
 

 

 

 

AUDYTY ENERGETYCZNE  

PRZEDSIĘBIORSTW  

W myśl  
Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. 

 

WYCIĄG OBOWIĄZUJĄYCH PRZEPISÓW 

 

1. Termin wejścia w życie Ustawy  i zakres : 

 

 W dniu 1 października 2016 r. wejdzie w życie Ustawa o efektywności 
energetycznej nakładająca na duże przedsiębiorstwa raz na 4 lata wykonanie audytu 

energetycznego przedsiębiorstwa.  

Art. 36. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U.z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.7)), z wyjątkiem 
mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 
tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego 
przeprowadzenie. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego: 

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania 

energią, wymagań 

i zaleceń użytkowania lub 

2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału 

organizacji w systemie ekozarządzania 



i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz 

decyzje Komisji 

2001/681/WE i 2006/193/WE 

− jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. 

 

2. Kto przeprowadza audyt energetyczny przedsiębiorstwa : 

Art. 36.3  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza: 

1) podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz 

doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu; 

2) ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany  

w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy. 

 

3. Zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa : 

Art. 37. 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu 

przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji  

o potencjalnych oszczędnościach energii. 

2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa: 

1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych  

i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku 

energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc; 

2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków,  

w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 

90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo; 

3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub 

zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby 

uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji 

długoterminowych oraz stopy dyskonta. 

3. Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego 

przedsiębiorstwa, przez 5 lat 

 



4. Zawiadomienie Prezesa URE o wykonaniu  audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa i dopełnieniu obowiązku : 

Art. 38. 1. Przedsiębiorca: 

1) o którym mowa w art. 36 ust. 1, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie 

energetycznym przedsiębiorstwa, 

2) o którym mowa w art. 36 ust. 2, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie 

energetycznym przedsiębiorstwa 

w ramach systemu, o którym mowa w art. 36 ust. 2 

– w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia; do zawiadomienia należy dołączyć 

informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających  

z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 

2. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii informacje o: 

1) liczbie przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstwa, 

2) liczbie przedsiębiorców: 

a) którzy przeprowadzili audyt energetyczny przedsiębiorstwa, 

b) o których mowa w art. 36 ust. 2, 

3) możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonych 

audytów energetycznych 

przedsiębiorstwa 

– z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie 

chronionych, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym przedsiębiorca,  

o którym mowa w art. 36 ust. 1, przesłał informację, o której mowa w ust. 1. 

 

5. Sankcje za brak dopełnienia obowiązku ustawowego przez zobowiązane 
przedsiębiorstwo : 

Art. 39. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1; 

2) nie uiszcza opłaty zastępczej w przypadku, o którym mowa w art. 11; 

3) nie przedkłada towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu deklaracji, 

o której mowa w art. 13 ust. 1, lub przedkłada ją niezgodną ze stanem faktycznym; 



4) nie przedstawia, w wyznaczonym terminie, dokumentów lub informacji, o których mowa  

w art. 17 ust. 1, albo przedstawiając je, udziela nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd 

informacji; 

5) zawiadamiając Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego 

samego rodzaju, udziela nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; 

6) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 28 ust. 1; 

7) nie przeprowadza audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE, w drodze decyzji. 

Art. 40. 1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w art. 39 

ust. 1: 

1) pkt 1−5, nie może być wyższa niż 10% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa 

energetycznego lub odbiorcy końcowego, 

lub towarowego domu maklerskiego, lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 10 ust. 

2, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym; 

2) pkt 6, nie może być wyższa niż 3 000 000 zł; 

3) pkt 7, nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym. 

 

5. Termin wykonania pierwszego audytu  : 

Art. 51. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 36 ust. 1, po raz pierwszy przeprowadzi 

audyt energetyczny przedsiębiorstwa w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. 

2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzony przed dniem wejścia w życie 

ustawy, ale nie wcześniej niż przed dniem 5 grudnia 2012 r., i spełniający wymagania, o 

których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, uznaje się za audyt energetyczny w rozumieniu art. 36 ust.1 

O przeprowadzeniu takiego audytu przedsiębiorstwo zawiadamia Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy 
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