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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 831) – dalej: „ustawa”, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 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 (tj. przedsiębiorców posiadających system zarządzania energią 

określony w Polskiej normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń 

użytkowania lub posiadających 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), 

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. 
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W związku z powyższym, uprzejmie informuję Pana Ministra, że w terminie do dnia  

31 grudnia 2017 r. do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 3506 zawiadomień o przeprowadzonych 

audytach energetycznych przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy), przy czym z treści 

przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt 

energetyczny przedsiębiorstwa w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu 

zarządzania środowiskowego (art. 38 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy). Z przekazanych zawiadomień  

o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa wynika również, że możliwe  

do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wynoszą  973 373,597 toe/rok (art. 38 ust. 2 

pkt 3 ustawy).  
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