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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U.  poz. 346, z 2015 r. poz. 1606 oraz z 2020 r. poz. 879) jest aktem 

wykonawczym wydanym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).  

 

Przepisy nowelizowanego rozporządzenia wymagają dostosowania do zmian zakładanych w projekcie ustawy o zmianie 

niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (UD351), zwanej dalej projektem ustawy, który 12 

lipca br. został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt ustawy jest przedmiotem prac Sejmu RP (druk nr 2451). Ustawa 

ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zmiany zakładane projektowaną ustawą stanowią realizację 

jednego z kamieni milowych (B1G) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz mają na celu 

realizację jednej z inwestycji opisanej w projekcie KPO (inwestycja B.1.1.2, „Wymiana źródeł ciepła i poprawa 

efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych”). Mają one na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej 

w okresie, w którym będą występowały skutki społeczno-ekonomiczne związane z wpływem pandemii COVID-19 

na polską gospodarkę. Realizacja zawartych w projekcie rozwiązań posłuży m. in. do osiągania celów w zakresie: 

− zwiększenia skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 

− zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym, 

− zmniejszenia emisyjności sektora mieszkaniowego, 

− zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 

− poprawy stanu technicznego budynków komunalnych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomenduje się wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 

opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego niezbędnych zmian dostosowujących wzory dokumentów 

towarzyszących sporządzeniu audytów do treści projektowanej ustawy. W szczególności w ramach dokumentów należy 

uwzględnić funkcjonowanie nowych instrumentów wsparcia, takich jak grant termomodernizacyjny  oraz premia i grant 

MZG.  

Zmiany te obejmują załącznik nr 1 i załącznik nr 4 do tego rozporządzenia. W szczególności, w przypadku załącznika nr 1, 

proponowane zmiany dotyczą:  

− tabeli 2. „KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU”, 

− tabeli „DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 

TERMOMODERNIZACYJNEGO BUDYNKU” w części 4 tego załącznika.  

Z kolei w przypadku załącznika 4, proponowane zmiany dotyczą:  

− tabeli 2. „KARTA AUDYTU REMONTOWEGO”  

− tabeli 5. „ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DANYCH I WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH 

PRZEDSIĘWZIĘCIA” – wykreślenie tej tabeli oraz przeniesienie zawartych w niej danych do tabeli 2. 
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Planowane zmiany do kart audytów pozwolą na ustalenie na podstawie audytu czy inwestor jest uprawniony do 

poszczególnych premii i/lub grantów oraz na wyznaczenie ich wysokości.                                                               

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Osoby sporządzające 

audyty energetyczne i 

audyty remontowe. 

Ok. 400 osób 

faktycznie 

sporządzających audyty 

energetyczne i audyty 

remontowe. 

Oszacowanie własne na 

podstawie informacji Banku 

Gospodarstwa Krajowego 

dotyczących złożonych 

wniosków o przyznanie premii. 

Konieczność uwzględnienia 

zmian w audytach załączanych 

do wniosków o przyznanie 

premii i/lub grantów 

przesyłanych do BGK. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Ze względu na redakcyjny charakter proponowanych zmian oraz na przewidywany termin wejścia w życie nowelizacji 

rozporządzenia: 

− w odniesieniu do projektu rozporządzenia nie były prowadzone prekonsultacje publiczne, ale został on przesłany do 

Banku Gospodarstwa Krajowego w celu przedstawienia stanowiska w odniesieniu do wstępnej wersji tego projektu, 

− projekt rozporządzenia został przesłany w celu uzgodnienia do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych 

Ministerstwa z terminem 7 dni na zgłaszanie uwag, po czym wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione, 

− projekt rozporządzenia zostanie poddany uzgodnieniom międzyresortowym oraz konsultacjom publicznym z 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych, Narodową Agencją Poszanowania 

Energii S.A., Stowarzyszeniem Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych oraz z Krajową Agencją Poszanowania 

Energii S.A. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Brak wpływu rozporządzenia na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek 

sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. 



7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Brak bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rodzinę, 

obywateli, w tym na osoby niepełnosprawne i starsze oraz gospodarstwa domowe.  

 

Projekt rozporządzenia może w pewnym zakresie wpłynąć na działania mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców, w przypadku gdy  wykonują one audyty energetyczne i audyty 

remontowe. Ze względu jednak na techniczny i dostosowujący charakter rozporządzenia, wpływ ten 

będzie bardzo ograniczony. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

X nie dotyczy 

 

Komentarz: Rozporządzenie nie zwiększa obciążeń regulacyjnych, tylko wprowadza zmiany w już istniejących 

dokumentach. Dokumenty te (audyt energetyczny lub audyt remontowy) są sporządzane w ramach procedury ubiegania 

się o wsparcie, a więc ich wypełnianie jest dobrowolne. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Projekt rozporządzenia bezpośrednio nie wpływa na wymienione obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia powinno nastąpić w tym samym terminie co wejście w życie ustawy, która 

zostanie uchwalona w oparciu o aktualnie procedowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę 

warunków mieszkaniowych (druk sejmowy nr 2451). Ze względu na to, że przewiduje się, iż ustawa co do zasady wejdzie w 

życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia (jest to planowane w IV kwartale br.), projektowane rozporządzenie 



przewiduje taki sam termin wejścia w życie, przy czym ogłoszenie ustawy i rozporządzenia będzie musiało nastąpić w tym 

samym dniu.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na techniczny i dostosowujący charakter rozporządzenia nie przewiduje się dokonywania ewaluacji jego efektów 

oraz nie wprowadza się mierników.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 
  


