
Projekt z dnia 19.08.2020 r. 

U S T A W A

z dnia………………….. 

o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw1) 2)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 264 i 284) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) uchyla się pkt 1,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

 „5) zasady prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej.”; 

2) w art. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) rozpoczęcie prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej – całość działań zmierzających bezpośrednio do 

realizacji inwestycji mających na celu realizację przedsięwzięcia lub przedsięwzięć 

służących poprawie efektywności energetycznej, z wyłączeniem czynności 

przygotowawczych mających na celu jedynie określenie stopnia wykonalności lub 

opłacalności inwestycji, takich jak zakup gruntu lub uzyskanie potrzebnych 

zezwoleń.”;

3) uchyla się rozdział 2;

4) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Zobowiązanie wynikające z umowy o poprawie efektywności energetycznej, o 

której mowa w ust. 1, nie wpływa na poziom państwowego długu publicznego oraz 

deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy jednostka sektora publicznego nie 

ponosi większego ryzyka dotyczącego realizacji przedsięwzięcia opisanego w umowie 

oraz większego ryzyka dostępności lub ryzyka niedostatecznego popytu w porównaniu 

do podmiotu, z którym zawiera umowę, z uwzględnieniem wpływu na to ryzyko 

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności 
energetycznej (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o 
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 



– 2 –

czynników takich jak gwarancje i finansowanie oraz alokacja aktywów po zakończeniu 

trwania umowy.

4. Do oceny poszczególnych rodzajów ryzyka, o którym mowa w ust. 3, oraz 

czynników uwzględnianych przy tej ocenie stosuje się przepisy wydane na podstawie 

art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 711).”; 

5) w art. 8 uchyla się ust. 9 i 10;

6) w art. 10 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych w rozumieniu art. 3 pkt 3b ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które realizuje Narodowy Cel 

Wskaźnikowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych.”;

7) w art. 12 :

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, do dnia 31 lipca każdego roku, 

sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 

wymienionych w art. 19 ust. 1 za poprzedni rok kalendarzowy.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, obejmuje informacje o:

1) sumarycznej wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć 

służących poprawie efektywności energetycznej w danym roku oraz oszczędności 

energii finalnej uzyskanej w wyniku realizacji takich przedsięwzięć, w podziale na 

rodzaje przedsięwzięć;

2) wysokości środków przeznaczonych na realizację każdego przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej oraz planowanych oszczędnościach energii 

finalnej dla tego przedsięwzięcia;

3) uzyskanych oraz planowanych do uzyskania oszczędnościach energii finalnej dla 

każdego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.”;

8) w art. 14 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

9) po art. 15 dodaje się art. 15a i 15b w brzmieniu:
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„Art. 15a. 1. Podmioty zobowiązane, posiadające koncesję na obrót paliwami 

gazowymi, energią elektryczną ciepłem lub paliwami ciekłymi mogą realizować 

programy bezzwrotnych dofinansowań, zwane dalej „programami dofinansowań”, w 

celu sfinansowania lub współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie 

efektywności energetycznej, polegających na:

1) wymianie pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi na kondensacyjne kotły 

gazowe lub na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii do ogrzewania 

oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej;

2) wymianie kotłów gazowych na kotły gazowe o wyższej klasie energetycznej;

3) termomodernizacji;

4) modernizacji oświetlenia;

5) przyłączeniu do sieci ciepłowniczej;

6) innych, pozwalających na uzyskanie konkretnych i mierzalnych oszczędności energii 

u odbiorcy końcowego.

2. Potwierdzeniem ilości energii zaoszczędzonej przez odbiorców końcowych, w 

ramach programu dofinansowań, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego jest audyt 

efektywności energetycznej. 

3. Wysokość dopuszczalnego dofinansowania na realizację przedsięwzięć, o 

których mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn ilości energii zaoszczędzonej i 

jednostkowej opłaty zastępczej w danym roku kalendarzowym. 

4. Podmiot zobowiązany, który zamierza w danym roku kalendarzowym 

zrealizować program dofinansowań, jest obowiązany, w terminie do dnia 15 grudnia 

roku poprzedniego:

1) opracować regulamin programu dofinansowań i przekazać jego kopię Prezesowi 

URE;

2) poinformować Prezesa URE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej o wysokości planowanej oszczędności energii finalnej, 

możliwej do osiągniecia w ramach realizacji programu dofinansowań w danym 

roku kalendarzowym, celem wpisania do centralnego rejestru oszczędności energii.

5. Podmiot zobowiązany przechowuje dla celów kontrolnych, dane o umowach 

zawartych z odbiorcami końcowymi w gospodarstwie domowym w ramach realizacji 

programów dofinansowań, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zawarcia tych umów.
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6. Podmiot zobowiązany przekazuje do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w terminie 30 dni od zakończenia kwartału, w 

którym realizowano program dofinansowań, sprawozdanie o wysokości środków 

wydatkowanych w ramach programu dofinansowań w tym kwartale.

7. Podmiot zobowiązany, który zrealizował program dofinansowań, przekazuje 

Prezesowi URE, podczas wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

informację, o wysokości uzyskanej oszczędności energii u odbiorców końcowych w 

danym roku kalendarzowym, wraz z oświadczeniem o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, 

że zrealizowany został program bezzwrotnych dofinansowań, w celu sfinansowania lub 

współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, 

których beneficjentami są odbiorcy końcowi w gospodarstwie domowym, a ilość energii 

zaoszczędzonej przez odbiorców końcowych w ramach tego programu dofinansowań, 

obliczona zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 i 284) wynosi …”.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

9. Ponoszone przez podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1, 

koszty realizacji programów dofinansowań, o których mowa w ust. 1:

1) są zaliczane do kosztów uzasadnionych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

2) stanową koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z 

późn. zm.3)). 

Art. 15b. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 30 ust. 3, monitoruje ceny, po jakich 

są zbywane na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez ten podmiot 

prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 30 ust. 3, publikuje na swojej stronie 

internetowej roczną cenę średnioważoną praw majątkowych wynikających ze świadectw 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309, 1358, 
1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 183, 288, 568, 695, 
1065, 1086, 1106 i 1262.

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(233)par(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798478?unitId=art(3)pkt(21)&cm=DOCUMENT
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efektywności energetycznej, z uwzględnieniem wszystkich transakcji sesyjnych z okresu 

ubiegłego roku kalendarzowego w odniesieniu do świadectw efektywności 

energetycznej, o których mowa w art. 20, art. 55 ust. 1 oraz art. 57 ust. 2 – pierwszego 

dnia roboczego każdego roku kalendarzowego.

3. Cenę, o której mowa w ust. 2, wyraża się w złotych z dokładnością do jednego 

grosza za 1 MWh i oblicza się według wzoru:

𝑃=
𝑛

∑
𝑖= 1

𝑃𝑖 × 𝑉𝑖
𝑉

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

P – cenę średnioważoną praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności 

energetycznej, o której mowa w ust. 2, wyrażoną w złotych z dokładnością do 

jednego grosza za 1 MWh,

n – liczbę transakcji sesyjnych zawartych w danym okresie,

Pi – kurs ustalony dla i–tej transakcji sesyjnej wyrażony w złotych z dokładnością do 

jednego grosza za 1 MWh,

Vi – wolumen obrotów i–tej transakcji sesyjnej wyrażony w MWh,

V – łączny wolumen obrotów w danym okresie, .”;𝑉= ∑𝑛𝑖= 1𝑉

10) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot zobowiązany może rozliczyć wykonanie obowiązku, o którym mowa 

w art. 10 ust. 1, w zakresie nierealizowanym opłatą zastępczą, do dnia 30 czerwca 

trzeciego roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek.”,

b) uchyla się ust. 2;

11) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji 

Energetyki, zwanym dalej „BIP URE”, informacje o oszczędnościach energii finalnej 

osiągniętych przez każdy podmiot zobowiązany lub każdą podkategorię podmiotów 

zobowiązanych, a także o łącznej wielkości oszczędności energii finalnej osiągniętej 

przez te podmioty, do dnia 31 grudnia danego roku następującego po roku wykonania 

obowiązku określonego w art. 10 ust. 1.”;

12) w art. 18 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 w brzmieniu: 

 „2. Oszczędność energii finalnej uzyskana w wyniku realizacji obowiązku, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 oraz za pomocą środków alternatywnych, o których mowa 
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w ust. 3, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. powinna wynosić nie 

mniej niż 5500 tys. ton oleju ekwiwalentnego.

3. Przez środki alternatywne rozumie się programy i instrumenty finansowe 

dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy 

końcowego, na których realizację uzyskano środki pochodzące z: 

1) budżetu państwa,

2) budżetu Unii Europejskiej oraz pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

3) źródeł zagranicznych, innych niż wymienione w pkt 2

– które zostały notyfikowane Komisji Europejskiej w Krajowych Planach Klimatu i 

Energii, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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

działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i 

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

Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 

2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. UE L 328 

z 21.12.2018, str. 1).

4. Instytucja finansująca projekty w ramach środka alternatywnego, o którym 

mowa w art. 18 ust. 3, przekazuje do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok 

kalendarzowy, informację o zrealizowanych przedsięwzięciach służących poprawie 

efektywności energetycznej oraz uzyskanych oszczędnościach energii finalnej do 

centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, o którym mowa w rozdziale 4a.”;

13) w art. 20: 

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planującego rozpoczęcie prac mających na celu realizację przedsięwzięcia lub 

przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności 

energetycznej, albo”,

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oznaczenie terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac związanych z realizacją 

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej;”,

c) w ust. 4 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
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„5) wskazanie, czy na przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące 

poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w pkt 1 i 2, został złożony 

przez podmiot, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub podmiot przez 

niego upoważniony, inny wniosek o wydanie świadectwa efektywności 

energetycznej.”,

d) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „oświadczenie następującej treści: ” zastępuje się wyrazami 

„oświadczenie podpisane przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 3, oraz 

podmiot, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie, następującej treści:”; 

14) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wartość świadectwa efektywności energetycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 

dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej oraz wartość oszczędności energii finalnej, o której mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 1 dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć zrealizowanych u odbiorcy 

końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii pierwotnej, ustala się z 

uwzględnieniem współczynników sprawności procesów przetwarzania energii 

pierwotnej w energię finalną.”;

15) w art. 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, do dnia 31 

marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie z realizacji 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wymienionych w art. 19 

ust. 1, które zawiera informację o:

1) liczbie wydanych świadectw efektywności energetycznej;

2) wartości umorzonych świadectw efektywności energetycznej;

3) wymiar oszczędności energii finalnej uzyskanej z przedsięwzięć służących poprawie 

efektywności energetycznej, dla wydanych oraz umorzonych świadectw 

efektywności energetycznej, o których mowa w pkt 1 i 2.”; 

16) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie sporządza się audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1, 

dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej, których realizacja została zakończona, a planowana do 

zaoszczędzenia ilość energii finalnej nie uległa zmianie po zweryfikowaniu uzyskanych 

oszczędności energii finalnej, jeżeli dla tego przedsięwzięcia lub tych przedsięwzięć 
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zaplanowano osiągnięcie oszczędności energii finalnej w ilości nieprzekraczającej 

równowartości 100 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.”;

17) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zweryfikowaniu uzyskanych oszczędności energii finalnej z zakończonego 

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 1, zawiadamia 

Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju 

służących poprawie efektywności energetycznej. Do zawiadomienia należy dołączyć:

1) audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1, jeżeli jest 

wymagany;

2) oświadczenie podpisane przez wnioskodawcę, o którym mowa w art. 20 ust. 3, oraz 

podmiot, u którego zrealizowano przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego 

rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej, następującej treści: 

,,Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

oświadczam, że zakończono przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego 

rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej i uzyskano oszczędność 

energii finalnej w ilości określonej w świadectwie efektywności energetycznej w 

rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej.”; oświadczenie to zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń;

3) dokument potwierdzający zakończenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego 

samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej;

4) dokument potwierdzający rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia 

lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności 

energetycznej, w szczególności umowę z wykonawcą robót lub zamówienie 

urządzeń.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku uzyskania oszczędności energii finalnej z zakończonego 

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej w wysokości innej niż określona w wydanym świadectwie 

efektywności energetycznej podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o zmianę 
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świadectwa efektywności energetycznej dotyczącą ilości energii finalnej określonej w 

wydanym świadectwie efektywności energetycznej, zgodnie z dołączonym audytem 

efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Prezes URE odmawia w drodze decyzji przekazania informacji, o której mowa 

w ust. 2, jeżeli rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia nastąpiło przed 

złożeniem wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej, o którym mowa 

w art. 20 ust. 4, lub podmiot nie złożył wniosku, o którym mowa ust. 1a.”;

18) w art. 25:

a) uchyla się ust. 2,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Audyt efektywności energetycznej może sporządzić osoba, która posiada 

co najmniej roczne doświadczenie w sporządzaniu audytów efektywności 

energetycznej, potwierdzone wydanymi przez Prezesa URE na ich podstawie 

świadectwami efektywności energetycznej lub co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe w zakresie obsługi, eksploatacji, montażu danego rodzaju obiektów, 

urządzeń technicznych lub instalacji objętych audytem efektywności energetycznej 

lub posiada stopień naukowy doktora w zakresie nauk technicznych.”;

19) uchyla się art. 27;

20) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Podmiot, który zawiadamiając Prezesa URE o zakończeniu realizacji 

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej, udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd 

informacji, dotyczących terminu rozpoczęcia prac, terminu zakończenia 

realizacji przedsięwzięcia lub uzyskanych oszczędności energii finalnej, nie może 

występować z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej przez 5 lat 

od uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 2, oraz jest zobowiązany 

przedstawić do umorzenia świadectwo efektywności energetycznej uzyskanej 

oszczędności energii finalnej wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego wynikającej w 

wydanego świadectwa efektywności energetycznej.

2. Prezes URE wydaje decyzję o zakazie występowania z wnioskiem o wydanie 

świadectwa efektywności energetycznej, które podmiot, o którym mowa w ust. 1, 

zobowiązany jest przedstawić do umorzenia w terminie wskazanym w decyzji.
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3. Do wykonywania obowiązku umorzenia świadectwa efektywności 

energetycznej, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30-32.”.

21) w art. 32 w ust. 3 wyrazy „z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „z 

zastrzeżeniem art. 16 ust. 1”;

22) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: 

„Rozdział 4a

Zasady prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej

Art. 35a. 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

prowadzi centralny rejestr oszczędności energii finalnej, który obejmuje: 

1) wykaz przedsięwzięć efektywności energetycznej zrealizowanych za pomocą 

środków alternatywnych, o których mowa w art. 18 ust. 3, oraz wysokość 

uzyskanej w wyniku ich realizacji oszczędności energii finalnej;

2) zestawienie oszczędności energii finalnej uzyskanej do 2030 r.

2. Centralny rejestr oszczędności energii finalnej jest prowadzony z 

wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695). 

3. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu dane dotyczące uzyskanych 

oszczędności energii finalnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, do dnia 31 marca 

każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Art. 35b. Wykaz, o którym mowa w art. 35a ust. 1 pkt 1, zawiera następujące 

informacje: 

1) dane beneficjenta, 

2) rodzaj przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną; 

3) kwotę dofinansowania przedsięwzięcia;

4) formę dofinansowania przedsięwzięcia;

5) okres uzyskiwania oszczędności energii;

6) o ilości uzyskach średniorocznych oszczędności energii finalnej w toe/rok,

7) datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.”;

23) w art. 36 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
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„1a. Przedsiębiorca nie przeprowadza audytu energetycznego przedsiębiorstwa, 

jeżeli w roku wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, spełni warunki do 

uzyskania statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.”;

24) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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 na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.”;

25) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„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, lecz nie później niż do dnia 31 

grudnia roku, w którym przedsiębiorca jest zobligowany do przeprowadzenia audytu 

energetycznego przedsiębiorstwa; 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 klimatu 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 marca roku następującego po roku, w którym 

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

ust. 1.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.4)) w art. 21 w ust. 1 w pkt 148 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 149 w brzmieniu:

„149) kwoty otrzymane od podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 10 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

264, 284 i …) w wyniku realizacji programów dofinansowań, o których mowa w 

art. 15a tej ustawy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 833, 843 i 1086) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 6c otrzymuje brzmienie:

„6c. Sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła informuje 

swojego odbiorcę o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytych 

przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne 

informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla 

danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy 

efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264, 284 i …) i efektywnych energetycznie 

urządzeniach technicznych.”;

2) w art. 45a:

a) uchyla się ust. 10, 

b) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. W przypadku wprowadzenia przez właściciela lub zarządcę budynku 

wielolokalowego metody rozliczania kosztów zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, 

na podstawie wskazań urządzeń, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a, urządzenia te 

zostają wyposażone w funkcję umożliwiającą zdalny odczyt.”,

c) uchyla się ust. 11-12;

3) po art. 45b dodaje się art. 45c i art. 45d w brzmieniu:

„Art. 45c. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dostarcza informację 

o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 
1622, 1649, 1655, 1726, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 179, 
183, 284, 288, 568, 695, 875, 1065, 1068, 1086,1106 i 1262.

https://sip.lex.pl/#/document/16794311/2020-02-28?cm=DOCUMENT
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w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w 

budynku: 

1) nie rzadziej niż raz w roku lub

2) nie rzadziej niż raz na kwartał – jeżeli rozliczenie dokonywane jest na podstawie 

wskazań urządzeń, o których mowa w art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a, umożliwiających 

zdalny odczyt.

 Art. 45d. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, uwzględniając zakres 

informacji niezbędny do dokonania indywidualnych rozliczeń oraz zapewnienia 

czytelności danych, w drodze rozporządzenia:

1) warunki ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania urządzeń, o 

których mowa w art. 45a ust. 7 pkt 2,

2) warunki wprowadzenia wybranej metody rozliczania kosztów zakupu ciepła, o 

których mowa w art. 45a ust. 2, 

3) szczegółową metodykę rozliczeń, o których mowa w art. 45a ust. 8,

4) zakres informacji zawartych na indywidualnych rozliczeniach, o których mowa w art. 

45a ust. 10.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. 

U. poz. 1560 oraz z 2019 r. poz. 2020 i 2248) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 w pkt 4 w lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w 

brzmieniu: 

„h) minister właściwy do spraw energii.”;

2) użyte w art. 93 w ust. 6 w pkt 3 wyrazy „789 tys. zł” zastępuje się wyrazami „1 635 tys. 

zł.”;

3) użyte w art. 93 w ust. 6 w pkt 4–10 wyrazy „789 tys. zł” zastępuje się wyrazami „1 645 

tys. zł.”.

Art. 5. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wyposaży urządzenia, o 

których mowa w art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a ustawy zmienianej w art. 3, w 

funkcję umożliwiającą zdalny odczyt lub zastąpi urządzeniami posiadającymi taką funkcję do 

dnia 1 stycznia 2027 r. 

Art. 6. 1. Podmioty zobowiązane mogą łącznie rozliczyć wykonanie obowiązku, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 za dwa lub trzy lata, jeżeli złożyły 
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wniosek, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 brzmieniu 

dotychczasowym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie później niż do dnia 30 

czerwca 2022 r. 

2. Rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu dotychczasowym, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r., 

dokonuje się nie później niż do dnia 30 czerwca 2031 r.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1-3, art. 3 pkt 1, art. 4 oraz art. 5, które wchodzą w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia;

2) art. 3 pkt 2 i 3, który wchodzi w życie z dniem 25 października 2020 r.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Dyrektor Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Klimatu

Anna Kozińska-Żywar

(- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

1236077.3960596.310543120-08-2020


		2020-08-20T10:03:23+0000
	Jacek Ozdoba; Ministerstwo Klimatu




