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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (dalej: ustawa), po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 
20 kwietnia 2021 r. o zmianie o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, przewiduje powołanie 
centralnego rejestru oszczędności energii finalnej (dalej: rejestr). Rejestr będzie prowadzony przez Instytut Ochrony 
Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Zagregowane w nim 
informacje posłużą do bieżącego szacowania osiąganych oszczędności zużycia energii. Efektem funkcjonowania rejestru 
będzie uniknięcie ryzyka podwójnego zliczania oszczędności energii, w szczególności w przypadku możliwości 
korzystania z kilku systemów wsparcia poprawy efektywności energetycznej. Dla właściwego i zgodnego z prawem 
funkcjonowania rejestru niezbędne jest precyzyjne określenie, jakie informacje będą w nim gromadzone oraz w jaki sposób 
osoby upoważnione uzyskają dostęp do systemu obsługującego rejestr.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane przepisy określają szczegółowe informacje gromadzone w rejestrze. Obejmują one m. in. informacje na 
temat rodzajów przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym przedsięwzięć realizowanych u 
odbiorcy końcowego, a także sposobów potwierdzenia ilości uzyskanych średniorocznych oszczędności energii finalnej, 
wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego na rok za pomocą audytu oraz wykorzystaniu wartości referencyjnych 
oszczędności energii finalnej. Aby umożliwić agregowanie informacji na temat uzyskanych oszczędności wynikających z 
projektów realizowanych w ramach programów w zakresie polityki spójności finansowanych w ramach innych programów 
i instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie, w rozporządzeniu przewidziano możliwość potwierdzania 
oszczędności także w inny sposób, tj m. in w postaci w postaci umowy lub innego dokumentu zawierającego informację 
na temat łącznej ilość energii finalnej zaoszczędzonej w ramach realizacji danego programu lub instrumentu. Do 
rozporządzenia został sporządzony Załącznik nr 1, w którym zostały wyszczególnione rodzaje przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej.

Rozporządzenie przewiduje również sposób uzyskania dostępu do systemu obsługującego rejestr. Przewidziano, że 
uzyskanie takiego dostępu wymaga użycia środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji 
elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320) 
w celu uwierzytelnienia osoby, która zabiega o uzyskanie dostępu do systemu. Uwierzytelnienie w systemie CROEF będzie 
odbywać się przy wykorzystaniu węzła krajowego przy tym numer PESEL, nie będzie utrwalany ani gromadzony we 
wspomnianym w ustawie wykazie będącym częścią rejestru CROEF. Planowane rozwiązanie techniczne w CROEF na 
poziomie logowania przez login.gov.pl gwarantować będzie anonimizacje nr PESEL  poprzez mechanizm tzw. Funkcji 
skrótu (hashowanie). Przy ponownym logowaniu do systemu CROEF za pomocą login.gov.pl porównywane będą jedynie 
hashe i na tej podstawie będzie ustalane czy osoba jest już użytkownikiem systemu.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
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Państwa UE przyjęły różnorodne środki mające na celu realizację obowiązku ograniczania zużycia energii. Ich dobór 
warunkuje zastosowane mechanizmy wsparcia, jak również weryfikacji efektów podejmowanych przedsięwzięć. 
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje elektroniczny rejestr, w którym gromadzone są informacje o wypełnieniu obowiązków 
z zakresu oszczędności energii przez poszczególnych dostawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Instytut Ochrony 

Środowiska – Państwowy 
Instytut Badawczy

1 Dane własne Prowadzenie centralnego 
rejestru oszczędności energii 

finalnej, administrowanie 
danymi zgromadzonymi w 

centralnym rejestrze 
oszczędności energii finalnej; 

wprowadzanie danych i 
informacji do centralnego 

rejestru oszczędności energii 
finalnej

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

1 Dane własne Utworzenie i funkcjonowanie 
rejestru z przychodów 

NFOŚiGW uzyskiwanych z 
opłaty zastępczej uiszczanej w 

ramach systemu świadectw 
efektywności energetycznej 

Uprawnienie do wprowadzania 
danych i informacji do 

centralnego rejestru 
oszczędności energii finalnej

Minister właściwy do 
spraw klimatu

1 Dane własne Określanie wzoru wniosku; 
uprawnienie do wprowadzania 

danych i informacji do 
centralnego rejestru 

oszczędności energii finalnej
Wojewódzkie Fundusze 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

16 Dane własne Uprawnienie do wprowadzania 
danych i informacji do 

centralnego rejestru 
oszczędności energii finalnej

Minister właściwy do 
spraw rozwoju 
regionalnego

1 Dane własne Uprawnienie do wprowadzania 
danych i informacji do 

centralnego rejestru 
oszczędności energii finalnej

Minister właściwy do 
spraw finansów 

publicznych

1 Dane własne Uprawnienie do wprowadzania 
danych i informacji do 

centralnego rejestru 
oszczędności energii finalnej

Jednostki samorządu 
terytorialnego

2807 Dane własne Uprawnienie do wprowadzania 
danych i informacji do 

centralnego rejestru 
oszczędności energii finalnej

Bank Ochrony Środowiska 1 Dane własne Uprawnienie do wprowadzania 
danych i informacji do 

centralnego rejestru 
oszczędności energii finalnej



Bank Gospodarstwa 
Krajowego

1 Dane własne Uprawnienie do wprowadzania 
danych i informacji do 

centralnego rejestru 
oszczędności energii finalnej

Osoby zatrudnione w ww. 
podmiotach.

Ok. 6000 Obliczenia własne (średnio po 
2 osoby z zobowiązanego 

podmiotu)

Konieczność przekazania 
danych na potrzeby rejestru.

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

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 
Legislacyjny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

W zakresie wprowadzania danych i informacji do centralnego rejestru oszczędności energii finalnej projekt dotyczy także  
jednostek samorządu terytorialnego, dlatego został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o 
przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759). 

W ramach opiniowania projekt otrzymali:
1) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,
2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4) Bank Ochrony Środowiska,
5) Bank Gospodarstwa Krajowego,
6) Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
7) Związek Powiatów Polskich,
8) Związek Miast Polskich,
9) marszałkowie województw.

Ze względu na zakres projektu odstępuje się od konsultacji publicznych. Rozporządzenie ma na celu wskazać sposób 
realizowania obowiązku przekazywania informacji do centralnego rejestru oszczędności energii finalnej przez podmioty 
uprawione, wymienione w ustawie o efektywności energetycznej.  

Projekt nie podlegał opiniowaniu, konsultacjom ani uzgodnieniom z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z 
Europejskim Bankiem Centralnym. 
Projekt nie dotyczył spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240, z późn. zm.), w związku z czym nie podlegał opiniowaniu przez  Radę 
Dialogu Społecznego.
Projekt nie wpływa bezpośrednio na prawa i obowiązki przedsiębiorców, zatem nie dotyczy praw lub obowiązków związków 
zawodowych lub pracodawców. Cele określone w rozporządzeniu będą realizowane wyłącznie przez podmioty  uprawnione 
wymienione w ustawie. W związku z tym projekt rozporządzenia nie podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne 
organizacje związkowe lub organizacje pracodawców.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji publicznych zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w Raporcie z konsultacji.

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

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

Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych.
Szacowane koszty funkcjonowania rejestru opisane zostały w Ocenie Skutków Regulacji do 
projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw1. 
Utworzenie i funkcjonowanie rejestru będzie finansowane z przychodów NFOŚiGW 
uzyskiwanych z opłaty zastępczej uiszczanej w ramach systemu świadectw efektywności 
energetycznej. Finansowanie rejestru będzie zatem neutralne dla budżetu państwa.

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)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
…… r.)

(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwa Brak wpływu
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Brak wpływu

rodzina, obywatele, w 
tym osoby starsze i 
niepełnosprawne oraz 
gospodarstwa domowe 

Brak wpływu

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)Niemierzalne
(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Projektowana regulacja określa szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w 
rejestrze, a więc dotyczy wykonania obowiązku wynikającego z art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 20 
maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☐ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

☒ tak
☐ nie
☐ 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: …

1 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337302/katalog/12710943#12710943



Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

☒ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz:
Zwiększenie obciążeń regulacyjnych będzie dotyczyło podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do wprowadzania 
informacji do rejestru. Określenie szczegółowego zakresu danych i informacji zwiększy przejrzystość obowiązku oraz 
umożliwi gromadzenie danych niezbędnych do realizacji celu funkcjonowania rejestru.
9. Wpływ na rynek pracy 
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☒ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☒ zdrowie

Omówienie wpływu
Projektowana regulacja stanowi element zmian ustawowych, które przyczynią się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego i zdrowia dzięki przewidywanej redukcji emisji CO2 na poziomie 
niemal 128,6 mln ton.2

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., tj. od dnia rozpoczęcia funkcjonowania rejestru. Zgromadzone 
w rejestrze informacje dotyczące zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków 
alternatywnych i wysokości uzyskanej w wyniku ich realizacji oszczędności energii finalnej oraz zestawienie oszczędności 
energii uzyskanej do 2030 r. stanowi realizację celów w zakresie efektywności energetycznej.  
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ustawa, będąca podstawą prawną do wydania przedmiotowego rozporządzenia, ma na celu wdrożenie dyrektywy 
2018/2002/UE. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie są zobowiązane do raportowania realizacji celu w zakresie 
efektywności energetycznej na rok 2030. Ocena efektów będzie dokonywana w ramach procedur sprawozdawczości w 
Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz specyfikę projektu rozporządzenia w ocenie 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie ma potrzeby dokonywania dodatkowej ewaluacji efektów projektowanej regulacji.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
- 

2 Szczegółowe szacunki zawarte są w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności 
energetycznej oraz niektórych innych ustaw.
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