
 

AUDYT ENERGETYCZNY 
 BROSZURKA INFORMACYJNA 1/2020 

 

WYMAGANIA I OBOWIĄZKI  

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej  
z 2016 r. pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien  
był zostać wykonany do 1 października 2017 r.  

 
 

 

 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o efektywności energetycznej 
Dz.U. 2020 poz. 264 

 

  

 

W maju 2020 roku minęły 
cztery lata od wejścia w życie 
nowej ustawy o efektywności 
energetycznej z 20 maja 2016 
roku. 

Zgodnie z zapisami ustawy 
powstała grupa 
przedsiębiorstw, która została 
zwolniona z obowiązku 
przeprowadzenia audytu 
energetycznego 
przedsiębiorstwa co 4 lata.  

Zaliczają się do nich firmy, 
które posiadają: 

▪ system zarządzania energią 
zgodny z polską normą (np. 
ISO 50001) lub  

▪ system zarządzania 
środowiskowego EMAS,  

jeżeli w ramach tych systemów 
przeprowadzono audyt 
energetyczny przedsiębiorstwa.  

 

Audyt przeprowadza się na 
podstawie aktualnych, 
reprezentatywnych, mierzonych  

 

i możliwych do 
zidentyfikowania danych 
dotyczących zużycia energii.  

Szczegółowemu przeglądowi 
zużycia powinny zostać 
objęte źródła odpowiadające 
za zużycie co najmniej 90% 
całkowitego zużycia energii 
w przedsiębiorstwie. 

 

Audyt energetyczny 
przedsiębiorstwa 
przeprowadza: 

▪ podmiot niezależny od 
audytowanego 
przedsiębiorcy,  

 
 
posiadający wiedzę oraz 
doświadczenie zawodowe 
w przeprowadzaniu tego 
rodzaju audytu; 
 

▪ ekspert audytowanego 
przedsiębiorcy, jeżeli nie jest 
on bezpośrednio 
zaangażowany w 
audytowaną działalność tego 
przedsiębiorcy. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000264


 

 

AUDYT ENERGETYCZNY 
Obowiązek zawiadamiania 
prezesa URE 

Z  obowiązkiem przeprowadzenia audytu 
energetycznego związany jest również 
obowiązek przedkładania określonych 
informacji Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki, a także archiwizowania danych 
dotyczących przeprowadzonego audytu.  

 

   

Przedsiębiorstwa, które wykonały audyt energetyczny w 2017 roku, 
zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, powinny przeprowadzić 

kolejny do 2021 roku.  

 
ZGODNIE Z NAJNOWSZĄ INTERPRETACJĄ URE ART. 38.1 USTWY 

O EFKETYWNOSCI ENERGETYCZNEJ Z 20 MAJA 2016 ROKU: 

Każe przedsiębiorstwo wykonujące przegląd energetyczny w ramach wdrożonego systemu zrządzanie 
energią lub EMAS powinno składać zawiadomienie zgodnie z zapisami tego artykułu do 30 dni od jego 

przeprowadzenia, a więc jeśli przegląd energetyczny przeprowadzany jest co rok – zawiadomienie również 
powinno być składane do URE co rok do 30 dni od jego przeprowadzenia. 
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Obowiązek powiadamiania prezesa 
URE został określony w art. 38 ust. 
1, pkt. 1 ustawy o efektywności 
energetycznej.  

Zgodnie z zapisami z niego 
wynikającymi obowiązkiem dużego 
przedsiębiorstwa jest zawiadomić 
Prezesa URE o przeprowadzonym 
audycie energetycznym. 
Zawiadomienia tego należy 
dokonać w terminie 30 dni od dnia 
przeprowadzenia audytu.  

Do zawiadomienia należy dołączyć 
informację o możliwych do 
uzyskania oszczędnościach energii 
wynikających z przeprowadzonego 
audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa. 

Obowiązek zawiadomienia 
z zachowaniem 30-dniowego 
terminu, dotyczy również 

przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 
36 ust. 2 ustawy o efektywności 
energetycznej, a zatem takiego, który 
audyt energetyczny przedsiębiorstwa 
przeprowadził w ramach systemu 
wskazanego w przywołanym 
przepisie. 

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy 
o efektywności energetycznej, do 
celów kontrolnych, przedsiębiorca 
obowiązany jest przechowywać dane 
dotyczące audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa przez 5 lat. 

 

Porównując treść normy PN-EN ISO 
50001 z przepisami art. 36, 37 i 38 
ustawy, wdrażającymi do polskiego 
porządku prawnego art. 8 i Załącznik 
IV dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 
dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie efektywności energetycznej, 
zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 
2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 
2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. UE L 
2012.315.1), można wykazać, że przegląd 
energetyczny i inne procedury 
przeprowadzane regularnie (przynajmniej 
raz w roku, co jest warunkiem bardziej 
rygorystycznym niż 4-letni cykl 
przewidziany w ustawie dla 
przeprowadzania audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa) w ramach systemu 
zarządzania energią, odpowiadają swoim 
zakresem wymaganiom minimalnym 
audytu energetycznego przedsiębiorstwa 
wynikającym z przepisów ustawy. 


