
 

Powyższe informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych 
energetycznie urządzeń realizują obowiązek wynikający z zapisów ustawy Prawo Energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego. 

Informacje o efektywności energetycznej 
 
 

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, 
urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, 
do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku 
wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. 
 
 

Środki poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 
roku o efektywności energetycznej: 
 

✓ realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 
energetycznej; 

✓ nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem 
energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

✓ Wymiany eksploatowanych urządzeń, instalacji lub pojazdów na urządzenia 
charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, lub ich 
modernizacja 

✓ Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243); 

✓ wdrażanie systemu 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 (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. 
zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 634); 

✓ realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków. 

 
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna  
 
 
Charakterystyka techniczna efektywnych energetycznie urządzeń 
 
Na mocy wprowadzonych przepisów unijnych oraz krajowych dostawcy urządzeń odpowiadają 
za to, że produkty wprowadzane do obrotu powinny być opatrzone dokładnymi wydrukowanymi 
etykietami i kartami informacyjnymi produktu. Etykieta energetyczna zawiera informacje o klasie 
energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu. 
 
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.gov.pl/web/klimat/nowe-etykiety-energetyczne  
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