	

2) modernizacja	 lub	wymiana	 stolarki	 okiennej	 i	 drzwiowej	 lub	wymiana	 oszkleń	
w	budynkach	na	efektywne	energetycznie;	

 3) montaż	urządzeń	zacieniających	okna	(np.	rolety,	żaluzje);	

4) izolacja	 cieplna,	 równoważenie	 hydrauliczne	 lub	 kompleksowa	 modernizacja	
ytkowej;	instalacji	ogrzewania	lub	przygotowania	ciepłej	wody	uż

 5) likwidacja	liniowych	i	punktowych	mostków	cieplnych;	

 d n s t6) mo er izacja	sy temu	wen ylacji	poprzez	montaż	układu	odzysku	(rekuperacji)	
ciepła.	

Mając	 na	 uwadze	 powyższe	 przedsięwzięcia	 termomodernizacyjne	 stanowiące	
funkcjonalną	całość	 jako	„kompleksowa	termomodernizacja	kilku	budynków”	mogą	
być	 dzielone	 i	 grupowane,	 jako	 przedsięwzięcia	 tego	 samego	 rodzaju	 służące	
poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 jednakże	 z	 uwzględnieniem	 systematyki	
wynikającej	z	pkt	2	ppkt	1‐6	załącznika	do	obwieszczenia	MG.	Należy	 jednocześnie	
pamiętać,	 iż	 częścią	 składową	 każdej	 oferty	 musi	 być	 dedykowany	 dla	 tej	 oferty	
audyt	efektywności	energetycznej.		
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11.Co	 należy	 rozumieć	 pod	 pojęciem	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 polegających	 na	 modernizacji	 „lokalnych	 sieci	
ciepłowniczych	i	lokalnych	źródeł	ciepła”,	o	których	mowa	w	art.	17	ust.	1	pkt	
3	 lit.	 e	 ustawy	 o	efektywności	 energetycznej	 oraz	 w	 ust.	 5	 Załącznika	 do	
Obwieszczenia	 Ministra	 Gospodarki	 z	 dnia	 21	 grudnia	 2012	 r.	 w	 sprawie	
szczegółowego	 wykazu	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	 ogłoszonego	w	Monitorze	Polskim	 z	dnia	11	 stycznia	2013	 r.,	
poz.	15	w	kontekście	przedsięwzięć	polegających	na	modernizacji	„lokalnych	

o 		kotłowni”	(ust.	5	pkt	6	 bwieszczenia)?

W	 ww.	 obwieszczeniu	 przedsięwzięcie	 polegające	 na	 modernizacji	 lokalnych	
kotłowni	 zostało	 zaliczone	 do	 rodzaju	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.728994&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.728994&full=1


efektywności	 energetycznej	 polegających	 na	 „modernizacji	 lokalnych	 sieci	
ciepłowniczych	i	lokalnych	źródeł	ciepła”	,	o	których	mowa	w	art.	17	ust.	1	pkt	3	lit.	e	
ustawy	o	efektywności	energetycznej.		

Skoro	 jednak	 w	 ustawie	 o	 efektywności	 energetycznej	 nie	 zdefiniowano	
jednoznacznie	 takich	 pojęć	 jak	 „lokalna	 sieć	 ciepłownicza”,	 „lokalne	 źródło	
ciepła”	 i	 	 „lokalna	 kotłownia”,	 to	 należy	 odwołać	 się	 do	 definicji	 określających	
znaczenie	 tych	 pojęć	 zawartych	 w	 innych	 przepisach	 ustawowych	 powiązanych	
z	ustawą	o	efektywności	energetycznej.		

Należy	podkreślić,	że	przedsięwzięcia	służące	poprawie	efektywności	energetycznej,		
o	których	mowa	w	art.	17	ust.	1	pkt	3	lit.	e	ustawy	o	efektywności	energetycznej,	są	
w	znacznym	 stopniu	 powiązane	 z	 „przedsięwzięciami	 termomodernizacyjnymi”	

	 .	
r ó

zdefiniowanymi	 w ustawie	 z	dnia	 21	 listopada	 2008	 r o	wspieraniu	
termomodernizacji	i	remontów	(Dz.	U.	z	2008	 .	Nr	223,	poz.	1459	z	p źn.	zm.).	

Zatem	 na	 potrzeby	 ustawy	 o	 efektywności	 energetycznej	 należy	 posługiwać	 się	
lokalnej	 sieci	 ciepłowniczej”	 i	 „lokalnego	 źródła	 ciepła”	definicjami	 pojęć	 „

zawartymi	w	ustawie	o	wspieraniu	termomodernizacji	i	remontów.		

Zgodnie	z	art.	2	pkt	6	ustawy	o	wspieraniu	termomodernizacji	 i	remontów	 lokalną	
sieć	ciepłowniczą	należy	definiować	 jako	sieć	ciepłowniczą	dostarczającą	ciepło	do	
budynków	z	lokalnych	źródeł	ciepła.		

Z	kolei	 zgodnie	z	art.	2	pkt	7	 	ustawy	o	wspieraniu	 termomodernizacji	 i	remontów	
lokalne	źródło	ciepła	oznacza:	

a) kotłownię	 lub	 węzeł	 cieplny,	 z	 których	 nośnik	 ciepła	 jest	 dostarczany	
bezpośrednio	do	instalacji	ogrzewania	i	ciepłej	wody	w	budynku,	

b) ciepłownię	osiedlową	lub	grupowy	wymiennik	ciepła	wraz	z	siecią	ciepłowniczą	
o	mocy	nominalnej	do	11,6	MW,	dostarczającą	ciepło	do	budynków.	

(przypis	red.:	opinia	Ministerstwa	Gospodarki	w	tej	sprawie	stanowi	Załącznik	do	
niniejszej	odpowiedzi.)	
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12. 
zostaną	przyznane	certyfikaty	w	ogłoszonym	aktualnie	przetargu?	

W	dniu	27	grudnia	2013	r.	Prezes	URE	zamieścił	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej	
URE	 ogłoszenie	 Nr	 1/2013	w	 sprawie	 przetargu	 na	wybór	 przedsięwzięć	 służących	
poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 za	 które	 można	 uzyskać	 świadectwa	

Jaki	 jest	czas	realizacji	 inicjatyw	efektywności	energetycznej,	dla	których	

efektywności	energetycznej.		

W	 myśl	 art.	 19	 ust.	 1	 ustawy	 w	przetargu	 może	 uczestniczyć	 podmiot,	 który	
przedłoży	 Prezesowi	 URE	 prawidłowo	 wypełnioną	 deklarację	 przetargową	 wraz	
z	audytem	 efektywności	 energetycznej	 sporządzonym	 dla	 przedsięwzięcia	 lub	
przedsięwzięć	tego	samego	rodzaju	służących	poprawie	efektywności	energetycznej	
określonych	w	tej	deklaracji.	

Zgodnie	z	art.	19	ust.	2	pkt	1	i	7	ustawy	deklaracja	przetargowa	powinna	zawierać:	

1) i n 	 n ES m azim ę,	 azwisko, umer	 P EL	 i	 adres	 za ieszkania	 albo	 n wę,	 adres	 siedziby	
oraz	numer	identyfikacji	podatkowej	(NIP)	podmiotu:	

a) u	 którego	 zostało	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 inne	niż	przedsięwzięcie,	 o	 którym	mowa	w	art.	
18	ust.	2,	

b) u	 którego	 zostanie	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	energetycznej,	

c) upoważnionego	przez	podmiot,	o	którym	mowa	w	lit.	a	lub	b.		

2) określenie	 terminu	 realizacji	 przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 tego	
wno
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samego	rodzaju	służących	poprawie	efekty ści	energetycznej.	

W	świetle	art.	21	ust.	1	ustawy	potwierdzeniem	deklarowanej	oszczędności	energii	
wynikającej	 z	 przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju	 służących	
poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 przez	 podmiot,	 który	 wygrał	 przetarg,	
o	którym	mowa	w	art.	20	ust.	1	ustawy,	jest	świadectwo	efektywności	energetycznej.	

Świadectwo	efektywności	 energetycznej	wydaje	Prezes	URE	na	wniosek	podmiotu,	
	 w do	którym	 mowa	 w	 art.	 21	 ust.	 1	 ustawy, 	 terminie	 60	 ni	 od	 dnia	 otrzymania	

wniosku	(art.	21	ust.	3	ustawy).		

W	 świetle	 art.	 22	 ust.	 4	 ustawy	 podmiot,	 o	 którym	mowa	w	 art.	 22	 ust.	 1	 ustawy	
(tj.	podmiot,	o	którym	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	1	 lit.	b	ustawy,	 lub	podmiot	przez	
niego	 upoważniony,	 który	 otrzymał	 świadectwo	 efektywności	 energetycznej),	
zawiadamia	 Prezesa	 URE	 o	 zakończeniu	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	
efektywności	energetycznej,	w	terminie	30	dni	od	dnia	jego	zakończenia.	

Z	kolei	w	myśl	art.	22	ust.	5	ustawy	Prezes	URE	informuje	podmiot,	o	którym	mowa	
w	art.	25	ust.	3	ustawy	(tj.	podmiot	(…)	organizujący	 	obrót	prawami	majątkowymi	
wynikającymi	 ze	 świadectw	 efektywności	 energetycznej),	 o	 świadectwie	
efektywności	 energetycznej	 wydanym	 dla	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	
efektywności	energetycznej,	realizowanego	przez	podmiot,	o	którym	mowa	w	art.	19	
ust.	2	pkt	1	lit.	b	ustawy,	albo	przez	podmiot	przez	niego	upoważniony,	w	terminie	30	
dni	od	dnia	otrzymania	zawiadomienia,	o	którym	mowa	w	art.	22	ust.	4	ustawy.	

Należy	 mieć	 ponadto	 na	 uwadze,	 że	 w	 świetle	 art.	 25	 ustawy	 prawa	 majątkowe	
wynikające	 ze	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 są	 towarem	 giełdowym	
w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	26	października	2000	r.	o	giełdach	towarowych	(Dz.	U.	

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.831417&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.831417&full=1


z	2010	 r.,	 Nr	 48,	 poz.	 284	 z	 późn.	 zm.).	 Prawa	 te	 są	 zbywalne	 (ust.1).	 Prawa	
majątkowe	wynikające	ze	świadectwa	efektywności	energetycznej	powstają	z	chwilą	
zapisania	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 po	 raz	 pierwszy	 na	 koncie	
ewidencyjnym	 w	rejestrze	 świadectw	 efektywności	 energetycznej,	 na	 podstawie	
informacji	 Prezesa	 URE	 o	 świadectwie	 efektywności	 energetycznej	wydanym	 dla	
zrealizowanego	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	i	przysługują	podmiotowi	będącemu	posiadaczem	tego	konta	(ust.2).	

Prawa	majątkowe	 wynikające	 ze	 świadectw	 efektywności	 energetycznej,	 które	 nie	
zostaną	 umorzone	 przez	 Prezesa	URE	 do	 dnia	 31	marca	 2016	 r.,	wygasają	 z	mocy	
prawa	z	dniem	1	kwietnia	2016	r.	(art.	27	ust.	7	ustawy).		

ie	należy	 y	 ‐	 	 ustawa	obowiązuje	do	
dnia	201

Jednocześn wskazać,	 że	 zgodnie	 z	 art.	48	ustaw
dnia	31	gru 6	r.,	z	wyjątkiem:	

 211) art.	16,	art.	18‐ 	i	art.	24,	które	obowiązują	do	dnia	31	grudnia	2015	r.;	

 art.	 12 	 i	 art.	27,	 które	obowiązują	do	dnia	31	marca	
2016	r.

2) ‐15,	 art.	 23	ust.	 3‐6,	 art.	 26
;	

.	 	k o 	d 	3) art 25, tóry	ob wiązuje	do nia	1	kwietnia	2016	r.

Mając	 na	 uwadze	 powyższe,	 uprawnionym	 wydaje	 się	 przyjęcie	 poglądu,	 że	
określenie	 „czasu	 realizacji	 inicjatyw	 efektywności	 energetycznej,	 dla	 których	
zostaną	 przyznane	 certyfikaty”	 jest	 uprawnieniem	 podmiotu	 przystępującego	 do	
przetargu	 z	 zastrzeżeniem	 wyżej	 powołanych	 przepisów.	 Podmiot	 zamierzający	
realizować	 przedsięwzięcia	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	
i	skorzystać	 w	 pełnym	 zakresie	 z	 systemu	 wsparcia	 efektywności	 energetycznej	
w	postaci	 świadectw	 efektywności	 energetycznej	 przy	 planowaniu	 inwestycji	
powinien	kierować	się	w	szczególności	relatywnie	krótkim	okresem	obowiązywania	
poszczególnych	przepisów	ustawy	o	efektywności	energetycznej.	

13.	Jak	należy	interpretować	art.	17	ust.	1	pkt	6	ustawy	z	dnia	15	kwietnia	2011	r.	
o	efektywności	energetycznej	(Dz.	U.	Nr	94,	poz.	551	z	późn.	zm.),	w	kontekście	
przypadku,	 w	 którym	 należy	 obliczyć	 oszczędność	 energii	 w	następujących	
stanach	faktycznych:	

- zastąpienia	od	października	2011	 r.	kotłowni	 lokalnych	opalanych	 gazem	
lub	 olejem	 opałowym	 ciepłem	 na	 ogrzewanie	 wytwarzanym	
w	wysokosprawnej	kogeneracji,	

- budowy	 w	 roku	 2011	 i	 2012	 przyłączy	 ciepłowniczych	 do	 nowych	
budynków,	 zakupu	węzłów	 cieplnych	 i	 uruchomienia	 dostarczania	 ciepła	
wytworzonego	w	wysokosprawnej	kogeneracji.	

Czy	 takie	 przedsięwzięcia	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	
g	art.	16	ust.	3	ustawy?	zaliczać	do	kategorii	nr	1	wedłu

W	 myśl	 art.	 3	 pkt	 12	 ustawy	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	 to	 działanie	 polegające	 na	 wprowadzeniu	 zmian	 lub	 usprawnień	
w	obiekcie,	 urządzeniu	 technicznym	 lub	 instalacji,	 w	 wyniku	 których	 uzyskuje	 się	
oszczędność	energii.		

W	 świetle	 definicji	 zawartej	 w	 art.	 3	 pkt	 13	 ustawy	 oszczędność	 energii,	 to	 ilość	
energii	 stanowiąca	 różnicę	 między	 energią	 potencjalnie	 zużytą	 przez	 obiekt,	
urządzenie	 techniczne	 lub	 instalację	 w	 danym	 okresie	 przed	 zrealizowaniem	
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jednego	 lub	 kilku	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	
a	energią	 zużytą	 przez	 ten	 obiekt,	 urządzenie	 techniczne	 lub	 instalację	w	 takim	
samym	 okresie,	 po	 zrealizowaniu	 tych	 przedsięwzięć	 i	uwzględnieniu	
znormalizowanych	warunków	wpływających	na	zużycie	energii.		

W	 świetle	 art.	 17	 ust.	 1	 pkt	 6	 ustawy,	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 służą	
w	szczególności	następujące	rodzaje	przedsięwzięć:	stosowanie	do	ogrzewania	lub	
chłodzenia	 obiektów	 energii	wytwarzanej	we	własnych	 lub	 przyłączonych	 do	 sieci	
odnawialnych	 źródłach	 energii,	w	rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 10	 kwietnia	 1997	 r.	 ‐	
Prawo	energetyczne	(Dz.	U.	z	2012	r.,	poz.	1059),	ciepła	użytkowego	w	kogeneracji,	
w	rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 10	 kwietnia	 1997	 r.	 ‐	 Prawo	 energetyczne,	 lub	 ciepła	
odpadowego	z	instalacji	przemysłowych.	

Jednocześnie	należy	wskazać,	że	w	myśl	art.	17	ust.	2	ustawy	minister	właściwy	do	
spraw	 gospodarki	 ogłasza,	 w	 drodze	 obwieszczenia,	 w	 Dzienniku	 Urzędowym	
Rzeczypospolitej	 Polskiej	 "Monitor	 Polski",	 szczegółowy	 wykaz	 przedsięwzięć	
służących	poprawie	efektywności	energetycznej.	

Szczegółowy	wykaz	przedsięwzięć	służących	poprawie	efektywności	energetycznej,	
o	którym	 mowa	 w	 art.	 17	 ust.	 2	 ustawy	 zawiera	 załącznik	 do	 obwieszczenia	 MG.	
Obwieszczenie	 to,	 co	 do	 zasady,	 odzwierciedla	 systematykę	 katalogu	 rodzajowego	
przedsięwzięć	zawartego	w	art.	17	ust.	1	ustawy.		

W	 pkt	 8	 załącznika	 do	 Obwieszczenia	 MG,	 jako	 przedsięwzięcia	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 w	 zakresie,	 o	 którym	 mowa	w	 art.	 17	 ust.	 1	 pkt	 6	
tawy	wskazano	przedsięwzięcia	polegające	na:	us

1) zastąpieniu	 niskoefektywnych	 energetycznie	 lokalnych	 i	 indywidualnych	
źródeł	ciepła	opalanych	węglem,	koksem,	gazem	lub	olejem	opałowym	źródłami	
charakteryzującymi	się	wyższą	efektywnością	energetyczną,	w	tym	odnawialnymi	

n ciepłem	 wytwarzanym	 w	 kogeneracjiźródłami	 e ergii,	 	 lub	 ciepłem	
odpadowym	z	instalacji	przemysłowych;	

2) zastąpieniu	 niskoefektywnych	 energetycznie	 lokalnych	 i	 indywidualnych	
sposobów	przygotowania	ciepłej	wody	użytkowej	sposobami	charakteryzującymi	
się	wyższą	efektywnością	energetyczną,	w	tym	z	wykorzystaniem	odnawialnych	
źródeł	 energii,	 ciepła	 wytworzonego	 w	 kogeneracji	 lub	 ciepła	 odpadowego	 z	
instalacji	przemysłowych;	

3) budowie	 przyłącza	 ciepłowniczego	 oraz	 zakupie	 albo	modernizacji	węzła	
cieplnego	 w	 celu	 zastąpienia	 ciepła	 z	 niskoefektywnych	 energetycznie	
lokalnych	 lub	 indywidualnych	 źródeł	 ciepła	 ciepłem	 z	 sieci	 ciepłowniczej	
wytworzonym	 z	odnawialnych	 źródeł	 energii,	 w	 kogeneracji	 lub	 ciepłem	
odpadowym	z	instalacji	przemysłowych;	

4) modernizacji	 instalacji	 wytwarzania	 chłodu	 z	 wykorzystaniem	 ciepła	
pochodzącego	 z	 sieci	 ciepłowniczej	 zasilanej	 ciepłem	 wytworzonym	
z	odnawialnych	źródeł	energii,	w	kogeneracji	lub	ciepłem	odpadowym	z	instalacji	
przemysłowych.	

Należy	mieć	na	uwadze,	że	w	świetle	z	art.	18	ust.	2	pkt	1	ustawy	do	przetargu	na	
wybór	przedsięwzięć	służących	poprawie	efektywności	energetycznej	nie	może	być	
zgłoszone	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	
zakończone	przed	dniem	1	stycznia	2011	r.	
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Warunkiem	uczestnictwa	w	przetargu	na	wybór	przedsięwzięć	służących	poprawie	
efektywności	 jest	 przedłożenie	 Prezesowi	 URE	 prawidłowo	wypełnionej	 deklaracji	
przetargowej	 wraz	 z	 audytem	 efektywności	 energetycznej	 sporządzonym	 dla	
przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju	 służących	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 określonych	 w	 tej	 deklaracji	 (patrz:	 art.	 19	 ust.	 1	
ustawy).	

Zgodnie	z	art.	19	ust.	2	pkt	3	ustawy	deklaracja	przetargowa	powinna	zawierać	dane	
dotyczące	ilości	energii	zaoszczędzonej	średnio	w	ciągu	roku	w	wyniku	realizacji	
przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju	 służących	 poprawie	
efektywności	energetycznej,	wyrażonej	w	tonach	oleju	ekwiwalentnego.	

W	 świetle	 art.	 3	 pkt	 7	 ustawy	 audyt	 efektywności	 energetycznej,	 to	 opracowanie	
zawierające	 analizę	 zużycia	 energii	 oraz	 określające	 stan	 techniczny	 obiektu,	
urządzenia	 technicznego	 lub	 instalacji,	 zawierające	wykaz	 przedsięwzięć	 służących	
p 	e energet tpo rawie fektywności	 ycznej	tych	obiektów,	urządzeń	lub	ins alacji,	a	także	

ocenę	ich	opłacalności	ekonomicznej	i	możliwej	do	uzyskania	oszczędności	energii.		

Z	 kolei	 szczegółowy	 zakres	 i	 sposób	 sporządzania	 audytu	 efektywności	
energetycznej	oraz	tryb	weryfikacji	audytu	określa	rozporządzenie	audytowe.	

W	świetle	§	5	ust.	1	ww.	rozporządzenia	audyt	(w	sposób	bilansowy)	sporządza	się	
z	wykorzystaniem	 w	 szczególności	 danych	 i	 metod	 określania	 ilości	 energii	
zaoszczędzonej,	z	zastosowaniem	odpowiednio	udokumentowanej	metody	obliczeń,	
zgodnie	z	wiedzą	techniczną	lub	na	podstawie	dokonywanych	pomiarów.		

Ponadto	audyt	efektywności	energetycznej	w	zakresie	oceny	stanu	technicznego	oraz	
analizy	zużycia	energii	obiektu,	urządzenia	technicznego	lub	instalacji	obejmuje	m.in.	
wykaz	 obowiązujących	 przepisów,	 norm,	 dokumentów	 i	 danych	 źródłowych,	
w	szczególności	 specjalistycznych	 opracowań	 w	 zakresie	 najlepszych	 dostępnych	
technologii	 lub	dobrych	praktyk,	 z	których	korzystał	 sporządzający	audyt	 (por.	 §	2	
ust.	 1	 pkt	 1	 lit.	 g	 rozporządzenia	 audytowego).	 Audyt	 w	 zakresie	 oceny	 efektów	
uzyskanych	 w	wyniku	 realizacji	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	stosownie	do	sposobu	sporządzania	audytu,	obejmuje	m.in.	określenie	
sposobu	wykonania	analizy	danych,	metod	obliczeniowych	 i	zastosowanych	modeli	
matematycznych,	szczegółowy	opis	wzorów,	wskaźników	i	współczynników	użytych	
w	tych	 obliczeniach,	 wraz	 z	 opisem	 przyjętych	 założeń	 oraz	 wskazaniem	 źródeł	
danych	 zastosowanych	 do	 obliczeń	 oszczędności	 energii,	 a	 także	 wyniki	 obliczeń,	
w	szczególności	osiągniętej	średniorocznej	oszczędności	energii	oraz	łącznej	redukcji	
kosztów	eksploatacji	obiektu,	urządzenia	technicznego	lub	instalacji,	którego	dotyczy	
przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 wraz	 z	 wnioskami	
wskazującymi	na	zasadność	wyboru	tego	przedsięwzięcia	(por.	§	2	ust.	1	pkt	2	lit.	b	
i	c	rozporządzenia	audytowego).		

Zatem	 dobór	 odpowiedniej	 metody	 celem	 dokonania	 prawidłowego	 obliczenia	
oszczędności	 energii	 w	 zależności	 od	 rodzaju	 realizowanego	 przedsięwzięcia	
służącego	poprawie	efektywności		energetycznej	spoczywa	na	osobie	sporządzającej	
audyt,	z	uwzględnieniem	ww.	wytycznych.		

Zgodnie	 z	 art.	 23	 ust.	 1	 pkt	 1	 ustawy	 Prezes	 URE	 dokonuje	 albo	 zleca	 dokonanie	
innym	 podmiotom	 wyłonionym	 na	 zasadach	 i	 w	 trybie	 określonym	 w	 przepisach	
o	zamówieniach	 publicznych	 wyrywkowej	 weryfikacji	 audytu	 efektywności	
energetycznej.		
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Należy	zatem	podkreślić,	że	w	trakcie	postępowania	przetargowego	i	postępowania	
w	sprawie	 wydania	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej,	 przedstawione	 przez	
podmioty	przystępujące	do	przetargu	informacje	i	dane	a	także	sposób	ich	przeliczeń	
podlegają	 ocenie,	 pod	 kątem	 zgodności	 z	wymaganiami	 określonymi	
w	obowiązujących	przepisach.	

Niezależnie	 od	 powyższego	 należy	mieć	 na	 uwadze,	 że	 to	podmiot	uczestniczący		
w	 postępowaniu	 przetargowym/ubiegający	 się	 o	 wydanie	 świadectwa	
efektywności	 energetycznej	 i	realizujący	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 za	 prawidłowość	
przedstawianych	Prezesowi	Urzędu	Regulacji	Energetyki	informacji	i	danych,	a	więc	
również	 obowiązek	 przyjęcia	 zgodnej	 z	obowiązującymi	 przepisami	 i	 wiedzą	
techniczną	metody	obliczeń	oszczędności	energii	leży	po	stronie	ww.	podmiotu.	

Uwzględniając	treść	art.	17	ust.	1	pkt	6	ustawy	w	odniesieniu	do	wskazanych	w	nim	
przedsięwzięć,	 mając	 na	 uwadze	 wyżej	 powołane	 przepisy	 ustawy,	 w	 tym	 w	
szczególności	 definicję	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	oraz	oszczędności	energii,	 a	 także	szczegółowy	wykaz	przedsięwzięć	
służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 stanowiący	 załącznik	 do	
obwieszczenia	 MG,	 uprawnionym	 wydaje	 się	 przyjęcie	 poglądu,	 że	 inwestycja	
polegająca	 na	 budowie	w	 roku	 2011	 i	 2012	 przyłączy	 ciepłowniczych	do	nowych	
budynków,	 zakupie	 węzłów	 cieplnych	 i	 uruchomieniu	 dostarczania	 ciepła	
wytworzonego	w	wysokosprawnej	kogeneracji	nie	kwalifikuje	 się	do	uznania	 jej	 za	
przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 ze	względu	 na	 brak	
w	ww.	 działaniu	 celu	 charakteryzującego	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej,	 jakim	 jest	 wprowadzenie	 zmian,	 usprawnień	
przykładowo	w	obiekcie	 lub	 instalacji	oraz	zastąpienie	ciepła	 z	niskoefektywnych	
energetycznie	 lokalnych	 lub	 indywidualnych	 źródeł	 ciepła	 ciepłem	 z	 sieci	
ciepłowniczej	wytworzonym	w	kogeneracji.	

14. Czy	 przedsięwzięcia	 energooszczędne	 współfinansowane	 z	 funduszu	
norweskiego	 mogą	 być	 zgłoszone	 do	 przetargu	 na	 wybór	 przedsięwzięć	
służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 za	 które	 można	 uzyskać	
świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 w	myśl	 ustawy	 z	dnia	 15	 kwietnia	
2011	r.	o	efektywności	energetycznej	(Dz.	U.	Nr	94,poz.	551	z	późn.	zm.)?	

W	 świetle	 art.	18	 ust.	 2	 pkt	 2	 ustawy,	 do	 przetargu	 nie	 może	 być	 zgłoszone	
przedsięwzięcie	służące	poprawie	efektywności	energetycznej,	na	którego	realizację:	

a) przyznano	premię	termomodernizacyjną,	o	której	mowa	w	art.	3	ustawy	z	dnia	21	
listopada	2008	r.	o	wspieraniu	termomodernizacji	i	remontów	(Dz.	U.	z	2008	r.	Nr	
223,	poz.	1459	z	późn.	zm.),	lub	

b) uzyskano	środki	pochodzące	z	budżetu	Unii	Europejskiej	lub	z	budżetu	państwa.	
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W	 świetle	 stanowiska	 prezentowanego	 przez	 Ministerstwo	 Finansów	 środki	
Norweskiego	 Mechanizmu	 Finansowego	 stanowią	 niepodlegające	 zwrotowi	 środki	
z	pomocy	 udzielanej	 przez	 państwa	 członkowskie	 Europejskiego	 Porozumienia	
o	Wolnym	Handlu	 (EFTA),	 o	 których	mowa	w	 art.	 5	 ust.	 1	 pkt	 2	 ustawy	 z	 dnia	 27	
sierpnia	2009	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	885	z	późn.	zm.–	dalej:	
„ustawa	o	finansach	publicznych”).	Środki	te,	zgodnie	z	art.	2	pkt	5	w	związku	z	art.	5	
ust.	3	pkt	2	lit.	a	ustawy	o	finansach	publicznych,	w	zakresie	perspektywy	lat	2009‐
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2014,	 stanowią	 środki	 europejskie	 wchodzące	 w	 skład	 budżetu	 środków	
europejskich,	będącego	z	kolei	częścią	budżetu	państwa	(z	wyłączeniem	środków	na	
realizację	projektów	pomocy	 technicznej,	 które	zgodnie	 z	art.	111	pkt	16	ustawy	o	
finansach	 publicznych,	 stanowią	 dochód	 budżetu	 państwa	 po	 ich	 przekazaniu	 na	
rachunek	 dochodów	 budżetu	 państwa).	 Środki	 Norweskiego	 Mechanizmu	
Finansowego	2004‐2009	(art.	5	ust.	3	pkt	5	lit.	c	ustawy	o	finansach	publicznych),	po	
ich	 przekazaniu	 na	 rachunek	 dochodów	 budżetu	 państwa	 stanowią	 w	 całości	

11	pkt	16	ustawy	o	finansach	publicznych).		dochody	budżetu	państwa	(art.	1

W	związku	z	powyższym	środki:	

- Norweskiego	Mechanizmu	Finansowego	2004‐2009,	

 - Norweskiego	 Mechanizmu	 Finansowego	 2009‐2014	 na	 realizację	 pomocy	
technicznej,	

pochodzące	 z	 budżetu	 państwa	 przeznaczone	 na	 wkład	 krajowy,	 na	 realizację	
programów	 finansowych	 z	 udziałem	 środków	 Norweskiego	 Mechanizmu	

	Finansowego	2004‐2009 oraz	2009‐2014	 (art.	112	ust.	1	pkt	9	ustawy	o	 finansach	
publicznych)	należy	klasyfikować	jako	środki	pochodzące	z	budżetu	państwa.		

W	związku	 z	przepisem	art.	 18	ust.	 2	pkt	2	 lit.	 b	ustawy,	w	kontekście	wyłączenia	
możliwości	 udziału	 w	 przetargu	 w	przypadku	 finansowania	 przedsięwzięcia	 ze	
środków	 pochodzących	 z	 	budżetu	 państwa,	 do	 udziału	 w	przetargu	 na	 wybór	
przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 nie	 może	 być	
zgłoszone	przedsięwzięcie,	współfinansowane	z	tzw.	funduszu	norweskiego.		

(przypis	 red.:	 Opinia	 Ministerstwa	 Finansów	 w	 tej	 sprawie	 stanowi	 Załącznik	 do	
niniejszej	odpowiedzi.)	
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II. Przetarg	 na	 wybór	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	

1. Art.	17	ust.	1	pkt	5	ustawy	o	efektywności	energetycznej	wymienia	jako	jedno	
z	przedsięwzięć	służących	poprawie	efektywności	energetycznej	ograniczenie	
przepływów	 mocy	 biernej.	 Według	 jakiej	 zasady	 ograniczenie	 przepływów	
mocy	 biernej	 ma	 być	 przeliczane	 na	 wartość	 efektu	 energetycznego	
mierzonego	 w	 tonach	 oleju	 ekwiwalentnego	 toe?	 W	 szczególności,	 czy	 dla	
celów	 obliczenia	 wartości	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 można	
wyznaczyć	przelicznik	1	 toe	na	 jednostki	energii	biernej	Mvarh,	analogicznie	
do	przelicznika	1	toe	na	jednostki	energii	czynnej	MWh.		

Zakres	 kompetencji	 Prezesa	 Urzędu	 Regulacji	 Energetyki	 w	 obszarze	 zagadnień	
dotyczących	 efektywności	 energetycznej	 jest	 zamknięty	 i	 nie	 należy	 do	 niego	
określanie	 zasad	 przeliczania	 jednostek	 energii,	 w	 tym	 jednostek	 energii	 biernej	
(Mvarh)	 na	 jednostki	 energii	 czynnej	 (MWh)	 lub	 na	 toe.	 Natomiast	 Prezes	 Urzędu	
Regulacji	Energetyki	w	drodze	przetargu	dokonuje	wyboru	przedsięwzięć	służących	
poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 za	 które	 można	 uzyskać	 świadectwa	

a 	efektywności	energetycznej	or z wydaje	świadectwa	efektywności	energetycznej.	

W	 trakcie	 realizacji	 działań,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 dokonywana	 jest	 ocena	
prawidłowości	 informacji	 i	 danych	przedstawionych	przez	 podmioty	 uczestniczące	

hw	ww.	postępowaniac .		

Jednocześnie	 należy	 wskazać,	 że	 warunkiem	 koniecznym	 zgłoszenia	 danego	
przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 do	 przetargu	
i	możliwości	skorzystania	z	systemu	wsparcia	w	postaci	białych	certyfikatów,	a	co	za	
tym	 idzie	 praw	 majątkowych	 wynikających	 z	 tych	 certyfikatów	 jest	 sporządzenie	
audytu	 efektywności	 energetycznej,	 o	którym	 mowa	 w	 art.	 19	 ust.	 1	 ustawy	 oraz	
w	art.	22	ust.	1	ustawy,	z	zastrzeżeniem	art.	22	ust.	2.		

W	 świetle	 art.	 3	 pkt	 7	 ustawy,	 audyt	 efektywności	 energetycznej,	 to	 opracowanie	
zawierające	 analizę	 zużycia	 energii	 oraz	 określające	 stan	 techniczny	 obiektu,	
urządzenia	 technicznego	 lub	 instalacji,	 zawierające	wykaz	przedsięwzięć	 służących	
p 	efekt en t

konomiczn j	 e 	o
po rawie ywności	 ergetycznej	tych	obiektów,	urządzeń	lub	ins alacji,	a	także	
ocenę	ich	opłacalności	e e i	możliw j	do	uzyskania szczędności	energii.		

Z	 kolei	 szczegółowy	 zakres	 i	 sposób	 sporządzania	 audytu	 efektywności	
energetycznej	oraz	tryb	weryfikacji	audytu	określa	rozporządzenie	audytowe.	

W	świetle	§	5	ust.	1	ww.	rozporządzenia	audyt	sporządza	się	(w	sposób	bilansowy)		
z	wykorzystaniem	 w	 szczególności	 danych	 i	 metod	 określania	 ilości	 energii	
zaoszczędzonej,	z	zastosowaniem	odpowiednio	udokumentowanej	metody	obliczeń,	
zgodnie	z	wiedzą	techniczną	lub	na	podstawie	dokonywanych	pomiarów.		

Niezależnie	 od	 powyższego,	 zgodnie	 z	 art.	 17	 ust.	 1	 pkt	 5	 lit.	 a	 ustawy,	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 służą	 w	 szczególności	 przedsięwzięcia	 polegające	 na	
ograniczeniu	przepływów	mocy	biernej.	

Mając	powyższe	na	uwadze,	zasadnym	jest	twierdzenie,	że	w	powyższym	przypadku	
przedmiotem	 oszczędności	 energii	 jest	 energia	 elektryczna	 czynna	 zaoszczędzona	
w	wyniku	 działań	 polegających	 na	 ograniczeniu	 poboru	 energii	 biernej.	 Wsparcie	
w	postaci	świadectw	efektywności	energetycznej	dedykowane	jest	dla	przedsięwzięć	
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w	zakresie	oszczędności	energii	elektrycznej	c 	zaś	o n przepływów	
mocy	biernej	jest	jedynie	metodą	ograniczenia	strat	energii	 rycznej	czynnej.	

Przykładowo	 rozporządzenie	 audytowe	 m.in.	 wskazuje	 w	 §	 5	 ust.	 2	 pkt	 7,	 jakich	
czynności	 należy	 dokonać	 sporządzając	 audyt	 dla	 przedsięwzięcia	 służącego	
poprawie	 efektywności	 energetycznej	 w	 celu	 ograniczenia	 przepływów	 mocy	
biernej.	 W	 przedmiotowym	 przypadku	 przepisy	 rozporządzenia	 wymieniają	
czynności	 polegające	 na	 	 wykonaniu	 pomiarów	 wielkości	 i	 analizy	 miejsc	
usytuowania	 urządzeń	 kompensacji	 mocy	 biernej	 w	 celu	 wyeliminowania	 jej	

zynnej, gra iczenie	
elekt

zbędnych	przepływów.		

Ponadto	 audyt	 efektywności	 energetycznej	 w	 zakresie	 oceny	 stanu	 technicznego	
oraz	analizy	zużycia	energii	obiektu,	urządzenia	technicznego	lub	instalacji	obejmuje	
m.in.	 wykaz	 obowiązujących	 przepisów,	 norm,	 dokumentów	 i	 danych	 źródłowych,	
w	szczególności	 specjalistycznych	 opracowań	 w	 zakresie	 najlepszych	 dostępnych	
technologii	 lub	dobrych	praktyk,	z	których	korzystał	 sporządzający	audyt	 (por.	§	2	
ust.	 1	 pkt	 1	 lit.	 g	 rozporządzenia	 audytowego).	 Audyt	 w	 zakresie	 oceny	 efektów	
uzyskanych	w	wyniku	 realizacji	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	 stosownie	 do	 sposobu	 sporządzania	 audytu,	 obejmuje	 m.in.	
określenie	 sposobu	 wykonania	 analizy	 danych,	 metod	 obliczeniowych	
i	zastosowanych	 modeli	 matematycznych,	 szczegółowy	 opis	 wzorów,	 wskaźników	
i	współczynników	 użytych	 w	 tych	 obliczeniach,	 wraz	 z	 opisem	 przyjętych	 założeń	
oraz	 wskazaniem	 źródeł	 danych	 zastosowanych	 do	 obliczeń	 oszczędności	 energii,	
a	także	 wyniki	 obliczeń,	 w	 szczególności	 osiągniętej	 średniorocznej	 oszczędności	
energii	oraz	łącznej	redukcji	kosztów	eksploatacji	obiektu,	urządzenia	technicznego	
lub	 instalacji,	 którego	 dotyczy	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	 wraz	 z	 wnioskami	 wskazującymi	 na	 zasadność	 wyboru	 tego	
przedsięwzięcia	(por.	§	2	ust.	1	pkt	2	lit.	b	i	c	rozporządzenia	audytowego).	

Zatem	 dokonanie	 odpowiedniego	 obliczenia	 oszczędności	 energii	 w	 zależności	 od	
rodzaju	 realizowanego	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności		

względenergetycznej	 spoczywa	 na	 osobie	 sporządzającej	 audyt	 z	 u nieniem	 ww.	
wytycznych.		

Nierozerwalną	 częścią	 audytu	 efektywności	 energetycznej	 jest	 karta	 audytu,	 której	
wzór	stanowi	załącznik	nr	3	do	rozporządzenia	audytowego.	Do	karty	audytu	należy	
wpisać	 m.in.	 parametry	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	 (na	 podstawie	 audytu	 efektywności	 energetycznej)	 takie	 jak	 m.in.:	
średnioroczna	oszczędność	energii	 finalnej	oraz	średnioroczna	oszczędność	energii	
pierwotnej	w	przeliczeniu	na	GJ/rok	lub	kWh/rok	oraz	toe/rok.		

Należy	zatem	podkreślić,	że	w	trakcie	postępowania	przetargowego	i	postępowania	
w	 sprawie	 wydania	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej,	 przedstawione	 przez	
podmioty	przystępujące	do	przetargu	informacje	i	dane	a	także	sposób	ich	przeliczeń	
podlegają	 ocenie,	 pod	 kątem	 zgodności	 z	 wymaganiami	 określonymi	
w	obowiązujących	przepisach.	

Niezależnie	 od	 powyższego	 należy	mieć	 na	 uwadze,	 że	 to	podmiot	uczestniczący	
	w	postępowaniu	 przetargowym/ubiegający	 się	 o	 wydanie	 świadectwa	
efektywności	 energetycznej	 i	realizujący	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 za	 prawidłowość	
przedstawianych	Prezesowi	Urzędu	Regulacji	Energetyki	informacji	i	danych,	a	więc	
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również	 obowiązek	 określenia	 zgodnej	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 i	 wiedzą	
techniczną	procedury	przeliczania	jednostek	energii	leży	po	stronie	ww.	podmiotu.	

2. Czy	 i	w	 jakiej	 formie	będzie	możliwe	 zapoznanie	 się	 ze	 składanymi	ofertami	
w	ramach	przetargu	na	wybór	przedsięwzięć	służących	poprawie	efektywności	
energetycznej?	Czy	możliwe	będzie	uzyskanie	wglądu,	 lub	dostęp	do	danych,	
czy	 to	 na	 etapie	 złożonych	 wniosków	 (ofert	 przetargowych)	 czy	 też	 już	 po	

?	wyborze	ofert

Postępowanie	 przetargowe	 na	 wybór	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 jest	 prowadzone	w	 trybie	wyłączającym	 jego	 jawność.	
Członkowie	komisji	przetargowej	składają	pisemne	zobowiązanie	do	nieujawniania	
informacji	 uzyskanych	 w	 związku	 z	 pracami	 komisji	 (§7	 ust.	 3	 rozporządzenia	
przetargowego).		

Mając	 na	 uwadze	 powyższe,	 w	 toku	 postępowania	 przetargowego	 nikt,	 poza	
członkami	 komisji	 przetargowej,	 nie	 uzyskuje	 dostępu	 do	 jakichkolwiek	 informacji	
dotyczących	ofert	złożonych	w	przetargu.		

Natomiast	zakres	informacji,	do	których	publikacji	uprawniony	został	Prezes	URE	po	
rozstrzygnięciu	przetargu	 został	 ściśle	określony	w	 rozporządzeniu	przetargowym.	
W	 świetle	 §	 12	 ust.	 2	 ww.	 rozporządzenia	 Prezes	 URE	 zamieszcza	 w	 Biuletynie	
Informacji	 Publicznej	 URE,	 z	 zachowaniem	 przepisów	 o	 ochronie	 informacji	
niejawnych	 lub	 innych	 informacji	 prawnie	 chronionych,	 protokół	 z	przebiegu	
przeprowadzonego	przetargu,	sporządzony	przez	komisję	przetargową.	W	myśl	§11		

tokół	ten	zawiera:		ust.	1	ww.	rozporządzenia	pro

1)			oznaczenie	daty	i	miejsca:	

	a)		składania	ofert	przetargowych,

ch,	b)		otwarcia	ofert	przetargowy

c)		rozstrzygnięcia	przetargu;	

e	wskazaniem	 ich	 funkcji	 oraz	 czynności,	2)			imiona	 i	 nazwiska	 członków	komisji	 z
w	których	brali	udział;	

ych;	3)			liczbę	złożonych	ofert	przetargow

4)			wskazanie	ofert	przetargowych:	

a)		odrzuconych	wraz	z	podaniem	przyczyn	ich	odrzucenia,	

b)		wybranych,	 w	 których,	 zgodnie	 z	 deklaracją	 przetargową,	 zadeklarowano	
wartość	 efektu	 energetycznego	 zawierającą	 się	 w	 przedziale,	 o	 którym	 mowa	
w	art.	20	ust.	1	ustawy,	

r y n rc)		niewybranych	z	podaniem	p z czy 	ich	niewyb ania;	

5)			podpisy	 członków	 komisji,	 a	 w	 przypadku	 braku	 podpisu	 ‐	 wzmiankę	
o	przyczynie	braku	podpisu.	

3. W	 jaki	 sposób	 Prezes	 URE	 będzie	 sprawdzał,	 że	 nie	występują	 okoliczności,	
o	których	mowa	w	art.	18	ust.	2	ustawy	o	efektywności	energetycznej?	Czy	tego	
rodzaju	 sprawdzenie	 będzie	 się	 odbywało	 wyłącznie	 na	 podstawie	
oświadczenia	zawartego	w	części	3.	pkt	5	deklaracji	przetargowej?		
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Odnosząc	 się	 do	 ww.	 pytania	 należy	 stwierdzić,	 że	 Prezes	 URE,	 jako	 organ	
administracji	 publicznej,	 w	 celu	 prawidłowej	 realizacji	 swoich	 obowiązków,	 ma	
prawo	 do	 podejmowania,	 w	 ramach	 obowiązujących	 przepisów	 prawa,	 wszelkich	
czynności	 zmierzających	 do	 ustalenia	 rzeczywistego	 stanu	 faktycznego,	 w	 tym	 np.	
występowania	 do	 różnych	 podmiotów	 z	 prośbą	 o	 udzielenie	 informacji	 mających	

ikacji	 		służyć	weryf informacji	zawartych	w	deklaracji	przetargowej.

Niezależnie	 od	 powyższego	 należy	 zauważyć,	 że	 w	 myśl	 art.	 35	 ust.	 2	 pkt	 1	
ustawy,	Prezes	 URE	 nakłada	 na	 podmiot	 realizujący	 przedsięwzięcie	 służące	
poprawie	efektywności	energetycznej,	w	drodze	decyzji,	karę	pieniężną	w	wysokości	
stanowiącej	 równowartość	 do	 2.000.000	 euro,	 jeżeli	 podmiot	 ten	 w	 deklaracji	
przetargowej,	 o	 której	 mowa	 w	 art.	 19	 ust.	 2,	 podał	 nieprawdziwe	 lub	
wprowadzające	w	błąd	informacje.	

4. Czy	Prezes	URE	będzie:		

a. akceptował	 przedsięwzięcia	 tego	 samego	 rodzaju	 zgłoszone	 w	 jednym	
przetargu	 z	 różnymi	 wartościami	 efektu	 energetycznego	 „ω”,	 pod	
warunkiem,	że	przedsięwzięcia	te	mają	zrobione	oddzielne	audyty?		

b. stosował	 interpretację,	 że	wszystkie	przedsięwzięcia	 tego	 samego	 rodzaju	
zgłoszone	 do	 przetargu	 powinny	 być	 zgłoszone	 z	 takimi	 samymi	
wartościami	„ω”?	

Czy	 w	 przypadku	 b)	 przedsięwzięcia	 te	mogą	 być	 zgłaszane	 na	 różnych	
deklaracjach	 przetargowych	 z	 różnymi	 audytami	 (byleby	 wartość	 efektu	
energetycznego	„ω”	była	taka	sama)	czy	może	Prezes	URE	będzie	wymagać,	
aby	 miały	 wykonany	 jeden	 zbiorczy	 audyt	 i	 były	 zgłaszane	 na	 jednej	

tdeklaracji	prze argowej?		

Zgodnie	 z	 art.	 19	 ust.	 1	 ustawy	 w	przetargu	 może	 uczestniczyć	 podmiot,	 który	
przedłoży	 Prezesowi	 URE	 prawidłowo	 wypełnioną	 deklarację	 przetargową	 wraz	
z	audytem	 efektywności	 energetycznej	 sporządzonym	 dla	 przedsięwzięcia	 lub	
przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju e	 efektywności		 służących	 poprawi
energetycznej	określonych	w	tej	deklaracji.		

Ponadto	w	pkt	1	Części	3	deklaracji	przetargowej	należy	określić	przedsięwzięcia	
tego	 samego	 rodzaju	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 zgłaszane	 do	
przetargu,	 w	 pkt	 2	 i	 3	 odpowiednio	 miejsce	 lokalizacji	 tych	 przedsięwzięć	 oraz	
termin	realizacji.	Kolejne	punkty	deklaracji	m.in.	dotyczą	również	przedsięwzięć	tego	
samego	 rodzaju,	 w	 tym	 pkt	 9	 –	 określenie	 wartości	 efektu	 energetycznego,	
rozumianego	 jako	 stosunek	 ilości	 energii	 zaoszczędzonej	 średnio	 w	 ciągu	 roku	
w	wyniku	realizacji	przedsięwzięcia	 lub	przedsięwzięć,	o	których	mowa	w	pkt	1,	
do	wartości	świadectwa	efektywności	energetycznej.		

Nawiązując	 do	 kwestii	 audytu	 zaznaczyć	 należy,	 że	 zgodnie	 z	 art.	 3	 pkt	 7	 ustawy	
audyt	 efektywności	 energetycznej	 to	 opracowanie	 zawierające	 analizę	 zużycia	
energii	 oraz	 określające	 stan	 techniczny	 obiektu,	 urządzenia	 technicznego	 lub	
instalacji,	 zawierające	 wykaz	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	tych	obiektów,	urządzeń	lub	instalacji,	a	także	ocenę	ich	opłacalności	
ekonomicznej	 i	 możliwej	 do	 uzyskania	 oszczędności	 energii.	 W	 świetle	 samej	
definicji	 audytu,	 ustawodawca	 dopuszcza	 więc	 objęcie	 jednym	 audytem	 kilku	
przedsięwzięć	służących	poprawie	efektywności	energetycznej.	
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Mając	na	uwadze	powyższe	uprawnionym	jest	pogląd,	że	sama	ustawa	oraz	kształt	
(wzór)	 deklaracji	 przetargowej	 przesądzają,	 że	 w	 przypadku	 zgłoszenia	 w	jednym	
przetargu	 przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju	 służących	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	 należy	 przedłożyć	 jeden	 zbiorczy	 audyt	 oraz	 wypełnić	 jedną	
deklarację	przetargową.	

Przyjęcie	 tego	 rodzaju	 rozwiązania	determinuje	 	 sposób	określenia	wartości	efektu	
energetycznego	(jeden	parametr	ω	w	deklaracji	przetargowej).		

5. Czy	dwa	(lub	więcej)	podmioty	powiązane	kapitałowo	(np.	należące	do	 jednej	
grupy	 kapitałowej	 lub	 „spółka	 matka”	 i	 „spółka	 córka”)	 mogą	 zgłaszać	
skumulowane	 przedsięwzięcia	 objęte	 jednym	 audytem	 na	 jednej	 deklaracji	
przetargowej?	A	może	któryś	z	wyżej	wymienionych	podmiotów	powinien	być	
upoważniony	 do	 udziału	 w	 przetargu	 i	występować	 jako	 podmiot	
upoważniony?		

Zgodnie	 z	 art.	 19	 ust.	 1	 ustawy,	 w	 przetargu	 może	 uczestniczyć	 podmiot,	 który	
przedłoży	 Prezesowi	 URE	 prawidłowo	 wypełnioną	 deklarację	 przetargową	 wraz	
z	audytem	 efektywności	 energetycznej	 sporządzonym	 dla	 przedsięwzięcia	 lub	
przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju	 służących	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	określonych	w	tej	deklaracji.		

Jednocześnie	 zgodnie	 z	 art.	 19	 ust.	 2	 pkt	 1	 i	 10	 ustawy	 deklaracja	 przetargowa	
powinna	zawierać:	

1) imię,	 nazwisko,	 numer	 PESEL	 i	 adres	 zamieszkania	 albo	 nazwę,	 adres	 siedziby	
oraz	numer	identyfikacji	podatkowej	(NIP)	podmiotu:	

a) u	 którego	 zostało	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 inne	niż	przedsięwzięcie,	 o	 którym	mowa	w	art.	
	u18 st.	2,	

 żące	 poprawie	b) u	 którego	 zostanie	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	 słu
efektywności	energetycznej,	

c) upoważnionego	przez	podmiot,	o	którym	mowa	w	lit.	a	lub	b;	

w ie r2) upo ażnien 	do	występowania	w	p zetargu	–	w	przypadku	podmiotu,	o	którym	
mowa	w	pkt	1	lit.	c.	

Zatem	 ustawa	 dopuszcza	 możliwość	 zgłaszania	 skumulowanych	 przedsięwzięć	
służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 realizowanych	 nie	 tylko	
u	przedsiębiorcy	 składającego	 deklarację	 przetargową,	 ale	 także	 u	 innych	
podmiotów	 o	 ile	 przedsiębiorca	 posiada	 stosowne	 upoważnienia,	 o	 których	mowa	

achw	powołanych	przepis 	ustawy.	

Dodatkowo	 należy	 wskazać,	 iż	 okoliczność	 realizacji	 przedsięwzięć	
efektywnościowych	 przez	 kilka	 podmiotów,	 funkcjonujących	 w	 ramach	 grupy	
kapitałowej	 nie	 ma	 żadnego	 znaczenia	 formalno‐prawnego	 dla	 sposobu	
procedowania	 w	 obszarze	 efektywności	 energetycznej,	 określonego	 wyżej	
powołanymi	przepisami.		

6. Jak	 Prezes	 URE	 będzie	 interpretował	 „wygranie	 przetargu”	 w	 kontekście	
egzekwowania	 realizacji	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	przez	podmioty,	których	oferty	zostały	wybrane	w	przetargu,	ale	
nie	uzyskały	świadectw	efektywności	energetycznej?	
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Zgodnie	 z	 art.	 16	 ust.	 1	 ustawy,	 Prezes	 URE	 dokonuje	 wyboru	 przedsięwzięć	
służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 za	 które	 można	 uzyskać	
świadectwa	 efektywności	 energetycznej.	 W	 tym	 celu,	 co	 najmniej	 raz	 w	 roku,	
ogłasza,	 organizuje	 i	 przeprowadza	 przetarg,	 zwany	 dalej	 „przetargiem”.	 Pojęciem	
podmiotów,	które	wygrały	przetarg	posługuje	się	art.	20	ust.	1	i	ust.	2	ustawy,	przy	
czym	 pojęcie	 to	 nie	 oznacza	 jednocześnie,	 iż	 podmioty	 te	 uzyskają	 świadectwa	
efektywności	 energetycznej	 (vide	 art.	 20	 ust.	 2	 i	 ust.	 3	 ustawy)	 pomimo,	 iż	 takim	
pojęciem	posługuje	się	dalej	art.	21	ust.	1	ustawy.		

Zgodnie	 z	 art.	 21	 ust.	 3	 ustawy,	 świadectwo	 efektywności	 energetycznej	 wydaje	
Prezes	 URE	 na	 wniosek	 podmiotu,	 o	 którym	 mowa	 w	 art.	 21	 ust.	 1	 ustawy,	
w	terminie	 60	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 wniosku.	 Do	 wydawania	 świadectw	
efektywności	 energetycznej	 stosuje	 się	 odpowiednio	 przepisy	 Kodeksu	
postępowania	 administracyjnego	 o	 wydawaniu	 zaświadczeń.	 Zatem	 sam	 fakt	
wygrania	 w	 przetargu	 nie	 przesądza	 o	 otrzymaniu	 świadectwa	 efektywności	

w io 	wydanenergetycznej,	 gdyż	 	dopiero	wystąpienie	 z	 n skiem	o ie	 tego	 świadectwa	
jest	warunkiem	niezbędnym	dla	jego	uzyskania.	

Zatem	 podkreślić	 należy,	 że	 korzystanie	 z	 systemu	 wsparcia	 dedykowanego	
przedsiębiorcom	 realizującym	 przedsięwzięcia	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	który	bazuje	na	systemie	świadectw	efektywności	energetycznej	 jest	
dobrowolne,		

Zatem	 w	 przypadku,	 gdy	 Prezes	 URE	 nie	 wydał	 (z	 różnych	 przyczyn)	 danemu	
podmiotowi	świadectwa	efektywności	energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	21	ust.	1	
ustawy,	 uprawnionym	 jest	 pogląd,	 że	 wobec	 takiego	 podmiotu	 nie	 zaistnieje	
obowiązek	 realizacji	 zadeklarowanego	 przedsięwzięcia.	 Zgodnie	 bowiem	
z	brzmieniem	art.	22	ust.	1	ustawy,	podmiot,	o	którym	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	1	lit.	
b,	 ustawy	 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	art.	22	ust.	2	ustawy.	

7. Czy	w	 przypadku,	 gdy	 dane	 przedsięwzięcie	 nie	 otrzyma	 białego	 certyfikatu	
w	danym	 przetargu,	 ponieważ	 nie	 zmieści	 się	 w	 puli	 Prezesa	 URE	 dla	 tego	
przetargu,	 podmiot	 będzie	 mógł	 startować	 z	 tym	 przedsięwzięciem	
w	kolejnych	przetargach?		

Obowiązujące	przepisy	prawa,	w	tym,	ustawy	o	efektywności	energetycznej	i	aktów	
wykonawczych	do	 tej	 ustawy,	nie	wykluczają	możliwości	udziału	w	przetargu	 tych	
przedsięwzięć,	 które	 pomimo	 wcześniejszego	 udziału	 w	 przetargu,	 nie	 otrzymały	
świadectw(a)	efektywności	energetycznej	z	uwagi	na	wystąpienie	przesłanki	o	której	
mowa	w	art.	20	ust.	3	ustawy.	

8. Jakie	współczynniki	 nakładu	 energii	 pierwotnej	 należy	 zastosować	 dla	 gazu	
wielkopiecowego	 i	 gazu	 koksowniczego	 podając	 w	 deklaracji	 przetargowej	
średnioroczne	oszczędności	energii	pierwotnej?	Współczynniki	dla	tych	gazów	

re 	ronie	zostały	ok ślone	w zporządzeniu	audytowym.	

Obowiązujące	 obecnie	 przepisy	 prawa	 dotyczące	 obszaru	 efektywności	
energetycznej	 nie	 zawierają	 uregulowań	 w	 zakresie	 współczynników	 nakładu	
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energii	pierwotnej	odnoszących	się	do	takich	paliw	jak	gaz	wielkopiecowy	i	gaz	
koksowniczy.	

 30

9. Czy	współczynnik	"omega"	(stosunek	ilości	energii	zaoszczędzonej	do	wartości	
świadectwa)	może	przyjmować	wartości	mniejsze	niż	1?	

Zakres	 kompetencji	 Prezesa	 Urzędu	 Regulacji	 Energetyki	 w	 obszarze	 zagadnień	
dotyczących	 efektywności	 energetycznej	 jest	 zamknięty	 i	 nie	 należy	 do	 niego	
opiniowanie	 całości	 lub	 części	 procesu	 inwestycyjnego	 (przykładowo	 określanie	
sposobów	 przeliczania	 jednostek	 energii	 lub	 wyliczenia	 współczynnika	 „omega”).	
Natomiast	Prezes	Urzędu	Regulacji	Energetyki	dokonuje	w	drodze	przetargu	wyboru	
przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 za	 które	 można	
uzyskać	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 oraz	 wydaje	 świadectwa	
efektywności	energetycznej.		

Niezależnie	od	powyższego	należy	mieć	na	uwadze,	że	zgodnie	z	art.	19	ust.	2	pkt	5	
ustawy,	 deklaracja	 przetargowa	 powinna	 zawierać	 określenie	 wartości	 efektu	
energetycznego	 (ω)	 –	 rozumianego	 jako	 stosunek	 ilości	 energii	 zaoszczędzonej	
średnio	 w	 ciągu	 roku	 w	 wyniku	 realizacji	 przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 tego	
samego	 rodzaju	 służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 do	 wartości	
świadectwa	efektywności	energetycznej,	o	której	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	2	ustawy.	
Podkreślić	 należy,	 że	 o	 ile	 ilość	 energii	 zaoszczędzonej	 średnio	 w	 ciągu	 roku	
w	wyniku	 realizacji	 przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju	
służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 jest	 wielkością	 fizyczną,	 która	
znajduje	 swoje	odzwierciedlenie,	 jako	efekt	podjętych	przez	przedsiębiorcę	działań	
efektywnościowych	w	audycie	efektywności	energetycznej,	którego	zakres	 i	 sposób	
sporządzania	 został	 określony	 w	 rozporządzeniu	 audytowym		
i	 tym	 samym	 stanowi	 określoną	 i	weryfikowalną	wielkość,	 to	wartość	 świadectwa	
efektywności	energetycznej,	o	której	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	2	ustawy	i	określona	
w	 deklaracji	 przetargowej	 jest	 wielkością,	 której	 określenie	 jest	 uprawnieniem	
podmiotu	wypełniającego	deklarację	przetargową	w	celu	przystąpienia	do	przetargu.	

Niezależnie	 od	 powyższego	 podkreślić	 należy,	 że	 przetarg	wygrywają	 te	 podmioty,	
które	 zadeklarowały	 wartość	 efektu	 energetycznego	 „omega”	 w	 przedziale	
określonym	w	art.	20	ust.	1	ustawy.	

Proponowana	formuła	przetargu	w	systemie	świadectw	efektywności	energetycznej	
stanowi	 element	 mający	 na	 celu	 stymulowanie	 zachowań	 energooszczędnych.	
Zgodnie	 z	 nią	 z	 systemu	 wsparcia	 w	 pierwszej	 kolejności	 będą	 mogli	 skorzystać	
beneficjenci	 realizujący	 przedsięwzięcia	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	 i	 charakteryzujące	 się	 również	 najbardziej	 efektywnymi	 kosztowo	

zarozwią niami,	tzn.	dającymi	największe	oszczędności	przy	najniższych	kosztach.	

Zatem	 podmiot	 określający	 wartość	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	
w	deklaracji	przetargowej	w	taki	sposób,	który	skutkuje	określeniem	wartości	efektu	
energetycznego	 na	 wysokim	 poziomie	 zwiększa	 prawdopodobieństwo	 wygranej	
w	przetargu,	 natomiast	 zaniżając	 wartość	 ww.	 parametru	 zmniejsza	 szanse	 na	
skuteczne	 przejście	 przez	 proces	 wyboru	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	
fektywności	 energetycznej,	 za	 które	 można	 otrzymać	 świadectwa	 efektywności	
nergetycznej	(patrz:	§	10	ust.	5	rozporządzenia	przetargowego).		
e
e

	

	



10. Czy	wartość	energii	zaoszczędzonej	 średnio	w	ciągu	roku,	podawana	w	pkt	7	
deklaracji	 przetargowej	 powinna	 być	 wyrażona	 w	 energii	 pierwotnej	
i	uwzględniać	 współczynniki	 podane	 w	 rozporządzeniu	 z	 dnia	 4	 września	
2012	r.?		

Zgodnie	z	art.	19	ust.	2	pkt	3	ustawy	deklaracja	przetargowa	powinna	zawierać	dane	
dotyczące	 ilości	 energii	 zaoszczędzonej	 średnio	 w	 ciągu	 roku	 w	 wyniku	 realizacji	
przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju	 służących	 poprawie	
efektywności	energetycznej,	wyrażonej	w	tonach	oleju	ekwiwalentnego.	

Jednocześnie	 zgodnie	 z	 art.	 3	 pkt	 2	 ustawy	 pod	 pojęciem	 energii	 należy	 rozumieć	
zarówno	energię	pierwotną	jak	i	energię	finalną.	

Zatem	 efektem	 realizacji	 przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju	
służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 określonych	 w	 Załączniku	 do	

konkretnego	rodzaju	energii finobwieszczenia	MG	powinna	być	oszczędność	 	( alnej	
lub	pierwotnej),	jaka	związana	jest	z	wykonanym	działaniem.	

Niezależnie	 od	 powyższego	 należy	 mieć	 na	 uwadze,	 że	 integralną	 częścią	 audytu	
efektywności	energetycznej	 jest	 „Karta	audytu”,	której	wzór	stanowi	załącznik	nr	3	
do	 rozporządzenia	 audytowego.	 Do	 „Karty	 audytu”	 należy	wpisać	m.in.	 parametry	
przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 (określone	 na	
podstawie	 przeprowadzonego	 audytu	 efektywności	 energetycznej)	 takie	 jak	 m.in.:	
średnioroczna	oszczędność	energii	 finalnej	oraz	średnioroczna	oszczędność	energii	
pierwotnej	w	przeliczeniu	na	GJ/rok	lub	kWh/rok	oraz	toe/rok.	

Z	kolei	wartość	 świadectw	efektywności	energetycznej	określa	 się	przyjmując	 ilość	
energii	pierwotnej	wyrażoną	w	 toe	 (por.	 art.	3	pkt	3	ustawy,	art.	12	ust.	5	ustawy,	
rozporządzenie	 Ministra	 Gospodarki	 z	 dnia	 4	 września	 2012	 r.).	 Zatem	 mając	 na	
uwadze	powyższe,	w	celu	porównywalności	wszystkich	parametrów	określonych	w	
„Karcie	 audytu”,	 deklaracji	 przetargowej	 i	 świadectwie	 efektywności	 energetycznej	
oraz	obowiązku	uzyskania	 i	przedstawienia	do	umorzenia	 świadectw	efektywności	
energetycznej,	 uprawnionym	 jest	 przyjęcie	 poglądu,	 że	 dane	 po	 ich	 ewentualnym	
przeliczeniu,	dotyczące	ilości	energii	zaoszczędzonej	średnio	w	ciągu	roku,	powinny	
być	wyrażone	w	energii	pierwotnej.		

11.Co	rozumie	się	przez	„okres	uzyskiwania	oszczędności	energii”	w	art.	19	ust.	2	
ergetycznej?	pkt	4	ustawy	o	efektywności	en

W	 myśl	 art.	 3	 pkt	 12	 ustawy,	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	 to	 działanie	 polegające	 na	 wprowadzeniu	 zmian	 lub	 usprawnień	
w	obiekcie,	 urządzeniu	 technicznym	 lub	 instalacji,	 w	 wyniku	 których	 uzyskuje	 się	
oszczędność	energii.		

Jednocześnie	 w	 świetle	 definicji	 zawartej	 w	 art.	 3	 pkt	 13	 ustawy	 oszczędność	
energii,	 to	 ilość	 energii	 stanowiąca	 różnicę	 między	 energią	 potencjalnie	 zużytą	
przez	 obiekt,	 urządzenie	 techniczne	 lub	 instalację	 w	 danym	 okresie	 przed	
zrealizowaniem	 jednego	 lub	 kilku	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	a	energią	zużytą	przez	ten	obiekt,	urządzenie	techniczne	lub	instalację	
w	 takim	 samym	 okresie,	 po	 zrealizowaniu	 tych	 przedsięwzięć	 i	 uwzględnieniu	
znormalizowanych	warunków	wpływających	na	zużycie	energii.		

Warunkiem	uczestnictwa	w	przetargu	jest	przedłożenie	Prezesowi	URE	prawidłowo	
wypełnionej	 deklaracji	 przetargowej	 wraz	 z	 audytem	 efektywności	 energetycznej	
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sporządzonym	dla	przedsięwzięcia	lub	przedsięwzięć	tego	samego	rodzaju	służących	
poprawie	efektywności	energetycznej	określonych	w	tej	deklaracji	(patrz:	art.	19	ust.	
1	ustawy).	

Zgodnie	 z	 art.	 19	 ust.	 2	 pkt	 4	 ustawy,	 deklaracja	 przetargowa	 powinna	 zawierać:	
wskazanie	okresu	uzyskiwania	oszczędności	energii	 dla	danego	przedsięwzięcia	
lub	 przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju	 służących	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	wyrażonego	w	latach	kalendarzowych.	

Koniecznym	 warunkiem	 zgłoszenia	 danego	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 do	 przetargu	 i	możliwości	 skorzystania	 z	systemu	
wsparcia	 w	 postaci	 białych	 certyfikatów,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 praw	 majątkowych	
wynikających	 z	 tych	 certyfikatów	 jest	 sporządzenie	 audytu	 efektywności	

nenergetycz ej,	o	którym	mowa	w	art.	19	ust.	1	ustawy	oraz	w	art.	22	ust.	1	ustawy	
z	zastrzeżeniem	art.	22	ust.	2.	

W	 świetle	 art.	 3	 pkt	 7	 ustawy,	 audyt	 efektywności	 energetycznej,	 to	 opracowanie	
zawierające	 analizę	 zużycia	 energii	 oraz	 określające	 stan	 techniczny	 obiektu,	
urządzenia	 technicznego	 lub	 instalacji,	 zawierające	wykaz	 przedsięwzięć	 służących	
poprawie	efektywności	energetycznej	tych	obiektów,	urządzeń	lub	instalacji,	a	także	
e 	o konomiczn j	i e 	ooc nę	ich płacalności	e e 	możliw j	do	uzyskania szczędności	energii.		

Z	 kolei	 szczegółowy	 zakres	 i	 sposób	 sporządzania	 audytu	 efektywności	
energetycznej	 oraz	 tryb	 weryfikacji	 audytu	 określa	 rozporządzenie	 Ministra	
Gospodarki	z	dnia	10	sierpnia	2012	r.		

W	świetle	§	5	ust.	1	ww.	rozporządzenia	audyt	(w	sposób	bilansowy)	sporządza	się	
z	wykorzystaniem	 w	 szczególności	 danych	 i	 metod	 określania	 ilości	 energii	
zaoszczędzonej,	z	zastosowaniem	odpowiednio	udokumentowanej	metody	obliczeń,	
zgodnie	z	wiedzą	techniczną	lub	na	podstawie	dokonywanych	pomiarów.		

Ponadto	audyt	efektywności	energetycznej	w	zakresie	oceny	stanu	technicznego	oraz	
analizy	zużycia	energii	obiektu,	urządzenia	technicznego	lub	instalacji	obejmuje	m.in.	
wykaz	 obowiązujących	 przepisów,	 norm,	 dokumentów	 i	 danych	 źródłowych,	
w	szczególności	 specjalistycznych	 opracowań	 w	 zakresie	 najlepszych	 dostępnych	
technologii	 lub	dobrych	praktyk,	 z	których	korzystał	 sporządzający	audyt	 (por.	 §	2	
ust.	 1	 pkt	 1	 lit.	 g	 rozporządzenia	 audytowego).	 Audyt	 w	 zakresie	 oceny	 efektów	
uzyskanych	 w	wyniku	 realizacji	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	stosownie	do	sposobu	sporządzania	audytu,	obejmuje	m.in.	określenie	
sposobu	wykonania	analizy	danych,	metod	obliczeniowych	 i	zastosowanych	modeli	
matematycznych,	szczegółowy	opis	wzorów,	wskaźników	i	współczynników	użytych	
w	tych	 obliczeniach,	 wraz	 z	 opisem	 przyjętych	 założeń	 oraz	 wskazaniem	 źródeł	
danych	 zastosowanych	 do	 obliczeń	 oszczędności	 energii,	 a	 także	 wyniki	 obliczeń,	
w	szczególności	osiągniętej	średniorocznej	oszczędności	energii	oraz	łącznej	redukcji	
kosztów	eksploatacji	obiektu,	urządzenia	technicznego	lub	instalacji,	którego	dotyczy	
przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 wraz	 z	 wnioskami	
wskazującymi	na	zasadność	wyboru	tego	przedsięwzięcia	(por.	§	2	ust.	1	pkt	2	lit.	b	
i	c	rozporządzenia	audytowego).	Dodatkowo	osoba	sporządzająca	audyt	obowiązana	
jest	wskazać	wyrażony	w	latach	kalendarzowych	okres	uzyskiwania	oszczędności	
energii	 w	karcie	 audytu,	 co	 oznacza,	 iż	 okres	 ten	 jest	 ustalany	 w	 ramach	
przeprowadzania	czynności	składających	się	na	sporządzenie	audytu.			
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Zatem	 określenie	 okresu	 uzyskiwania	 oszczędności	 energii	 celem	 dokonania	
prawidłowego	 obliczenia	 w	szczególności	 osiągniętej	 średniorocznej	 oszczędności	
energii	w	zależności	od	rodzaju	realizowanego	przedsięwzięcia	służącego	poprawie	
efektywności	 energetycznej	 w	 pierwszej	 kolejności	 spoczywa	 na	 osobie	
sporządzającej	audyt	z	uwzględnieniem	ww.	wytycznych.	Niezależnie	od	powyższego	
należy	 mieć	 na	 uwadze,	 że	 to	 podmiot	 uczestniczący	 w	postępowaniu	
przetargowym/ubiegający	 się	 o	 wydanie	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej	 i	 realizujący	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 za	 prawidłowość	 przedstawianych	
Prezesowi	 Urzędu	 Regulacji	 Energetyki	 informacji	 i	danych,	 a	 więc	 również	
obowiązek	 przyjęcia	 zgodnego	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 i	wiedzą	 techniczną	
okresu	 uzyskiwania	 oszczędności	 energii	 w	 zależności	 od	 realizowanego	
przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności,	 leży	 po	 stronie	 ww.	 podmiotu.	
Należy	 przy	 tym	 pamiętać,	 że	 oszczędność	 energii	 wyrażona	 w	 toe/rok	 uzyskana	
dzięki	 przeprowadzeniu	 konkretnego	 przedsięwzięcia	 może	 ulegać	 w	 czasie	
zmniejszeniu,	 przykładowo	 w	wyniku	 pogorszenia	 się	 lub	 utraty	 przez	
przedsięwzięcie	parametrów	wpływających	na	ww.	oszczędność,	co	powinno	znaleźć	
odzwierciedlenie	w	treści	audytu.		

12.Czy	prze 	przystą iem	do	przetargu	obligiem	 st	bycie	członkiem	TGE?	

Przepisy	 ustawy	 o	 efektywności	 energetycznej	 nie	 uzależniają	 uczestnictwa	
w	przetargu	 na	 wybór	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	 od	
wcześniejszego	 uzyskania	 członkostwa	 na	 Towarowej	 Giełdzie	 Energii	 S.A.	
Niewątpliwie	 natomiast	 kwestia	 posiadania	 odpowiedniego	 konta	 ewidencyjnego	
w	rejestrze	 świadectw	 efektywności	 energetycznej	 prowadzonym	 przez	 podmiot	
prowadzący	giełdę	 towarową	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	26	października	2000	 r.	
o	giełdach	 towarowych,	 ma	 znaczenie	 dla	 możliwości	 powstania	 i	 uzyskania	 praw	
majątkowych	w	przypadku	wygrania	przetargu	i	uzyskania	świadectwa	efektywności	
energetycznej.	 Zgodnie	 bowiem	 z	 	 treścią	 art.	 25	 ust.	 2	 ustawy,	 prawa	majątkowe	
wynikające	 ze	 świadectwa	efektywności	 energetycznej	powstają	 z	 chwilą	 zapisania	
świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 po	 raz	 pierwszy	 na	 koncie	 ewidencyjnym	
w	rejestrze	świadectw	efektywności	energetycznej	na	podstawie	 informacji	Prezesa	
URE	 o	 świadectwie	 efektywności	 energetycznej	 wydanym	 dla	 zrealizowanego	
przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 i	przysługują	
podmiotowi	będącemu	posiadaczem	tego	konta.	

d pien je

13.Czy	 jako	 przedsięwzięcie	 w	 Części	 3	 pkt	 1	 wzoru	 deklaracji	 przetargowej	
stanowiącej	 Załącznik	 do	 rozporządzenia	 Ministra	 Gospodarki	 z	 dnia	 23	
października	2012	r.	w	sprawie	przetargu	na	wybór	przedsięwzięć	służących	
poprawie	 efektywności	 energetycznej	 (Dz.	 U.	 z	 2012	 r.,	 poz.	 1227)	 należy	
umieścić	 literalnie	 jeden	 z	rodzajów	 przedsięwzięć	 z	 art.	 17	 ust.	 1	 ustawy	
o	efektywności	 energetycznej	 czy	 z	 obwieszczenia	 Ministra	 Gospodarki	 w	
sprawie	 szczegółowego	 wykazu	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	
efektywności	energetycznej?	

W	 rawie	 efektywności	 energetycznej	 służą	
w	s dsięwzięć:	

świetle	 art.	 17	 ust	 1	 ustawy,	 pop
zczególności	następujące	rodzaje	prze

 1) izolacja	instalacji	przemysłowych;	

2) przebudowa	lub	remont	budynków;	
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3) 	modernizacja:	

eznaczonych	do	użytku	domowego,	a)		urządzeń	prz

b)		oświetlenia,	

c)		urządzeń	potrzeb	własnych,	

emysłowych,	d)		urządzeń	i	instalacji	wykorzystywanych	w	procesach	prz

h	źródeł	ciepła;	e)		lokalnych	sieci	ciepłowniczych	i	lokalnyc

 i	w	procesach	przemysłowych;	4) odzysk	energi

5) ograniczenie:	

a)		przepływów	mocy	biernej,	

	liniowych,	b)		strat	sieciowych	w	ciągach

c)		strat	w	transformatorach;	

6) stosowanie	do	ogrzewania	 lub	 chłodzenia	obiektów	energii	wytwarzanej	we	
własnych	 lub	 przyłączonych	 do	 sieci	 odnawialnych	 źródłach	 energii,	
w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	10	kwietnia	1997	r.	‐	Prawo	energetyczne	(Dz.	U.	
z	2012	r.,	poz.	1059),	ciepła	użytkowego	w	kogeneracji,	w	rozumieniu	ustawy	
z	 dnia	 10	 kwietnia	 1997	 r.	 ‐	 Prawo	 energetyczne,	 lub	 ciepła	 odpadowego	
z	instalacji	przemysłowych.	

Jednocześnie	należy	wskazać,	że	w	myśl	art.	17	ust.	2	ustawy	minister	właściwy	do	
spraw	 gospodarki	 ogłasza,	 w	 drodze	 obwieszczenia,	 w	 Dzienniku	 Urzędowym	
Rzeczypospolitej	 Polskiej	 "Monitor	 Polski",	 szczegółowy	 wykaz	 przedsięwzięć	
służących	poprawie	efektywności	energetycznej.	

Szczegółowy	wykaz	przedsięwzięć	służących	poprawie	efektywności	energetycznej,	
o	którym	 mowa	 w	 art.	 17	 ust.	 2	 ustawy	 zawiera	 załącznik	 do	 obwieszczenia	 MG.	
Obwieszczenie	 to	 co	 do	 zasady	 odzwierciedla	 systematykę	 katalogu	 rodzajowego	
przedsięwzięć	zawartego	w	art.	17	ust.	1	ustawy.		

Zgodnie	z	systematyką	przyjętą	w	ww.	załączniku	do	obwieszczenia	MG	–	do	każdego	
z	 rodzajów	 przedsięwzięć	 określonych	w	art.	 17	 ust.	 1	 ustawy	 przyporządkowano	
poszczególne	przedsięwzięcia	służące	poprawie	efektywności	energetycznej.		

Z	kolei	w	myśl	art.	19	ust.	1	ustawy	w	przetargu	może	uczestniczyć	podmiot,	który	
przedłoży	Prezesowi	URE	prawidłowo	wypełnioną	deklarację	przetargową	wraz	
z	audytem	 efektywności	 energetycznej	 sporządzonym	 dla	 przedsięwzięcia	 lub	
przedsięwzięć	tego	samego	rodzaju	służących	poprawie	efektywności	energetycznej	
określonych	w	tej	deklaracji.	

Zgodnie	ze	wzorem	deklaracji	przetargowej	w	Części	3	deklaracji	przetargowej	w	pkt	
1	 należy	 wpisać	 nazwę	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	oraz	krótki	opis	tego	przedsięwzięcia.		

Zatem	 przy	 uzupełnianiu	 danych	 w	 Części	 3	 pkt	 1	 deklaracji	 przetargowej	 należy	
kierować	 się	 systematyką	 nazewnictwa	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	
fektywności	energetycznej,	wynikającą	z	obwieszczenia	MG.	e
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14.Czy	poza	deklaracją	przetargową	i	audytem	efektywności	energetycznej	należy	
e y 	dołączyć	inn 	dokument 	do oferty	przetargowej?	

Szczegółowe	 informacje	 w	 powyższym	 zakresie	 można	 znaleźć	 na	 stronie	
internetowej	 URE	 w	 zakładce	 „Efektywność	 energetyczna	 –	 Przetargi	 ‐	
Zestawienie	 podstawowych	 informacji	 dotyczących	 przetargów	 na	 wybór	
przedsięwzięć	służących	poprawie	efektywności	energetycznej,	za	które	można	
uzyskać	świadectwa	efektywności	energetycznej”.	

15.Czy	 jedną	 oszczędność	 np.	 100	 toe	 z	 jednej	 inwestycji	 (1	 przedsięwzięcia)	
b	można	 rozbić	na	dwie	deklaracje	przetargowe	 i	 czy	można	 ewentualnie	w	

kolejnych	przetargach?	takim	przypadku	brać	udział	w	dwóch	

Odnosząc	 się	 do	 pytania	 dotyczącego	 „rozbicia	 oszczędności	 i	 udziału	 w	 dwóch	
kolejnych	 przetargach”	 należy	mieć	 na	 uwadze,	 że	 zgodnie	 z	 art.	 18	 ust.	 1	 ustawy	
o	efektywności	 energetycznej	 do	 przetargu	 może	 być	 zgłoszone	 przedsięwzięcie	
służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 w	 wyniku	 którego	 uzyskuje	 się	
oszczędność	energii	w	 ilości	 stanowiącej	 równowartość	co	najmniej	10	 toe	średnio	
w	ciągu	 roku,	 albo	 przedsięwzięcia	 tego	 samego	 rodzaju	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej,	 w	 wyniku	 których	 uzyskuje	 się	 łączną	 oszczędność	

toe	śrenergii	w	ilości	stanowiącej	równowartość	co	najmniej	10	 ednio	w	ciągu	roku.	

Przyjmując,	 że	 pod	 pojęciem	 „jednej	 inwestycji”	 należy	 rozumieć	 przedsięwzięcie	
służące	poprawie	efektywności	energetycznej,	należy	wskazać,	że	ustawa	przewiduje	
jedynie	 możliwość	 agregowania	 oszczędności	 uzyskanych	 w	 wyniku	 realizacji	
przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 w	 deklaracji	
przetargowej,	 natomiast	 nie	 przewiduje	możliwości	 zgłaszania	 do	 przetargu	 części	
przedsięwzięcia	 (rozumianego	 jako	 funkcjonalna	 całość)	 służącego	 poprawie	
efektywności	energetycznej.		

III. Audyt	efektywności	energetycznej.	

1. Czy	w	 świetle	 art.	 1	 ust	 2	 ustawy	 z	 dnia	 10	 października	 2012	 r.	 o	 zmianie	
ustawy	 o	 efektywności	 energetycznej,	 audyt	wstępny	 i	 audyt	 potwierdzający	
mogą	 być	 wykonane	 przez	 dwie	 różne	 osoby	 będące	 pracownikami	
przedsiębiorstwa	 zgłaszającego	 planowane	 przedsięwzięcie	 do	 przetargu	 na	

	białe	certyfikaty? 	

Mając	 na	 uwadze	 brzmienie	 art.	 22	 ust.	 1	 ustawy	 w	 brzmieniu	 ustalonym	 mocą	
ustawy	 z	dnia	 10	 października	 2012	 r.	 o	 zmianie	 ustawy	 o	 efektywności	
energetycznej	 (Dz.	 U.	 z	 2012	 r.,	 poz.	 1397),	 wskazującego,	 że	 audyt	 efektywności	
energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	22	ust.	1,	i	audyt	efektywności		energetycznej,	
o	którym	mowa	w	art.	 19	ust.	 1	ustawy,	 nie	mogą	być	wykonywane	przez	 tę	 samą	
osobę	 dla	 tego	 samego	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	podkreślić	należy,	że	ustawodawca	jednoznacznie	przesądza,	że	jedna	
osoba	 nie	 może	 być	 autorem	 obu	 wyżej	 wymienionych	 audytów	 dla	
przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 uczestniczącego	
w	systemie	 wsparcia.	 Natomiast	 zarówno	 z	 treści	 ustawy	 jak	 i	 rozporządzenia	
audytowego	 a	 także	 innych	 przepisów	prawa,	 nie	wynika,	 iż	 zaistnienie	 zależności	
(pracownik	 –	 pracodawca)	 pomiędzy	 osobą	 sporządzającą	 audyt	 a	 podmiotem	
przystępującym	do	przetargu	miałoby	stanowić	przeszkodę	dla	sporządzenia	audytu	
wstępnego	 i	 audytu	 potwierdzającego	 przez	 dwie	 różne	 osoby	 zatrudnione	 przez	
tego	samego	pracodawcę.		
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Niezależnie	 od	 powyższego	 zaznaczyć	 należy,	 że	 w	 przypadku,	 gdy	 osoba	
sporządzająca	audyt	świadczy	usługę	jako	tzw.	„niezależna	strona	trzecia”	stanowi	to	
pewnego	rodzaju	gwarancję	obiektywizmu	przygotowanego	opracowania.	Pamiętać	
należy	 bowiem,	 że	 zgodnie	 z	 art.	 35	 ust.	 2	 pkt	 1	 ustawy	 Prezes	 URE	 nakłada	 na	
podmiot	 realizujący	 przedsięwzięcie	 służące	poprawie	 efektywności	 energetycznej,	
w	drodze	decyzji,	karę	pieniężną	w	wysokości	stanowiącej	równowartość	do	2	000	
000	euro,	jeżeli	podmiot	ten	w	deklaracji	przetargowej,	o	której	mowa	w	art.	19	ust.	
2,	podał	nieprawdziwe	lub	wprowadzające	w	błąd	informacje.		

2. Czy	 w	 związku	 z	 deregulacją	 zawodu	 audytora	 efektywności	 energetycznej	
w	chwili	 obecnej	 funkcja	 audytora	 efektywności	 energetycznej	 podlega	
jakimkolwiek	 ograniczeniom	 i	 czy	 audytor	 musi	 spełniać	 obecnie	 jakieś	

	 żwymogi formalne.	Je eli	tak	to	jakie?		

Ustawa	 z	 dnia	 10	 października	 2012	 r.	 o	 zmianie	 ustawy	 o	 efektywności	
energetycznej	 (Dz.	 U.	 z	 2012	 r.,	 poz.	 1397	 –	 dalej:	 „nowelizacja”),	 która	 weszła	
w	życie	w	 dniu	 27	 grudnia	 2012	 r.	 uchyliła	 przepisy	 art.	 28	 ust.	 5	 oraz	 art.	 29‐34	
ustawy,	 które	 precyzowały	 kwestie	 związane	 w	szczególności	 z	 wymaganiami	
stawianymi	 audytorom	 efektywności	 energetycznej	 oraz	 uzyskaniem	 uprawnień	
audytora	 efektywności	 energetycznej.	 Nowelizacja	 uchyliła	 tym	 samym	 przepisy	
upoważniające	 ministra	 właściwego	 do	 spraw	 gospodarki	 do	 wydania	
rozporządzenia	 w	 sprawie	 przeprowadzenia	 szkolenia	 oraz	 egzaminu	 dla	 osób	
ubiegających	się	o	nadanie	uprawnień	audytora	efektywności	energetycznej.		

Ponadto	na	mocy	ww.	nowelizacji	dokonano	zmiany	brzmienia	art.	1	pkt	4,	 art.	22	
ust.	3	oraz	tytułu	rozdziału	5	ustawy	w	taki	sposób,	aby	zapisy	te	nie	odwoływały	się	
do	pojęcia	„audytora	efektywności	energetycznej”.	

Przedmiotowe	 zmiany	 ustawy	 stanowią	 konsekwencję	 podejmowanych	 w	 2012	 r.	
przez	 Rząd	 RP	 prac	 legislacyjnych	 dotyczących	 liberalizacji	 dostępu	 do	 niektórych	
zawodów	regulowanych.	

Należy	 stwierdzić,	 że	 aktualnie	 przepisy	 ustawy	 o	 efektywności	 energetycznej	 nie	
nakładają	 żadnych	 wymogów	 dla	 osób,	 które	 sporządzają	 audyt	 efektywności	
energetycznej.		

Oznacza	 to,	 że	 audyt	 efektywności	 energetycznej	 może	 być	 sporządzony	 przez	
podmiot,	 który	 w	 szczególności	 nie	 musi	 zarówno	 potwierdzać	 spełniania	
niezbędnych	 wymogów	 i	 posiadania	 odpowiednich	 kwalifikacji	 w	 drodze	
administracyjnej,	 tj.	 przed	 komisją	 kwalifikacyjną	 powołaną	 przez	 Prezesa	 Urzędu	
Regulacji	Energetyki	jak	i	odbywać	obowiązkowych	szkoleń.	W	konsekwencji	dobór	
osoby	 posiadającej	 odpowiednie	 kwalifikacje,	 wiedzę	 i	doświadczenie	 dla	
prawidłowego	 sporządzenia	 audytu,	 jest	 obecnie	 	 dokonywany	 przez	 podmioty	
zainteresowane	przystąpieniem	do	przetargu.		

3. Czy	 istnieje	 lista	 audytorów	 rekomendowanych	 przez	 Prezesa	 Urzędu	
Regulacji	Energetyki?		

Nowelizacja	 ustawy	 o	 efektywności	 energetycznej	 (ustawa	 z	 dnia	 10	 października	
2012	r.	o	zmianie	ustawy	o	efektywności	energetycznej	(Dz.	U.	z	2012	r.,	poz.	1397)	
uchyliła	przepisy	art.	30	ust.	1	ustawy,	które	dotyczyły	udostępniania	przez	Prezesa	
URE	na	swojej	stronie	internetowej	danych	teleadresowych	audytorów	efektywności	
energetycznej.		

 36



4. Czy	 pracownik	 przedsiębiorstwa	 ubiegającego	 się	 o	 przydział	 „białych	
certyfikatów”	 może	 pełnić	 funkcję	 audytora	 dla	 przedsięwzięcia	 tegoż	
przedsiębiorstwa?	

W	 świetle	 aktualnie	 obowiązujących	 przepisów,	 zarówno	 z	 treści	 ustawy	 jak	
i	rozporządzenia	 audytowego	 a	 także	 innych	 przepisów	 prawa,	 nie	 wynika,	 iż	
zaistnienie	 zależności	 (pracownik	 –	 pracodawca)	 pomiędzy	 osobą	 sporządzającą	
audyt	a	podmiotem	przystępującym	do	przetargu	miałoby	stanowić	przeszkodę	dla	

osporządzenia	audytu	efektywn ści	energetycznej.		

Niezależnie	 od	 powyższego	 zaznaczyć	 należy,	 że	 w	 przypadku,	 gdy	 osoba	
sporządzająca	audyt	świadczy	usługę	jako	tzw.	„niezależna	strona	trzecia”	stanowi	to	
pewnego	rodzaju	gwarancję	obiektywizmu	przygotowanego	opracowania.	Pamiętać	
należy	 bowiem,	 że	 zgodnie	 z	 art.	 35	 ust.	 2	 pkt	 1	 ustawy	 Prezes	 URE	 nakłada	 na	
podmiot	 realizujący	 przedsięwzięcie	 służące	poprawie	 efektywności	 energetycznej,	
w	 drodze	 decyzji,	 karę	 pieniężną	 w	 wysokości	 stanowiącej	 równowartość	 do	
2	000	000	euro,	 jeżeli	podmiot	ten	w	deklaracji	przetargowej,	o	której	mowa	w	art.	
19	ust.	2	ustawy,	podał	nieprawdziwe	lub	wprowadzające	w	błąd	informacje.		

5. Czy	 w	audycie	 efektywności	 energetycznej	 można	 uwzględnić	 całości	 prac	
inwestycji	 polegającej	 na	 termomodernizacji	 budynku	 mieszkalnego,	
realizowanej	 etapami	w	latach	 2009‐2011	w	 ramach	 jednego	 pozwolenia	 na	
budowę	z	2008	r.	(tj.	ocieplenie	1,	2,	3	i	4	ściany	budynku)?	

W	 myśl	 art.	 3	 pkt	 12	 ustawy,	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	 to	 działanie	 polegające	 na	 wprowadzeniu	 zmian	 lub	 usprawnień	
w	obiekcie,	 urządzeniu	 technicznym	 lub	 instalacji,	 w	 wyniku	 których	 uzyskuje	 się	
oszczędność	energii.	

W	 świetle	 art.	 17	 ust	 1	 pkt	 2	 ustawy	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 służą	
przebudowa	 lub	 remont	w	szczególności	 następujące	 rodzaje	 przedsięwzięć:	

budynków.		

Jednocześnie	należy	wskazać,	że	w	myśl	art.	17	ust.	2	ustawy	minister	właściwy	do	
spraw	 gospodarki	 ogłasza,	 w	 drodze	 obwieszczenia,	 w	 Dzienniku	 Urzędowym	
Rzeczypospolitej	 Polskiej	 "Monitor	 Polski",	 szczegółowy	 wykaz	 przedsięwzięć	
służących	poprawie	efektywności	energetycznej.	

Szczegółowy	wykaz	przedsięwzięć	służących	poprawie	efektywności	energetycznej,	
k 	o	 tórym	mowa	w	art. 17	ust.	2	ustawy	zawiera	załącznik	do	Obwieszczenia	MG.	

Z	 kolei	 w	 ust.	 2	 ww.	 załącznika	wskazano,	 jako	 przedsięwzięcia	 służące	 poprawie	
efektywności	energetycznej	w	zakresie	przebudowy	lub	remontu	budynków,	w	tym	
przedsięwzięcia	termomodernizacyjne	i	remontowe	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	21	
listopada	2008	 r.	 o	wspieraniu	 termomodernizacji	 i	 remontów	(Dz.	U.	Nr	223,	poz.	
59,	z	późn.	zm.):	14

 1) ocieplenie	ścian,	stropów,	fundamentów,	stropodachów	lub	dachów;	

2) modernizacja	 lub	 wymiana	 stolarki	 okiennej	 i	 drzwiowej	 lub	 wymiana	 oszkleń	
w	budynkach	na	efektywne	energetycznie;	

 3) montaż	urządzeń	zacieniających	okna	(np.	rolety,	żaluzje);	

4) izolacja	 cieplna,	 równoważenie	 hydrauliczne	 lub	 kompleksowa	 modernizacja	
instalacji	ogrzewania	lub	przygotowania	ciepłej	wody	użytkowej;	
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5) likwidacja	liniowych	i	punktowych	mostków	cieplnych;	

6) modernizacja	 systemu	wentylacji	poprzez	montaż	układu	odzysku	 (rekuperacji)	
łciep a.	

Z	 kolei	 w	myśl	 art.	 16	 ust.	 1	 ustawy	 Prezes	 URE	 dokonuje	 wyboru	 przedsięwzięć	
służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 za	 które	 można	 uzyskać	
świadectwa	efektywności	energetycznej.	W	tym	celu,	co	najmniej	raz	w	roku,	ogłasza,	
organizuje	i	przeprowadza	przetarg,	zwany	dalej	"przetargiem".	

Jednocześnie	należy	mieć	na	uwadze,	że	zgodnie	z	art.	18	ust.	2	ustawy	do	przetargu	
nie	 może	 być	 zgłoszone	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	
ergetycznej:	en

1) niem	1	stycznia	2011	r.;	zakończone	przed	d

2) na	którego	realizację:	

 a) przyznano	 premię	 termomodernizacyjną,	 o	 której	 mowa	 w	 art.	 3	 ustawy	
z	dnia	21	listopada	2008	r.	o	wspieraniu	termomodernizacji	i	remontów,	lub	

ub	 z	 budżetu	b) uzyskano	 środki	 pochodzące	 z	 budżetu	 Unii	 Europejskiej	 l
państwa;	

3) określone	w	oświadczeniu,	o	którym	mowa	w	art.	13	ust.	1	ustawy.	

Mając	na	uwadze	wyrok	Naczelnego	Sądu	Administracyjnego	w	Warszawie	z	dnia	7	
lutego	 2012	 r.,	 Sygn.	 akt	 II	 OSK	 2245/10	 (LEX	 nr	 1145575),	 	 należy	 wskazać,	 że	
„uzyskanie	pozwolenia	na	użytkowanie	jest	jedną	z	form	zakończenia	procesu	
inwestycyjnego.	 Zasadniczą	 formą	 zakończenia	 procesu	 inwestycyjnego	 jest	
zawiadomienie	właściwego	organu	o	zakończeniu	budowy	 (art.	54	ustawy	z	dnia	7	
lipca	1994	 r.	 ‐	 Prawo	budowlane	 (Dz.	U.	 z	2010	 r.,	Nr	243,	poz.	 1623	 z	późn.	 zm.).	
Natomiast	zakończenie	procesu	inwestycyjnego	poprzez	uzyskanie	pozwolenia	
na	użytkowanie	 jest	wymagane	w	określonych	sytuacjach.	Sytuacje	 te	wymienione	
są	w	art.	55	ust.	1	i	2	ustawy	Prawo	budowlane”.		

Odnosząc	się	zatem	do	zapytania,	jak	na	wstępie,	uprawnionym	przyjęcie	poglądu,	że	
w	 audycie	 efektywności	 energetycznej	 (zakładając,	 że	 pod	 tym	 pojęciem	 należy	
utożsamiać	audyt,	o	którym	mowa	w	art.	3	pkt	7	ustawy)	można	uwzględnić	całość	
inwestycji	 polegającej	 na	 termomodernizacji	 budynku	 mieszkalnego,	 realizowanej	
etapami	 w	 latach	 2009‐2011.	 Jednakże	 dla	 potwierdzenia	 zakończenia	 całej	
inwestycji	 po	 dniu	 1	 stycznia	 2011	 r.	 niezbędne	 jest	 uzyskanie	 pozwolenia	 na	
użytkowanie,	 o	 ile	 tak	 stanowiła	 decyzja	 o	pozwoleniu	 na	 budowę,	 o	której	 mowa	
w	zapytaniu.		

6. Czy	 do	wykonania	 na	 potrzeby	 audytu	 efektywności	 energetycznej	 obliczeń	
wielkości	strat	ciepła,	których	uniknięto	z	tytułu	wykonania	modernizacji	sieci	
ciepłowniczej	 i	węzłów	 cieplnych	można	wykorzystać	 algorytmy	 podane	 do	
stosowania	 przez	 Narodowy	 Fundusz	 Ochrony	 Środowiska	 i	Gospodarki	
Wodnej	 przy	 opracowywaniu	 dokumentacji	 konkursowej	 na	 pozyskanie	
środków		z	Programu	Operacyjnego	„Infrastruktura	i	Środowisko”	IX	Priorytet	
„Infrastruktura	 energetyczna	 przyjazna	 środowisku	 i	 efektywność	

	energetyczna”	Działanie 9.2.	„Efektywna	dystrybucja	energii”?	

Koniecznym	 warunkiem	 zgłoszenia	 danego	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 do	 przetargu	 na	 wybór	 przedsięwzięć	 służących	
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poprawie	 efektywności	 organizowanego	 przez	 Prezesa	 URE	 i	możliwości	
skorzystania	 z	systemu	 wsparcia	 efektywności	 energetycznej	 w	 postaci	 „białych	
certyfikatów”,	a	co	za	tym	idzie	praw	majątkowych	wynikających	z	tych	certyfikatów	
jest	sporządzenie	audytu	efektywności	energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	19	ust.	
1	ustawy,	oraz	w	art.	22	ust.	1	ustawy	z	zastrzeżeniem	ust.	2.		

W	 świetle	 art.	 3	 pkt	 7	 ustawy	 audyt	 efektywności	 energetycznej,	 to	 opracowanie	
zawierające	 analizę	 zużycia	 energii	 oraz	 określające	 stan	 techniczny	 obiektu,	
urządzenia	 technicznego	 lub	 instalacji,	 zawierające	wykaz	 przedsięwzięć	 służących	
poprawie	efektywności	energetycznej	tych	obiektów,	urządzeń	lub	instalacji,	a	także	
e 	o konomiczn j	i e 	ooc nę	ich płacalności	e e 	możliw j	do	uzyskania szczędności	energii.		

Z	 kolei	 szczegółowy	 zakres	 i	 sposób	 sporządzania	 audytu	 efektywności	
energetycznej	 oraz	 tryb	 weryfikacji	 audytu	 określa	 rozporządzenie	 Ministra	
Gospodarki	z	dnia	10	sierpnia	2012	r.		

W	świetle	§	5	ust.	1	ww.	rozporządzenia	audyt	(w	sposób	bilansowy)	sporządza	się	
z	wykorzystaniem	 w	 szczególności	 danych	 i	 metod	 określania	 ilości	 energii	
zaoszczędzonej,	z	zastosowaniem	odpowiednio	udokumentowanej	metody	obliczeń,	
zgodnie	z	wiedzą	techniczną	lub	na	podstawie	dokonywanych	pomiarów.		

Zgodnie	 z	art.	17	ust.	1	pkt	3	 lit.	 e	oraz	pkt	5	 lit.	 b	ustawy,	poprawie	efektywności	
energetycznej	 służą	 w	 szczególności	 przedsięwzięcia	 polegające	 na	 modernizacji	
lokalnych	 sieci	 ciepłowniczych	 i	 lokalnych	 źródeł	 ciepła	 oraz	 ograniczeniu	 strat	
sieciowych	w	ciągach	liniowych.	

Rozporządzenie	audytowe	wskazuje	przykładowo	w	§	5	ust.	2	pkt	6,	jakich	czynności	
należy	 dokonać	 sporządzając	 audyt	 dla	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 w	 celu	 modernizacji	 sieci	 ciepłowniczej.	
W	przedmiotowym	 przypadku	 przepisy	 rozporządzenia	 wymieniają	 czynności	
polegające	 na	 	 wykonaniu	 w	szczególności	 analizy	 możliwości	 poprawy	 izolacji	
cieplnej	 rurociągu	 i	 armatury	 przesyłowej,	 zmiany	 trasy	 rurociągu	 w	 celu	
zmniejszenia	 jego	 długości	 lub	 likwidacji	 jego	 zbędnych	 odcinków	 lub	 zamiany	
rurociągów	 napowietrznych	 na	 podziemne	 preizolowane.	 Natomiast	 	w	 celu	 m.in.	
ograniczenia	 strat	 sieciowych	 w	 ciągach	 liniowych	 w	 świetle	 §	 5	 ust.	 2	 pkt	 8	
rozporządzenia	 audytowego	 ‐	 wykonuje	 się	 ocenę	 potencjału	 w	 zakresie	 poprawy	
efektywności	energetycznej,	wskazując	źródła	oraz	poziom	strat	energii	i	możliwe	do	
zastosowania	rozwiązania	technologiczne,	których	celem	będzie	jej	oszczędność.	

Ponadto	audyt	efektywności	energetycznej	w	zakresie	oceny	stanu	technicznego	oraz	
analizy	zużycia	energii	obiektu,	urządzenia	technicznego	lub	instalacji	obejmuje	m.in.	
wykaz	 obowiązujących	 przepisów,	 norm,	 dokumentów	 i	 danych	 źródłowych,	
w	szczególności	 specjalistycznych	 opracowań	 w	 zakresie	 najlepszych	 dostępnych	
technologii	 lub	dobrych	praktyk,	 z	których	korzystał	 sporządzający	audyt	 (por.	 §	2	
ust.	 1	 pkt	 1	 lit.	 g	 rozporządzenia	 audytowego).	 Audyt	 w	 zakresie	 oceny	 efektów	
uzyskanych	 w	wyniku	 realizacji	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	stosownie	do	sposobu	sporządzania	audytu,	obejmuje	m.in.	określenie	
sposobu	wykonania	analizy	danych,	metod	obliczeniowych	 i	zastosowanych	modeli	
matematycznych,	szczegółowy	opis	wzorów,	wskaźników	i	współczynników	użytych	
w	 tych	 obliczeniach,	 wraz	 z	 opisem	 przyjętych	 założeń	 oraz	 wskazaniem	 źródeł	
danych	 zastosowanych	 do	 obliczeń	 oszczędności	 energii,	 a	 także	 wyniki	 obliczeń,	
w	szczególności	osiągniętej	średniorocznej	oszczędności	energii	oraz	łącznej	redukcji	
kosztów	eksploatacji	obiektu,	urządzenia	technicznego	lub	instalacji,	którego	dotyczy	



przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 wraz	 z	 wnioskami	
wskazującymi	na	zasadność	wyboru	tego	przedsięwzięcia	(por.	§	2	ust.	1	pkt	2	lit.	b	
i	c	rozporządzenia	audytowego).	

Zatem	 dokonanie	 odpowiedniego	 obliczenia	 oszczędności	 energii	 w	 zależności	 od	
rodzaju	 realizowanego	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności		
energetycznej	 spoczywa	 na	 osobie	 sporządzającej	 audyt	 z	 uwzględnieniem	 ww.	
wytycznych.		

Zgodnie	 z	 art.	 23	 ust.	 1	 pkt	 1	 ustawy	 Prezes	 URE	 dokonuje	 albo	 zleca	 dokonanie	
innym	 podmiotom	 wyłonionym	 na	 zasadach	 i	 w	 trybie	 określonym	 w	 przepisach	
o	zamówieniach	 publicznych	 wyrywkowej	 weryfikacji	 audytu	 efektywności	
energetycznej.		

Należy	zatem	podkreślić,	że	w	trakcie	postępowania	przetargowego	i	postępowania	
w	sprawie	 wydania	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej,	 przedstawione	 przez	
podmioty	przystępujące	do	przetargu	informacje	i	dane	a	także	sposób	ich	przeliczeń	

aganiami	 określonymi	podlegają	 ocenie,	 pod	 kątem	 zgodności	 z	 wym
w	obowiązujących	przepisach.	

Niezależnie	 od	 powyższego	 należy	mieć	 na	 uwadze,	 że	 to	podmiot	uczestniczący		
w	 postępowaniu	 przetargowym/ubiegający	 się	 o	 wydanie	 świadectwa	
efektywności	 energetycznej	 i	realizujący	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 za	 prawidłowość	
przedstawianych	Prezesowi	Urzędu	Regulacji	Energetyki	informacji	i	danych,	a	więc	
również	 obowiązek	 przyjęcia	 zgodnej	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 i	 wiedzą	
techniczną	 metody	 obliczeń	 strat	 ciepła	 na	 sieciach	 ciepłowniczych	 i	 w	 węzłach	
cieplnych	leży	po	stronie	ww.	podmiotu.		

7. Czy,	na	 jakim	 etapie	 i	w	 jakiej	 formie	można	dokonać	uzupełnienia	 złożonej	
oferty	przetargowej	lub	korekty	deklaracji	przetargowej?	

Odnosząc	 się	 do	 kwestii	 uzupełnienia	 złożonej	 oferty	 przetargowej	 o	brakujące	
dokumenty	i	informacje	lub	korekty	deklaracji	przetargowej,	należy	mieć	na	uwadze,	
że	ani	ustawa	o	efektywności	energetycznej,	ani	też	rozporządzenie	przetargowe	nie	
zawierają	przepisów,	które	umożliwiałyby	korektę	bądź	uzupełnienie	złożonej	oferty	
przetargowej,	 w	 tym	 w	 szczególności	 po	 upływie	 terminu	 wyznaczonego	 do	
składania	ofert.	W	świetle	obowiązujących	przepisów	prawa	uzasadnionym	wydaje	
się	 pogląd,	 iż	 uzupełnienie	 bądź	 taka	 korekta	 (polegająca	 np.	 na	 wycofaniu,	 na	
wniosek	 podmiotu	 przystępującego	 do	 przetargu,	 pierwotnie	 złożonej	 oferty	
i	złożenie	 nowej,	 skorygowanej	 oferty)	 byłaby	 możliwa	 jedynie	 przed	 upływem	
terminu	wyznaczonego	do	składania	ofert.		

IV. Świadectwa	efektywności	energetycznej	

1. Czy	 istnieją	 jakieś	wymogi	 odnośnie	 terminu	 pozyskania	 białego	 certyfikatu	
i	terminu	 jego	 umorzenia?	 Np.	 czy	 w	 2016	 r.	 można	 będzie	 umarzać	

013	r.?		zgromadzone	na	zapas	certyfikaty	pozyskane	w	2

Zgodnie	 z	 art.	 27	 ust.	 1	 ustawy	 Prezes	 URE,	 na	 wniosek	 przedsiębiorstwa	
energetycznego,	 odbiorcy	 końcowego	 oraz	 towarowego	 domu	 maklerskiego	 lub	
domu	maklerskiego,	o	których	mowa	w	art.	12	ust.	2	ustawy,	którym	przysługują	
prawa	 majątkowe	 wynikające	 ze	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej,	
w	drodze	decyzji,	umarza	to	świadectwo	w	całości	albo	w	części.	
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Skutki	 prawne	 daty	wydania	 decyzji	 umarzającej	 świadectwo	 pochodzenia	 określa	
art.	27	ust.	3	ustawy.	Zgodnie	 z	przywołanym	przepisem	świadectwo	efektywności	
energetycznej	 umorzone	 do	 dnia	 31	 marca	 danego	 roku	 kalendarzowego	 jest	
uwzględniane	 przy	 rozliczeniu	wykonania	 obowiązku	 określonego	w	 art.	 12	 ust.	 1		
w	 poprzednim	 roku	 kalendarzowym.	 Natomiast	 z	 brzmienia	 obowiązujących	
w	omawianym	 zakresie	 przepisów	 nie	 wynika	 zależność	 pomiędzy	 datą	 uzyskania	
świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 a	 datą	 przedłożenia	wniosku	 o	 umorzenie	
świadectwa	efektywności	energetycznej.	

Niezależnie	 od	 powyższego	 podkreślić	 należy,	 że	 zgodnie	 z	 art.	 27	 ust.	 7	 ustawy,	
prawa	majątkowe	 wynikające	 ze	 świadectw	 efektywności	 energetycznej,	 które	 nie	
zostaną	 umorzone	 przez	 Prezesa	URE	 do	 dnia	 31	marca	 2016	 r.,	wygasają	 z	mocy	
prawa	z	dniem	1	kwietnia	2016	r.	
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2. Planowane	 jest	 zastosowanie	 przez	 gminę	 środka	 poprawy	 efektywności	
energetycznej	 w	 postaci	 umowy,	 której	 przedmiotem	 będzie	 realizacja	
i	finansowanie	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	
energetycznej,	 polegającego	 na	 modernizacji	 oświetlenia	 ulicznego,	
pozostającego	 na	 majątku	 operatora	 systemu	 dystrybucyjnego.	 Czy	 Miasto	
może	 ubiegać	 się	 o	 uzyskanie	 praw	 majątkowych	 w	 postaci	 świadectw	

	 ńefektywności energetycznej	z	tytułu	realizowanych	zada 	energooszczędnych.		

Modernizacja	 oświetlenia	 znajduje	 się	 w	 przykładowym	 katalogu	 przedsięwzięć	
służących	poprawie	efektywności	energetycznej,	 zawartym	w	art.	17	ust.	1	ustawy,	
jak	również	w	ust.	3	pkt	2	szczegółowego	wykazu	przedsięwzięć	służących	poprawie	
efektywności	 energetycznej,	 stanowiącego	 załącznik	 do	 obwieszczenia	 MG.	 Jest	 to	
przedsięwzięcie,	 w	 związku	 z	którym	 można	 uzyskać	 świadectwo	 efektywności	
energetycznej.		

Ustawa	 nie	 zawiera	 ograniczeń	 podmiotowych	 dotyczących	 przystępowania	 do	
przetargu,	 a	 tym	 samym	 możliwości	 uzyskania	 świadectw	 efektywności	
energetycznej.	 Określono	 jedynie	 pewne	 wymagania	 dotyczące	 samego	
przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 (art.	 2	 i	 art.	 18	
ustawy).	W	ustawie	wskazane	są	kategorie	przedsięwzięć,	dla	których	przeprowadza	
się	przetarg	(art.	16	ust.	3	ustawy).		

Do	 przetargu	 w	 tych	 kategoriach	 mogą	 przystępować	 podmioty	 zobowiązane	 do	
uzyskania	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 12	
ustawy,	 jak	 i	 podmioty,	 na	 które	 nie	 nałożono	 ustawowego	 obowiązku,	 a	 które	
realizując	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 uzyskały	
oszczędność	energii	w	 ilości	 stanowiącej	 równowartość	co	najmniej	10	 toe	średnio	
w	ciągu	roku	(art.	18	ust.	1	ustawy).		

W	 rozważanej	 sytuacji	 mamy	 do	 czynienia	 z	 dwoma	 podmiotami,	 tj.	 gminą	 oraz	
operatorem	 systemu	 dystrybucyjnego	 elektroenergetycznego,	 które	 nie	 są	 objęte	
obowiązkiem,	 o	 którym	 mowa	 w	 art.	 12	 ustawy	 (tj.	 obowiązkiem	 uzyskania	
i	przedstawienia	 do	 umorzenia	 Prezesowi	 URE	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej	 lub	uiszczenia	 opłaty	 zastępczej).	 Jednak	w	 związku	 z	 realizowanym	
przedsięwzięciem,	polegającym	na	modernizacji	oświetlenia,	są	one	uprawnione	do	
przystępowania	 do	 przetargu	 w	 celu	 uzyskania	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej.	 Warunkiem	 jest	 przedłożenie	 Prezesowi	 URE	 prawidłowo	
wypełnionej	deklaracji	przetargowej	wraz	z	audytem	efektywności	energetycznej	dla	
tego	 przedsięwzięcia	 (art.	 19	 ust.	 1	 ustawy).	 Ustawa	 dopuszcza	 możliwość	



przystępowania	 do	 przetargu,	 o	 którym	 mowa	 w	 art.	 16	 ustawy,	 przez	 podmiot,	
u	którego	 zostanie	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	 lub	 podmiot	 przez	 niego	 upoważniony	 (art.	 19	 ust.	 2	 pkt	 1	 lit.	 b	 i	 c	
ustawy).		

W	tym	przypadku	do	przetargu	może	przystąpić	operator	systemu	dystrybucyjnego,	
będący	właścicielem	oświetlenia	ulicznego	albo	gmina	dysponująca	upoważnieniem	
od	 ww.	 operatora	 do	 wystąpienia	 w	 przetargu,	 na	 którego	 majątku	 zostanie	
zrealizowane	 ww.	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	
(art.	19	ust.	2	pkt	10	ustawy).		

3. Czy	podmiotem,	który	wygrał	przetarg	może	być	zarówno	podmiot,	o	którym	
mowa	 w	 art.	 19	 ust.	 2	 pkt	 1	 lit.	 a	 ustawy	 z	 dnia	 15	 kwietnia	 2011	 r.	
o	efektywności	 energetycznej	 (Dz.	 U.	 Nr	 94,	 poz.	 551	 z	 późn.	 zm.	 –	 dalej:	
„ustawa”),	jak	i	podmiot,	o	którym	mowa	w	art.	19	ust.	1	pkt	b	ustawy,	a	także	
podmiot,	o	którym	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	1	lit.	c	ustawy?	

Czy	w	związku	z	wygraniem	przetargu	podmiot	upoważniony	do	występowania	
w	 przetargu	 wskazany	 w	 deklaracji	 przetargowej	 może	 na	 podstawie	 tego	
samego	 upoważnienia	 występować	 do	 Prezesa	 URE	 z	 wnioskiem,	 o	 którym	
mowa	w	art.	21	ust.	3	ustawy?	

Czy	 w	 związku	 z	 wygraniem	 przetargu	 i	 złożeniem	 wniosku	 	 o	 wydanie	
świadectwa,	 podmiot	 upoważniony	 do	występowania	w	 przetargu	wskazany	
w	deklaracji	 przetargowej	 będzie	 podmiotem	 wskazanym	 na	 świadectwie	
efektywności	energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	21	ust.	2	pkt	2	ustawy?	

Czy	 w	 związku	 z	 uzyskaniem	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	
wydanego	 podmiotowi,	 o	 którym	mowa	w	 art.	 19	 ust.	 2	 pkt	 1	 lit.	 c	 ustawy	
podmiotowi	 temu	 przysługują	 prawa	majątkowe,	 czy	 też	 prawa	majątkowe	
przysługują	tylko	i	wyłącznie	podmiotowi,	o	którym	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	1	
lit.	a	ustawy?	

Czy	upoważnienie	danego	podmiotu	do	występowania	w	przetargu	w	 imieniu	
innych	 podmiotów	 automatycznie	 spowoduje,	 że	 danemu	 podmiotowi	 będą	
przysługiwały	 prawa	 majątkowe	 wynikające	 z	 otrzymanych	 świadectw	
efektywności	energetycznej	i	możliwość	zarządzania	zbywaniem	tych	praw?	

Czy	 w	przypadku,	 kiedy	 odbiorca	 końcowy	 upoważnił	 inny	 podmiot	 do	
reprezentowania	 siebie	 w	 przetargu	 na	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej	 i	oferta,	która	została	przedstawiona	w	 jego	 imieniu	 jest	ofertą	
zwycięską,	 to	 czy	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 przyznawane	 są	
odbiorcy	końcowemu	czy	podmiotowi,	który	go	reprezentuje?		

Czy	po	wygraniu	przetargu	a	 jeszcze	przed	zakończeniem	realizacji	projektu,	
potwierdzeniem	efektów,	wystąpieniem	o	emisję	oraz	uzyskaniem	świadectwa	
i	nabyciem	 praw	 majątkowych,	 jest	 możliwa	 cesja	 potencjalnego	 prawa	 do	
emisji	 świadectwa	 na	 rzecz	 innego	 podmiotu,	 nie	 biorącego	 udziału	
w	przetargu?				

W	świetle	art.	21	ust.	1	ustawy,	potwierdzeniem	deklarowanej	oszczędności	energii	
wynikającej	 z	 przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju	 służących	
poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 przez	 podmiot,	 który	 wygrał	 przetarg,	
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o	którym	 mowa	 w	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy c,	 jest	 świadectwo	 efektywnoś i	
energetycznej.	

Świadectwo	 efektywności	 energetycznej	 zawiera	 w	 szczególności	 (art.	 21	 ust.	 2	
ust yaw ):	

 numer	świadectwa	efektywności	energetycznej;	1)

2) numer	PESEL	albo	nazwę	podmiotu,	o	którym	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	1	
ustawy;	

3) określenie	wartości,	o	której	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	2	ustawy,	wyrażonej	
w	tonach	oleju	ekwiwalentnego.	

Świadectwo	efektywności	energetycznej	wydaje	Prezes	URE	na	wniosek	podmiotu,	
o	którym	mowa	w	 art.	 21	 ust.	 1	 ustawy	 (tj.	 podmiotu,	 który	 wygrał	 przetarg),	
w	terminie	60	dni	od	dnia	otrzymania	wniosku	(art.	21	ust.	3	ustawy),	który	zawiera	
m.	in.	imię,	nazwisko,	numer	PESEL	i	adres	zamieszkania	albo	nazwę	i	adres	siedziby	
podmiotu,	o	którym	mowa	w	ust.	1	(por.	art.	21	ust.	4	pkt	1	ustawy).		

Z	kolei	w	myśl	art.	19	ust.	1	ustawy	w	przetargu	może	uczestniczyć	podmiot,	który	
przedłoży	 Prezesowi	 URE	 prawidłowo	 wypełnioną	 deklarację	 przetargową	 wraz	
z	audytem	 efektywności	 energetycznej	 sporządzonym	 dla	 przedsięwzięcia	 lub	
przedsięwzięć	tego	samego	rodzaju	służących	poprawie	efektywności	energetycznej	
określonych	w	tej	deklaracji.	

Ponadto	 zgodnie	 z	 art.	 19	 ust.	 2	 pkt	 1	 ustawy	 deklaracja	 przetargowa	 powinna	
zawierać	 imię,	 nazwisko,	 numer	 PESEL	 i	 adres	 zamieszkania	 albo	 nazwę,	 adres	
sied b or r	 a j	(zi y	 az	nume identyfik cji	podatkowe NIP)	podmiotu:	

a) u	 którego	 zostało	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	 energetycznej	 inne	niż	przedsięwzięcie,	 o	 którym	mowa	w	art.	
	u18 st.	2,	

 u	 którego	 zostanie	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	energetycznej,	

b)

c) upoważnionego	przez	podmiot,	o	którym	mowa	w	lit.	a	lub	b.		

Jednocześnie	zgodnie	z	art.	19	ust.	2	pkt	2	ustawy,	deklaracja	przetargowa	powinna	
zawierać	określenie	wartości	świadectwa	efektywności	energetycznej,	o	które	
ubiega	się	podmiot,	o	którym	mowa	w	19	ust.	2	pkt	1	ustawy,	wyrażonej	w	
tonach	oleju	ekwiwalentnego.	

Dodatkowo	 należy	wskazać,	 że	wzór	 deklaracji	 przetargowej	 stanowi	 Załącznik	 do	
rozporządzenia	przetargowego.		Zgodnie	ze	wzorem	deklaracji	w	Części	1	deklaracji	
przetargowej	 w	 pkt	 1	 należy	 wpisać	 dane	 podmiotu	 przystępującego	 do	
przetargu.	 Ponadto	 w	 przypadku,	 gdy	 do	 przetargu	 przystępuje	 podmiot	
upoważniony	 przez	 podmiot,	 u	 którego	 zostało	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	
służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 lub	 u	 którego	 zostanie	 zrealizowane	
przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 wzór	 deklaracji	
w	Części	 1	 w	 pkt	 2	 zawiera	 upoważnienie	 do	 występowania	 w	 przetargu	

sa	URE	na	podstawie	art.	16	ust.	1	ustawyorganizowanym	przez	Preze .		

Mając	na	uwadze	powyższe	podmiot	przystępujący	do	przetargu,	o	którym	mowa	
w	deklaracji	przetargowej,	w	przypadku	wygrania	przetargu,	będzie	posiadał	status	
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podmiotu,	o	którym	mowa	w	art.	21	ust.	1,	ust.	2	pkt	2,	ust.	3	 i	ust.	4	pkt	1	ustawy.	
Zatem	Prezes	URE	wyda	świadectwo	efektywności	energetycznej	podmiotowi,	który	
przystąpił	 do	 przetargu	 i	 jednocześnie	wygrał	 przetarg	 z	 zastrzeżeniem	przepisów	
art.	 20	 ust.	 2	 i	 3	 ustawy	 oraz	 złożył	wniosek	 o	wydanie	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	21	ust.	3	i	4	ustawy.		

Należy	 mieć	 ponadto	 na	 uwadze,	 że	 w	 świetle	 art.	 25	 ustawy	 prawa	 majątkowe	
wynikające	 ze	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 są	 towarem	 giełdowym	
w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	26	października	2000	r.	o	giełdach	towarowych	(Dz.	U.	
z	2010	 r.,	 Nr	 48,	 poz.	 284	 z	 późn.	 zm.).	 Prawa	 te	 są	 zbywalne	 (ust.1).	 Prawa	
majątkowe	wynikające	ze	świadectwa	efektywności	energetycznej	powstają	z	chwilą	
zapisania	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 po	 raz	 pierwszy	 na	 koncie	
ewidencyjnym	 w	rejestrze	 świadectw	 efektywności	 energetycznej,	 na	 podstawie	
informacji	 Prezesa	 URE	 o	 świadectwie	 efektywności	 energetycznej	wydanym	 dla	
zrealizowanego	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	

j,energetyczne 	i	przysługują	podmiotowi	będącemu	posiadaczem	tego	konta	(ust.2).	

Przeniesienie	 praw	 majątkowych	 wynikających	 ze	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej	 następuje	 z	 chwilą	 dokonania	 odpowiedniego	 zapisu	 w	 rejestrze	
świadectw	efektywności	energetycznej	prowadzonym	przez	podmiot	prowadzący:	

1)			giełdę	 towarową	 w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 26	 października	 2000	 r.	
o	giełdach	towarowych	lub	

2)			na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 rynek	 regulowany	 w	 rozumieniu	
ustawy	 z	 dnia	 29	 lipca	 2005	 r.	 o	 obrocie	 instrumentami	 finansowymi	 (Dz.	 U.	
z	2010	r.	Nr	211,	poz.	1384)	

‐	 organizujący	 obrót	 prawami	 majątkowymi	 wynikającymi	 ze	 świadectw	
efektywności	energetycznej.	

Odnosząc	się	do	pytań,	jak	na	wstępie,	uprawnionym	jest	pogląd,	że:	

1) pod	 pojęciem	 podmiotu,	 który	 „wygrał	 przetarg”	 należy	 rozumieć	 podmioty,	
o	których	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	1	lit.	a,	b,	c	ustawy,	w	zależności	od	tego,	który	
z	ww.	 podmiotów	 był	 wskazany	 w	 deklaracji	 przetargowej,	 jako	 podmiot	
przystępujący	do	przetargu;	

2) w	 związku	 z	 wygraniem	 przetargu,	 podmiot	 upoważniony	 do	 występowania	
w	przetargu,	wskazany	w	deklaracji	przetargowej,	będzie	podmiotem,	który	może	
występować	 do	 Prezesa	 URE	 z	wnioskiem	 o	wydanie	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	21	ust.	3	ustawy;	

3) w	 związku	 z	wygraniem	przetargu	 i	 złożeniem	wniosku	 o	wydanie	 świadectwa	
efektywności	 energetycznej,	 podmiot	 upoważniony	 do	 występowania	
w	przetargu,	 wskazany	 w	 deklaracji	 przetargowej,	 będzie	 podmiotem,	
wskazanym	na	świadectwie	efektywności	energetycznej,	tj.	podmiotem,	o	którym	
mowa	w	art.	21	ust.	2	pkt	2	ustawy;	

4) prawa	 majątkowe	 wynikające	 ze	 świadectw	 efektywności	 energetycznej	
przysługują	podmiotowi,	który	otrzymał	świadectwo	efektywności	energetycznej	
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będącemu	 posiadaczem	 konta	 ewidencyjnego	 w	rejestrze	 świadectw	
efektywności	energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	25	ust.	2	ustawy;	

5) prawa	 majątkowe	 wynikające	 z	 otrzymanych	 świadectw	 efektywności	
energetycznej	 oraz	 możliwość	 zarządzania	 zbywaniem	 tych	 praw,	 będą	

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.831417&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.831417&full=1


przysługiwały	danemu	podmiotowi,	jako	podmiotowi	upoważnionemu	przez	inne	
podmioty	 do	 występowania	 w	 przetargu,	 o	 ile	 będzie	 on	 posiadaczem	 konta	
ewidencyjnego	 w	rejestrze	 świadectw	 efektywności	 energetycznej,	 o	 którym	
mowa	w	art.	25	ust.	2	ustawy.	

6) w	przypadku,	 kiedy	 odbiorca	 końcowy	 upoważnił	 inny	 podmiot	 do	
reprezentowania	 siebie	w	przetargu	na	 świadectwa	efektywności	 energetycznej	
i	oferta,	 która	 została	 przedstawiona	w	 jego	 imieniu	 jest	 ofertą	 „zwycięską”,	 to	
świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 przyznane	 będą	 podmiotowi	
upoważnionemu	 przez	 odbiorcę	 końcowego	 do	 występowania	 w	przetargu	 na	

e kwybór	przedsięwzięć	służących	poprawie	 fe tywności	energetycznej.			

Powyższe	 tezy	 znajdują	 potwierdzenie	 w	 uzasadnieniu	 do	 projektu	 ustawy	
o	efektywności	energetycznej	(druk	3514):	„W	przetargu	będzie	mógł	brać	udział	
zarówno	 podmiot,	 u	 którego	 zostało	 już	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	 służące	
poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 podmiot	 u	 którego	 zostanie	 ono	 dopiero	
zrealizowane	 oraz	 podmiot	 upoważniony	 przez	 ww.	 podmioty	 do	 brania	
udziału	 w	 przetargu	 i	wystąpienia	 o	 wydanie	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej.	 Będą	 mogły	 w	 nim	 zatem	 uczestniczyć	 między	 innymi	
przedsiębiorstwa	oszczędzania	energii	 typu	ESCO.	Powyższa	regulacja	ma	na	celu	
umożliwienie	agregowania	oszczędności	 i	przystąpienia	do	przetargu	podmiotowi,	
upoważnionemu	 przez	 inne	 podmioty,	 u	 których	 zrealizowano	 przedsięwzięcia	
służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 w	 sumie	 osiągające	 oszczędność	
energii	na	poziomie	10	toe.”	

7) obowiązujące	 przepisy	 prawa	 nie	 przewidują	 możliwości	 cesji	 „potencjalnego	
prawa	 do	 emisji	 świadectwa	 na	 rzecz	 innego	 podmiotu,	 nie	 biorącego	 udziału	
w	przetargu”.		

4. Czy	 podmiot,	 który	 zrealizował	 przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	
efektywności	energetycznej	i	otrzymał	świadectwo	efektywności	energetycznej	
może	 w	 następnych	 przetargach	 ubiegać	 się	 o	 świadectwa	 do	 tego	 samego	
przedsięwzięcia?	

Zgodnie	 z	 art.	 19	 ust.	 2	 pkt	 5	 ustawy,	 deklaracja	 przetargowa	 powinna	 zawierać	
określenie	wartości	 efektu	 energetycznego	 (ω)	 –	 rozumianego	 jako	 stosunek	 ilości	
energii	zaoszczędzonej	średnio	w	ciągu	roku	w	wyniku	realizacji	przedsięwzięcia	lub	
przedsięwzięć	tego	samego	rodzaju	służących	poprawie	efektywności	energetycznej	
do	wartości	świadectwa	efektywności	energetycznej,	o	której	mowa	w	art.	19	ust.	2	
pkt	2	ustawy.	Podkreślić	należy,	że	o	ile	ilość	energii	zaoszczędzonej	średnio	w	ciągu	
roku	 w	wyniku	 realizacji	 przedsięwzięcia	 lub	 przedsięwzięć	 tego	 samego	 rodzaju	
służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	 jest	 wielkością	 fizyczną,	 która	
znajduje	 swoje	odzwierciedlenie,	 jako	efekt	podjętych	przez	przedsiębiorcę	działań	
efektywnościowych	w	audycie	efektywności	energetycznej,	którego	zakres	 i	 sposób	
sporządzania	 został	 określony	 w	 rozporządzeniu	 Ministra	 Gospodarki	 z	 dnia	 10	
sierpnia	 2012	 r.	 i	 tym	 samym	 stanowi	 określoną	 i	weryfikowalną	 wielkość,	 to	
wartość	świadectwa	efektywności	energetycznej,	o	której	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	2	
ustawy	 i	 określona	w	deklaracji	 przetargowej	 jest	 parametrem,	 którego	 określenie	
jest	 uprawnieniem	 podmiotu	 wypełniającego	 deklarację	 przetargową	 w	 celu	
przystąpienia	 do	 przetargu,	 z	zastrzeżeniem,	 że	 granice	 określenia	 tego	 parametru	
wynikają	z	przepisów	ustawy	(patrz:	przykładowo	art.	21	ust.	1	czy	też	23	ust.	3	i	4	
ustawy).		
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Niezależnie	 od	 powyższego	 podkreślić	 należy,	 że	 przetarg	wygrywają	 te	 podmioty,	
które	 zadeklarowały	 wartość	 efektu	 energetycznego	 „ω”	 ‐	 „omega”	 w	 przedziale	
określonym	w	art.	20	ust.	1	ustawy.	

Proponowana	formuła	przetargu	w	systemie	świadectw	efektywności	energetycznej	
stanowi	 element	 mający	 na	 celu	 stymulowanie	 zachowań	 energooszczędnych.	
Zgodnie	 z	nią,	 z	 systemu	 wsparcia	 w	 pierwszej	 kolejności	 będą	 mogli	 skorzystać	
beneficjenci	 realizujący	 przedsięwzięcia	 służące	 poprawie	 efektywności	
energetycznej	 i	charakteryzujące	 się	 również	 najbardziej	 efektywnymi	 kosztowo	

zarozwią niami,	tzn.	dającymi	największe	oszczędności	przy	najniższych	kosztach.	

Zatem	 podmiot	 określający	 wartość	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	
w	deklaracji	przetargowej	w	taki	sposób,	który	skutkuje	określeniem	wartości	efektu	
energetycznego	 na	 wysokim	 poziomie	 zwiększa	 prawdopodobieństwo	 wygranej	
w	przetargu,	 natomiast	 zaniżając	 wartość	 ww.	 parametru	 zmniejsza	 szanse	 na	
skuteczne	 przejście	 przez	 proces	 wyboru	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	

e tefektywności	 nergetycznej,	 za	 k óre	 można	 otrzymać	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej	(patrz:	§	10	ust.	5	rozporządzenia	przetargowego).	

Odnosząc	 się	 do	 pytania	 należy	 stwierdzić,	 iż	 co	 prawda	 oszczędności	 energii	
w	wyniku	 realizacji	 przedsięwzięć	 służących	 poprawie	 efektywności	 energetycznej	
uzyskiwane	 są	 faktycznie	 na	 przestrzeni	 określonego	 czasu,	 liczonego	 w	 latach	
kalendarzowych,	 ale	 na	 potrzeby	 przetargu	 za	 parametr	 decydujący	 o	wygranej	
w	przetargu	przyjęto	wartość	efektu	energetycznego	„ω”	‐	„omega”,	odnoszący	się	do	
ilości	 energii	 zaoszczędzonej	średnio	w	ciągu	roku,	 a	 nie	 do	 oszczędności	 energii		
uzyskiwanej	 przykładowo	 w	 kilkuletnim	 okresie.	 Oznacza	 to,	 iż	 wygrana	
w	przetargu,	 będąca	 następstwem	 zadeklarowanej	 wartości	 efektu	 energetycznego	
„ω”	 na	 odpowiednim	 poziomie,	 „konsumuje”	 oszczędność	 energii	 uzyskaną	 na	
przestrzeni	 kilku/klikunastu	 lat.	 Zatem	 brak	 jest	 podstaw	 dla	 wielokrotnego	
udzielenia	pomocy	publicznej,	 jaką	stanowi	wsparcie	efektywności	energetycznej	w	

tpostaci	 świadectw	 efektywności	 energetycznej,	 w	odniesieniu	 do	 ej	 samej	
średniorocznej	oszczędności	energii.		

Mając	 na	 uwadze	 powyższe,	 nie	 jest	 możliwe	 ponowne	 zgłoszenie	 do	 przetargu	
przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	w	 odniesieniu	 do	
którego	już	wcześniej	Prezes	URE	wydał	świadectwo	efektywności	energetycznej.			

V. Kary	pieniężne	i	sankcje	

Co	 będzie	 się	 działo	 w	 przypadku,	 gdy	 audyt	 potwierdzający	 wykonany	 po	
zakończeniu	przedsięwzięcia	służącego	poprawie	efektywności	energetycznej,	
które	 generuje	 średnioroczne	 oszczędności	 energii	 pierwotnej	 powyżej	 100	
toe	(art.	22	ust.	1	ustawy)	wykaże	mniejsze	faktyczne	oszczędności	niż	te,	które	
były	wykazane	w	deklaracji	przetargowej?	Jak	mocno	Prezes	URE	będzie	karał	
podmioty,	 które	 otrzymały	 certyfikat	 dla	 planowanego	 przedsięwzięcia,	
a	następnie	audyt	weryfikujący	wykazał,	 że	 faktycznie	uzyskane	oszczędności	
są	mniejsze,	 i	które	uzyskają	 	brakujące	 certyfikaty	 (zgodnie	 z	artykułem	23	
ust.	3	i	4	ustawy)?	

W	pierwszej	kolejności	należy	wskazać,	 iż	zgodnie	z	art.	24	ust.	1	ustawy,	podmiot,	
który	 nie	 zawiadomił	 Prezesa	 URE	 o	zakończeniu	 przedsięwzięcia	 służącego	
poprawie	 efektywności	 energetycznej	 lub,	 zawiadamiając,	 udzielił	 nieprawdziwych	
lub	wprowadzających	w	błąd	informacji	o	jego	zrealizowaniu,	a	także	w	przypadku	
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negatywnej	 weryfikacji	 oszczędności	 energii,	 nie	 może	 brać	 udziału	
w	przetargu,	o	którym	mowa	w	art.	16	ust.	1	zdanie	drugie,	przez	okres	5	lat	od	
dnia,	w	którym	przedsięwzięcie	to	powinno	być	zrealizowane.	Natomiast	w	myśl	
24	ust.	2	ustawy	w	odniesieniu	do	podmiotu,	o	którym	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	1	lit.	
a,	lub	podmiotu	przez	niego	upoważnionego	(dotyczy	przedsięwzięć	zrealizowanych,	
zgłoszonych	 do	 przetargu),	 termin	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1,	 liczy	 się	 od	 dnia	
otrzymania	świadectwa	efektywności	energetycznej	

Zgodnie	 z	 art.	 35	 ust.	 2	 pkt	 4	 ustawy	 Prezes	 URE	 nakłada	 na	 podmiot	 realizujący	
przedsięwzięcie	 służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej,	 w	 drodze	 decyzji,	
karę	 pieniężną	 w	 wysokości	 stanowiącej	 równowartość	 do	 2.000.000	 euro,	 jeżeli	
podmiot	 ten	 uzyskał	 oszczędność	 energii	 niższą	 niż	 określona	 w	 deklaracji	

stwierdzoną	w	wyniku	weryfikacji,	o	której	mowa	w	art.	23	ust.	1	przetargowej,	
ustawy.		

Jednocześnie	należy	zauważyć,	że	weryfikacja,	o	której	mowa	w	art.	23	ust.	1	ustawy	
polega	na	wyrywkowej	weryfikacji:	

1) audytu	efektywności	energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	19	ust.	1,	 lub	audytu	
efektywności	energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	22	ust.	1;	

2) zgodności	 oszczędności	 energii	 osiągniętej	 w	 wyniku	 realizacji	 przedsięwzięcia	
służącego	poprawie	efektywności	energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	22	ust.	2,	
z	ilością	energii	zaoszczędzonej	określonej	w	deklaracji	przetargowej	‐	w	formie	
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audytu	efektywności	energetycznej,	o	którym	mowa	w	art.	22	ust.	1.	

Ponadto	art.	22	ust.	1	ustawy	stanowi,	iż	podmiot,	o	którym	mowa	w	art.	19	ust.	2	pkt	
1	 lit.	 b	 ustawy	 (czyli	 podmiot,	 u	 którego	 zostanie	 zrealizowane	 przedsięwzięcie	
służące	 poprawie	 efektywności	 energetycznej),	 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	
art.	22	ust.	2.	W	świetle	art.	22	ust.	2	ustawy	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	

artości	100	toe	średnio	w	ciągu	roku.	równow

Z	kolei	szczegółowy	sposób	i	tryb	weryfikacji	audytu,	o	którym	mowa	w	art.	23	
ust.	1	pkt	1	ustawy	określa	rozporządzenie	audytowe.		

Zgodnie	z	§	9	ust.	1	pkt	4	powołanego	rozporządzenia	weryfikacja	audytu,	o	której	
mowa	w	 art.	 23	 ust.	 1	 pkt	 1	 ustawy	 polega	 na	 sprawdzeniu	 prawidłowości	 oceny	
efektów	 uzyskanych	 w	 wyniku	 realizacji	 przedsięwzięcia	 służącego	 poprawie	
efektywności	energetycznej,	w	szczególności	określenia	osiągniętej	oszczędności	
energii.		

Mając	na	uwadze	powyższe	należy	stwierdzić,	iż,	do	podmiotu,	o	którym	mowa	w	art.	
22	 ust.	 1	 ustawy,	 w	przypadku	 negatywnej	 weryfikacji	 oszczędności	 energii	
(dokonanej	 w	 trybie	 określonym	 w	 art.	 23	 ust.	 1	 ustawy,	 przez	 Prezesa	 URE	 lub	
podmiot	 któremu	 Prezes	 URE	 zlecił	 dokonanie	 audytu)	 określonej	 w	 audycie	
efektywności	 energetycznej	 potwierdzającym	 oszczędność	 energii	 uzyskaną	
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w	wyniku	realizacji	przedsięwzięcia,	w	związku	z	którym	zadeklarowano	osiągnięcie	
oszczędności	energii	w	ilości	przekraczającej	równowartość	100	toe	średnio	w	ciągu	
roku,	 mają	 zastosowanie	 przepisy	 art.	 35	 ust.	 2	 pkt	 4	 ustawy	 (kara	 pieniężna).	
Przepisy	 te	 znajdują	 również	 zastosowanie	 do	 przypadków	 w	 których	 negatywna	
weryfikacja	 oszczędności	 energii	 obejmie	 audyt	 dotyczący	 przedsięwzięcia	
zrealizowanego,	zgłoszonego	do	przetargu.		

Brzmienie	 art.	 35	 ustawy	 przesądza,	 iż	 stwierdzenie	 wystąpienia	 okoliczności		
o	 których	mowa	w	 treści	 tego	 przepisu	 powoduje	 obligatoryjność	 nałożenia	 przez	

wPrezesa	URE	kary	pieniężnej,	bez	możliwości	odstąpienia	od	jej	 ymierzenia.		

Jednocześnie	 należy	 wskazać,	 że	 wysokość	 wymierzenia	 kar	 pieniężnych	 podlega	
uznaniu	 administracyjnemu	 organów	 administracji	 publicznej	 wymierzających	 te	
kary	 (ograniczonemu	 przepisami	 prawa).	 Kara	 pieniężna	 nakładana	 jest	 przez	
Prezesa	 URE,	 po	 przeprowadzeniu	 postępowania	 administracyjnego,	 w	formie	
indywidualnego	 aktu	 administracyjnego	 (decyzja	 administracyjna)	 za	 naruszenie	
obowiązujących	przepisów	prawa.	O	wysokości	kary	pieniężnej	Prezes	URE	decyduje	
w	 granicach	 uznania	 administracyjnego,	 przy	 czym	 Prezes	 URE	 wymierzając	 kary	
pieniężne	na	podstawie	ustawy	o	efektywności	energetycznej	obowiązany	 jest	przy	
ustalaniu	wysokości	tych	kar	uwzględnić	przesłanki	wynikające	z	art.	36	tej	ustawy,	
w	szczególności	stopień	oraz	okoliczności	naruszenia	przepisów	ustawy.		

Należy	mieć	na	uwadze,	 że	organy	uprawnione	do	decydowania	o	karze	pieniężnej	
w	toku	 postępowania	 w	 przedmiocie	 jej	 nałożenia	 mają	 obowiązek	 uwzględnienia	
wszystkich	 okoliczności	 faktycznych	 i	 prawnych,	 które	 mogą	 wpłynąć	 na	
podwyższenie	 lub	 obniżenie	 wysokości	 kary	 pieniężnej.	 Są	 to	 elementy,	 zarówno	
podmiotowe	 (dotyczące	 adresata),	 jak	 i	 przedmiotowe	 (dotyczące	 czynu),	 które	
wpływają	na	decyzję	organu	wymierzającego	karę	pieniężną.	

Mając	na	uwadze	powyższe,	wysokość	kar	pieniężnych	wymierzanych	przez	Prezesa	
URE	w	przypadku	 stwierdzenia	 naruszenia,	 o	 którym	mowa	w	 art.	 35	 ust.	 2	 pkt	 4	
ustawy	 będzie	 uzależniona	 od	 ww.	 czynników	 ustalonych	 w	 toku	 postępowania	
administracyjnego.	 Natomiast	 sam	 fakt	 uzyskania	 „brakujących	 certyfikatów”		
w	trybie	i	na	zasadach	określonych	przepisami	art.	23	ust.	3	i	4	ustawy,	nie	powoduje	
uniknięcia	kary	pieniężnej		o	której	mowa	powyżej.	


