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Wprowadzenie
Ograniczanie zużycia energii traktowane jest jako jeden ze środków pozwalających na przeciwdziałanie zmianom klimatu, a także zwalczanie zjawiska rosnącego uzależnienia od importu energii i kurczących się zasobów surowców energetycznych. Z tych przyczyn poprawa efektywności
energetycznej stanowi kluczowy element unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, w której ramy
wpisuje się cel zakładający wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 32,5% do 2030 r.
Ustawa o efektywności energetycznej określa najistotniejsze narzędzia redukcji energochłonności polskiej gospodarki. Za jej pośrednictwem zdefiniowano m.in. zadania jednostek sektora
publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady realizacji obowiązku uzyskania
oszczędności energii czy zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Choć
ustawa została uchwalona w 2016 r. (zastępując dotychczasową ustawę z 2011 r.), zdążyła być
przedmiotem kilku nowelizacji. Na szczególną uwagę zasługuje ostatnia zmiana, wprowadzona
ustawą z 20.4.2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868). Nowelizacja ta, która weszła w życie z dniem 22.5.2021 r., służy
dostosowaniu polskich regulacji do rozwiązań przewidzianych w zmienionej w 2018 r. unijnej
dyrektywie o efektywności energetycznej, która nakłada na Polskę obowiązki w zakresie oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. w wysokości 5 580 000 toe.
Dotychczas brak było na rynku publikacji, która w kompletny sposób tłumaczyłaby zagadnienia
opisane w komentowanej ustawie. Dlatego wraz z zespołem prawników kancelarii Brysiewicz,
Bokina, Sakławski i Wspólnicy postanowiliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i wiedzą
z analizowanego obszaru. Autorzy w swojej praktyce zawodowej na co dzień doradzają przedsiębiorcom zobowiązanym do realizacji obowiązku w zakresie efektywności energetycznej, a także
tym, którzy są po prostu zainteresowani redukcją poboru energii na potrzeby prowadzonej działalności i zmniejszeniem rachunków za, wciąż drożejący, prąd.
Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, zawiera praktyczną analizę przepisów, przydatną
jako źródło wiedzy dla osób zajmujących się tematyką efektywności energetycznej. Znajdą w niej
Państwo wyjaśnienia dotyczące procedury uzyskiwania i umarzania białych certyfikatów, zasad
wykonywania audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej oraz realizacji
zadań jednostek sektora publicznego w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Komentarz
uwzględnia również zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją z 20.4.2021 r.
Gdy przygotowywaliśmy niniejszy materiał, zależało nam na wskazaniu Czytelnikom praktycznych problemów interpretacyjnych i zaproponowaniu ich rozwiązań. Z tego powodu publikacja
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zawiera liczne tabele i grafy, które powinny ułatwić poruszanie się w gąszczu trudnych przepisów.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas opracowanie okaże się przydatną lekturą oraz pomoże
Państwu zrealizować projekty, które przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności Państwa
przedsiębiorstw, a co za tym idzie – całej polskiej gospodarki.
Magdalena Porzeżyńska
Jan Sakławski
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