Projekt
.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia ………………
w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia przetargu w celu wyboru
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można
uzyskać świadectwa efektywności energetycznej2)
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia ... o efektywności energetycznej (Dz. U.
Nr , poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powoływania i
pracy komisji przetargowej;
2) wzór deklaracji przetargowej.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) dokumentacja przetargowa – opracowanie zawierające szczegółowe warunki
uczestnictwa podmiotów w przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa
efektywności energetycznej oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
przetargowa, a także kryteria oceny ofert;
2) deklaracja przetargowa – dokument, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia ….. o efektywności energetycznej
3) oferta przetargowa – zbiór dokumentów przetargowych zawierający: deklarację
przetargową oraz audyt efektywności energetycznej.
§ 3. 1. Przetarg ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej
„Prezesem URE” na dwa miesiące przed dniem wyznaczonym do jego
przeprowadzenia, jednak nie później niż w ostatnim miesiącu pierwszego kwartału w
danym roku.
2. Prezes URE może przeprowadzić kolejny w danym roku przetarg, nie później
niż w ostatnim miesiącu trzeciego kwartału w danym roku.
3. Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE dokumentację
przetargową, o której mowa w § 5, nie później niż w ciągu 4 dni od dnia ogłoszenia o
przetargu.
4. Dokumentacja przetargowa, o której mowa w ust. 4, może być udostępniana w
siedzibie URE.
1)

2)

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust.2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i
usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG ( Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006 r.,
str. 64).
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§ 4. W ogłoszeniu o przetargu określa się:
1) przedmiot i zakres przetargu, podając w szczególności:
a) kategorie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
dla których przeprowadzany jest dany przetarg,
b) wartość współczynnika akceptacji ofert, o którym mowa w art. 20 ust. 1
ustawy z dnia ….. o efektywności energetycznej, zwanej dalej „ustawą”,
c) wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do
wydania w danym przetargu;
2) warunki uczestnictwa w przetargu, podając w szczególności:
a) miejsce i formę złożenia ofert,
b) termin złożenia ofert, który nie może być krótszy niż 30 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia o przetargu;
3) kryteria oceny ofert.
§ 5. Dokumentacja przetargowa zawiera:
1) warunki uczestnictwa w przetargu, w szczególności dotyczące:
a) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonym w
ogłoszeniu o przetargu oraz zachowania zgodności oferty z
wymaganiami, o których mowa w pkt 2,
b) podania adresu właściwego do doręczeń;
2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące:
a) opisu sposobu przygotowania oferty, w tym sporządzenia deklaracji
przetargowej,
b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem,
c) określenia zawartości oferty poprzez wskazanie informacji i
dokumentów niezbędnych do oceny oferty,
d) wzoru deklaracji przetargowej, określonej zgodnie z załącznikiem nr 1
do rozporządzenia,
3) w zakresie kryteriów oceny ofert:
a) szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, z uwzględnieniem wymagań
określonych w art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ustawy,
b) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert.
§ 6. 1. Podmiot, który uzyskał dokumentację przetargową, może nie później niż
na 14 dni przez upływem terminu złożenia ofert, zwrócić się do Prezesa URE z
pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie jej treści.
2. Prezes URE niezwłocznie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Regulacji Energetyki treść wniosku, o którym mowa w ust. 1, bez ujawniania źródła
wniosku.
3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, Prezes URE pozostawia
bez rozpatrzenia.
4. Wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej Prezes URE niezwłocznie
publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE.
5. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 4, jest wiążące dla uczestników przetargu.
6. Prezes URE może z urzędu, nie później niż na 21 dni przed upływem terminu
złożenia ofert, sprostować oczywistą omyłkę w treści dokumentacji przetargowej.
§ 7. Uczestnik przetargu, przed upływem terminu do złożenia ofert, może
wprowadzić zmiany w złożonej ofercie poprzez jej wycofanie i złożenie nowej.
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§ 8. 1. Do przeprowadzenia przetargu Prezes URE powołuje komisję
przetargową, zwaną dalej „komisją”.
2. Komisja składa się z co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego oraz
jego zastępcy wyznaczanych przez Prezesa URE. Członków komisji Prezes URE
powołuje spośród osób będących pracownikami URE, posiadających wiedzę i
doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia przetargu.
§ 9. 1. Po sporządzeniu listy, o której mowa w § 14 ust. 2, członek komisji składa
pisemne oświadczenie, że:
1) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli z żadnym uczestnikiem przetargu lub jego zastępcą prawnym;
2) przed upływem jednego roku od daty ogłoszenia przetargu nie pozostawał w
stosunku pracy lub zlecenia z żadnym uczestnikiem przetargu;
3) nie pozostaje z żadnym uczestnikiem przetargu lub jego zastępcą w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, odbiera przewodniczący komisji i
przekazuje je Prezesowi URE.
3. Członek komisji do czasu zakończenia jej prac jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić przewodniczącego komisji o każdej zmianie stanu objętego
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1. Informację taką przewodniczący
niezwłocznie przekazuje Prezesowi URE.
4. Członkowie komisji składają pisemne zobowiązanie do nieujawniania informacji
uzyskanych w związku z pracami komisji.
§ 10. 1. Prezes URE odwołuje członka komisji w przypadku:
1) niezłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, lub
wystąpienia zmiany stanu objętego tym oświadczeniem, lub
2) długotrwałej choroby uniemożliwiającej jego udział w pracach komisji.
2. Mandat członka komisji wygasa w przypadku:
1) jego śmierci;
2) ustania stosunku pracy w URE.
§ 11. 1. Jeżeli w wyniku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka komisji
liczba członków komisji jest mniejsza niż 5, Prezes URE wyznacza kolejnego członka
zgodnie z § 8.
2. Do kolejnego członka komisji stosuje się przepisy § 9 i 10.
3. Komisja przystępuje do dalszych prac po uzyskaniu pisemnej informacji od
Prezesa URE o ustaleniu jej składu.
§ 12. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji odbywają się w terminie i miejscu wskazanych przez
przewodniczącego komisji.
3. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego
nieobecności zastępca przewodniczącego.
4. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) organizowanie prac komisji;
2) reprezentowanie komisji przed Prezesem URE;
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3) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji i przewodniczenie tym posiedzeniom;
4) wyznaczanie poszczególnym członkom komisji zadań, w tym zlecanie
przygotowania dokumentów przyjmowanych przez komisję.
§ 13. 1. Komisja podejmuje uchwały w sprawach:
1) zakończenia badania ofert w I i II etapie, o których mowa odpowiednio w § 17
i 18;
2) przyjęcia protokołu, o którym mowa w § 19;
3) innych, na wniosek przewodniczącego lub członka komisji.
2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów o
wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego komisji.
§ 14. 1. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy
spełniającej warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

złożenie

jednej

oferty

2. Niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert przewodniczący komisji
zwołuje posiedzenie, podczas którego komisja otwiera oferty złożone w terminie, a
następnie, z zachowaniem kolejności złożenia ofert, sporządza listę podmiotów,
które złożyły oferty w terminie.
3. Listę, o której mowa w ust. 2, przewodniczący komisji przekazuje Prezesowi
URE niezwłocznie po jej sporządzeniu, w celu ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej URE.
§ 15. 1. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu do składania ofert
przewodniczący komisji przekazuje Prezesowi URE ofertę bez jej otwierania.
2. Ofertę złożoną po terminie określonym w dokumentacji przetargowej Prezes
URE zwraca podmiotowi bez otwierania.
§ 16. Ocenę ofert przeprowadza się w dwóch etapach.
§ 17. 1. Etap I obejmuje sprawdzenie:
1) złożenia oferty w miejscu i formie określonych w ogłoszeniu o przetargu;
2) zgodności złożonej oferty z wymaganiami formalnymi, o których mowa w § 5 pkt
1i2;
2. Po zakończeniu badania ofert w etapie I, komisja podejmuje uchwałę, w której
wskazuje:
1) oferty zakwalifikowane do etapu II;
2) oferty
niezakwalifikowane
do
etapu
II,
podając
przyczyny
ich
niezakwalifikowania.
3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu II przetargu jest spełnienie
warunków i wymagań sprawdzanych w etapie I.
§ 18. 1. Etap II obejmuje ocenę spełnienia kryteriów oceny ofert, o których mowa
w § 5 pkt 3.
2. Po zakończeniu badania ofert wystawiana jest ocena końcowa, zawierająca
stwierdzenia, że ocena oferty jest pozytywna albo negatywna.
3. Negatywna ocena, skutkująca nie wygraniem w przetargu, wymaga pisemnego
uzasadnienia.
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4. Jeżeli dokonanie określonych czynności w trakcie przeprowadzania przetargu
wymaga wiadomości specjalnych, Prezes URE, na wniosek przewodniczącego
komisji, może powołać biegłych. Przepis § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 19. 1. Niezwłocznie po zakończeniu etapu II komisja sporządza protokół z
przebiegu przetargu oraz przekazuje go Prezesowi URE.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia etapów oceny ofert;
2) imiona i nazwiska członków komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali
udział;
3) listę ofert zwróconych bez otwierania;
4) listę ofert poddanych badaniu w etapie I;
5) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie II, z
podaniem przyczyn ich niezakwalifikowania;
6) szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie
przetargu jaką uzyskała każda oferta, w zakresie spełnienia poszczególnych
kryteriów etapu I oceny ofert;
7) szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie
przetargu jaką uzyskała każda oferta, w zakresie spełnienia poszczególnych
kryteriów etapu II oceny ofert;
8) kolejność ofert wraz z ich oceną końcową;
9) podpisy wszystkich członków komisji, a w przypadku braku podpisu - wzmiankę
o przyczynie jego braku.
3. Komisja kończy pracę z dniem przyjęcia protokołu przez Prezesa URE.
§ 20. 1. Prezes URE niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z przebiegu przetargu:
1) zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku;
2) ogłasza wyniki przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej URE.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie terminu, miejsca i przedmiotu przetargu;
2) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie I;
3) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie II;
4) kolejność ofert wraz z ich oceną końcową, stanowiącą wykaz podmiotów, które
wygrały przetarg.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kończy przetarg.
§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER GOSPODARKI
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia………….. (Nr…poz.….)

Załącznik nr 1
WZÓR DEKLARACJI PRZETARGOWEJ

Warszawa, dnia.......................................

...................................................
(Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu)
.............................................................
( adres zamieszkania albo adres siedziby)
....................…………………………
( adres do korespondencji)
……………………………………..
(numer identyfikacji podatkowej NIP)
............................................................
(telefon kontaktowy)

DEKLARACJA PRZETARGOWA
przystąpienia do przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności
energetycznej, ogłoszonego w dniu .......................... przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 64.
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/zapoznaliśmy się z warunkami przetargu w
celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za
które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, określonymi w
ogłoszeniu i dokumentacji przetargowej i wyrażam/y wolę wzięcia udziału w tym
przetargu na ww. warunkach.
2. Oświadczam/y, że zgłaszane do wyboru w drodze przetargu przedsięwzięcie
służące poprawie efektywności energetycznej charakteryzuje się następującymi
cechami:
a) Ilość energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji danego
przedsięwzięcia
służącego
poprawie
efektywności
energetycznej:
…………………..[toe]
b) Okres uzyskiwania oszczędności energii dla danego przedsięwzięcia
służącego
poprawie
efektywności
energetycznej:
……………………………….[lata]
c) Wartość efektu energetycznego (ω), o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr , poz. ): ...
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d) Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej:
(adres:ulica
…………nr…………kod
pocztowy………..miejscowość…………gmina……………województwo……………
………..
e) Określenie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
(krótki opis)………………………………………………….nr pozycji i z wykazu
przedsięwzięć o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, ogłoszonego w
obwieszczeniu Ministra Gospodarki: …………..
f) Termin realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej: ……………………………..[lata]
3. W związku z realizacją zgłaszanego do przetargu przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej ubiegamy się o uzyskanie świadectwa
efektywności energetycznej wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego o wartości:
L……………………….[toe]
..................................................................................
własnoręczny podpis osoby składającej deklarację lub
osoby reprezentującej podmiot składający deklarację
4. Oświadczam/y, że nie występują okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2
ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr , poz. ).
..................................................................................
własnoręczny podpis osoby składającej deklarację lub
osoby reprezentującej podmiot składający deklarację
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Załącznik nr 2
WZÓR ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIE
do zrealizowania przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej zgodnie z deklaracją przetargową
Na potrzeby przetargu organizowanego w dniu ………………………….w celu wyboru przedsięwzięć
służących efektywności energetycznej, ogłoszonego w dniu …………………………przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 64
1. Podmiot realizujący przedsięwzięcie:
Nazwa Podmiotu

Adres Podmiotu

Oświadczam(y), że:
Stosownie do treści art.19 ust.2 pkt 9 ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr

, poz. ).:

zobowiązujemy się do zrealizowania przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej zgodnie z przedkładaną deklaracją przetargową

Miejscowość, data:…………………………..………………
Podpis(y):

Powyższe
zobowiązanie
stanowi
załącznik
do
oferty
przetargowej
Podmiotu……….……………………………………………………………………………
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Załącznik nr 3
WZÓR UPOWAŻNIENIA

UPOWAŻNIENIE
do występowania w przetargu
Na potrzeby przetargu organizowanego w dniu ………………………….w celu wyboru przedsięwzięć
służących efektywności energetycznej, ogłoszonego w dniu …………………………przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 64
1. Podmiot realizujący przedsięwzięcie:
Nazwa Podmiotu

Adres Podmiotu

Stosownie do treści art.19 ust.2 pkt 10 ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr

, poz. ):

Niniejszym upoważniam/-y podmiot do występowania w przetargu
Miejscowość, data:…………………………..………………
Podpis(y):

Powyższe
zobowiązanie
stanowi
załącznik
do
oferty
przetargowej
Podmiotu……….……………………………………………………………………………
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Uzasadnienie
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu
przeprowadzenia przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności
energetycznej jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
……o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr……, poz….. ).
Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia stanowią wypełnienie postanowień
dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych
oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006r.,
str. 64).
W projekcie rozporządzenia uregulowano szczegółowe warunki przeprowadzania
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”,
przetargów w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej, w tym ogłaszania i organizacji tych przetargów oraz szczegółowe
wymagania co do zawartości dokumentacji przetargowej. Proponowane rozwiązania
dotyczą materii dotychczas nieregulowanej. Przedstawione w projekcie
rozporządzenia wymagania dotyczące warunków organizowania przez Prezesa URE
przetargu powinny zapewnić właściwe poinformowanie podmiotów zainteresowanych
przetargiem, przejrzystość kryteriów przetargu oraz równoprawne traktowanie jego
uczestników.
Przetarg prowadzony będzie rozłącznie dla trzech kategorii przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej: zwiększenia oszczędności energii przez
odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb
własnych (rozumianych jako zespół pomocniczych obiektów lub instalacji,
w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła) oraz zmniejszenia
strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.
Proponowana formuła przetargu ma na celu stymulowanie zachowań
energooszczędnych, w związku z tym że wybierane będą najlepsze przedsięwzięcia,
przewidujące najbardziej efektywne rozwiązania, tzn. dające największe
oszczędności energii przy najniższych kosztach.
Na potrzeby przetargu zdefiniowano w słowniczku projektu rozporządzenia (§ 2)
takie pojęcia jak dokumentacja przetargowa i oferta przetargowa. Przepisy projektu
rozporządzenia dotyczące ogłaszania przetargu, zawarte w § 3 i 4, regulują kwestie
częstotliwości organizacji przetargów, a także szczegółowe zasady sporządzania
ogłoszenia, jak i trybu ogłaszania przetargu. Dokumentacja przetargowa zawiera
zasady uczestnictwa w przetargu oraz wymagania jakim powinna odpowiadać oferta
przetargowa. Na ofertę przetargową składa się deklaracja przetargowa,
zobowiązanie podmiotu do zrealizowania przedsięwzięcia służącego poprawie
efektywności energetycznej zgodnie z deklaracją przetargową oraz upoważnienie do
występowania w przetargu, jak również audyt efektywności energetycznej sporządzane zgodnie z wymogami ustawy, niniejszego rozporządzenia, a także
przepisów
rozporządzenia
Ministra
Gospodarki
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z dnia…………. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu
efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej
oraz metody obliczania oszczędności energii.
W § 5 wskazano wymagania, określone w dokumentacji przetargowej, jakim powinna
odpowiadać oferta przetargowa, odnośnie do opisu sposobu przygotowania oferty,
określenia przedmiotu i zawartości oferty oraz wzoru deklaracji przetargowej.
§ 5 pkt 3 odnosi się również do kryteriów oceny ofert tj. szczegółowego opisu
kryteriów oceny ofert, z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 18,
art. 19 ust. 1 i art. 20 ustawy oraz opisu sposobu oceny ofert w zakresie każdego
z kryteriów oceny ofert.
W § 6 określono tryb i sposób udzielania wyjaśnień w sprawie zapisów zawartych
w dokumentacji przetargowej, a w § 7 wprowadzenia zmian w złożonej
przez podmiot ofercie przetargowej poprzez jej wycofanie i złożenie nowej.
W § 8-13 określono szczegółowe zasady powoływania i pracy komisji przetargowej,
wyznaczonej przez Prezesa URE, która gwarantować będzie obiektywną ocenę
przedłożonych ofert.
W § 14-18 przedstawiono szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu
podzielonego na etapy I i II. Etap I polega na ocenie zgodności ofert z wymaganiami
formalnymi, natomiast etap II obejmuje ocenę spełniania kryteriów ustawowych
zawartych w art. 18, art. 19 ust.1 i art. 20.
Niezwłocznie po zakończeniu przetargu, zgodnie z ustaleniami § 19 i 20 projektu
rozporządzenia, należy sporządzić protokół zawierający informacje dotyczące
wyników poszczególnych etapów, które należy ogłosić w Biuletynie Informacji
Publicznej URE.
Przepis końcowy projektu rozporządzenia stanowi, iż przepisy rozporządzenia
wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
Projekt będzie przedmiotem oceny MSZ.
Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.
Nr 239, poz. 2039, z poźn.zm.)
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Ocena skutków regulacji
I. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.
Zgodnie z projektem rozporządzenia proponowane rozwiązania będą bezpośrednio
dotyczyły następujących grup podmiotów:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
f)

podmiotów zajmujących się wytwarzaniem energii lub jej obrotem,
podmiotów zajmujących się transportem energii w celu jej dostarczania
do odbiorców końcowych lub stacji dystrybucyjnych, które dostarczają ją
odbiorcom końcowym,
podmiotów zajmujących się dystrybucją paliw gazowych oraz energii
elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom
końcowym, odpowiedzialnych za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym
gazowym
albo elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty
oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi
systemami gazowymi albo elektroenergetycznymi,
sprzedawców energii odbiorcom końcowym,
dostawców środków poprawy efektywności energetycznej,
jednostek sektora publicznego, w tym jednostek administracji rządowej
i samorządowej,
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości
prawnej, dokonujących zakupu energii na własnego użytek.

Projekt rozporządzenia oddziałuje również na wiele innych podmiotów, w tym
na podmioty realizujące przedsięwzięcia energooszczędne, przedsiębiorstwa
oszczędzania energii ESCO, podmioty wykonujące audyty energetyczne,
przez generowanie popytu na ich produkty i usługi.
II. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia oraz zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem
zostaną zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki
w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337).
III. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym na
budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie spowoduje skutków
dla dochodów i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Wprowadzenie trybu przetargowego wydawania świadectw efektywności
energetycznej jest jednocześnie rozszerzeniem zakresu obowiązków dla Urzędu
Regulacji Energetyki. W sektorze rządowym zachodzi zatem konieczność
dostosowania i ewentualnej rozbudowy istniejących struktur, co będzie wymagać
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odpowiedniego wzmocnienia kadrowego Urzędu Regulacji Energetyki. Wzmocnienie
kadrowe może być zrealizowane w drodze zmian organizacyjnych urzędu, przy czym
konieczne jest zwiększenie limitu zatrudnienia i zaplanowania środków
na wynagrodzenia w ustawie budżetowej.
IV. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy
Należy oczekiwać, że dzięki proponowanej regulacji będzie on znaczący i pozytywny.
Zakłada się, że wejście w życie regulacji powinno spowodować m. in. zwiększenie
zapotrzebowania na usługi związane z dostawą środków poprawy efektywności
energetycznej. W efekcie można spodziewać się rozwoju rynku usług związanych
z efektywnością energetyczną, co powinno również przyczynić się do przyrostu
miejsc pracy w firmach zajmujących się świadczeniem takich usług.
Ponadto realizacja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
poza wymierną oszczędnością energii, będzie stymulować również wzrost
konkurencyjności i innowacyjności całej gospodarki i może powodować wzrost
zatrudnienia zwłaszcza w branży przedsiębiorstw, które dostarczają rozwiązania
w zakresie poprawy efektywności energetycznej.
Silny wpływ inwestycji w zakresie efektywności energetycznej na rynek pracy jest
wypadkową dwóch różnych czynników. Pierwszy z nich jest efektem redystrybucji
tych inwestycji. Efekt ten wynika z pośrednich skutków reinwestowania środków
finansowych zaoszczędzonych dzięki podjętym środkom poprawy efektywności
energetycznej. Drugi efekt to bezpośrednie skutki takich inwestycji. Jest on związany
z nakładem pracy koniecznym dla realizacji pierwotnej inwestycji na rzecz
efektywności energetycznej.
Przykładowo, 1 mln USD zainwestowany w poprawę efektywności energetycznej
może generować stanowiska dające 12 do 16 lat bezpośredniego zatrudnienia,
w porównaniu do zaledwie 4 lat zatrudnienia w przypadku inwestycji w elektrownię
węglową. Innymi słowy inwestycje w efektywność energetyczną mogą przyczynić się
do utworzenia trzy do czterokrotnie większej liczby miejsc pracy niż porównywalne
inwestycje w zaopatrzenie w energię.
V. Wpływ
aktu
normatywnego
na
konkurencyjność
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

gospodarki

Obowiązki nałożone na podmioty zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej,
ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, powodują że jest to grupa
przedsiębiorstw, na którą projektowane rozwiązania wywierają największy wpływ.
Obowiązek pozyskania
i przedstawienia do umorzenia określonej wartości
świadectwa efektywności energetycznej, oznacza konieczność podjęcia przez te
podmioty zdecydowanych działań prowadzących do uzyskania wymiernych
oszczędności energii po stronie odbiorców końcowych. Również obowiązki
w zakresie udostępniania odbiorcom końcowym informacji pomocnych w określeniu
możliwych dla nich do podjęcia środków poprawy efektywności energetycznej
i dostarczania im określonych materiałów informacyjnych, oznaczać będą
konieczność przeprowadzenia działań dostosowawczych przez przedsiębiorstwa
będące adresatami tych obowiązków.
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Wprowadzenie świadectw efektywności energetycznej i wynikających z nich
zbywalnych praw majątkowych, które stanowić będą towar giełdowy, będzie miało
także znaczący wpływ na sektor wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii, który
korzystając z tego mechanizmu stymulującego zachowania prooszczędnościowe
zostanie zachęcony do podejmowania działań skutkujących zwiększeniem
sprawności wytwarzania energii i zmniejszeniem strat w przesyle i dystrybucji energii.
VI. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny
Przepisy projektu nie zawierają wprost odniesień do poszczególnych regionów,
jednakże jak już wcześniej wskazano, wystąpią pozytywne efekty oddziaływania
na rozwój rynku usług związanych z dostawą środków poprawy efektywności
energetycznej oraz związany z tym wzrost inwestycji proefektywnościowych.
To z kolei będzie pozytywnie oddziaływać na lokalne rynki pracy.

03/10-kt
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