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Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz audytu
remontowego w cz´Êci okreÊlonej w art. 14 ust. 2
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów oraz szczegó∏owe
warunki, jakie powinny spe∏niaç podmioty, którym
Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e zlecaç wykona-
nie weryfikacji audytów.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomoderni-
zacji i remontów;

2) cz´Êci audytu remontowego — rozumie si´ przez
to audyt remontowy w cz´Êci okreÊlonej w art. 14
ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy;

3) weryfikatorze — rozumie si´ przez to Bank Gospo-
darstwa Krajowego lub podmioty, którym Bank
Gospodarstwa Krajowego mo˝e zlecaç wykonanie
weryfikacji audytu energetycznego oraz cz´Êci au-
dytu remontowego; 

4) ocenie weryfikacyjnej — rozumie si´ przez to pi-
semnà ocen´ audytu energetycznego lub cz´Êci
audytu remontowego wydanà przez weryfikatora.

§ 3. 1. Weryfikacja audytu energetycznego polega
na sprawdzeniu:

1) kompletnoÊci dokumentów i prawid∏owoÊci kalku-
lacji planowanych kosztów robót budowlanych,
o których mowa w rozporzàdzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu i form audytu energetycznego
oraz cz´Êci audytu remontowego, wzorów kart au-
dytów, a tak˝e algorytmu oceny op∏acalnoÊci
przedsi´wzi´cia termomodernizacyjnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 346), zwanym dalej „rozporzàdzeniem
dotyczàcym audytów”; 

2) kompletnoÊci inwentaryzacji przedmiotu audytu;

3) prawid∏owoÊci oceny stanu technicznego przed-
miotu audytu, o którym mowa w rozporzàdzeniu
dotyczàcym audytów;

4) wskazanych rodzajów usprawnieƒ oraz przedsi´-
wzi´ç termomodernizacyjnych wykonanych zgod-
nie z algorytmem oceny op∏acalnoÊci i poddanych
optymalizacji;

5) kompletnoÊci dokumentacji zawierajàcej sposób
realizacji optymalnego wariantu przedsi´wzi´cia
termomodernizacyjnego.

2. Weryfikator w oparciu o audyty energetyczne,
które uzyska∏y pozytywnà ocen´ weryfikacyjnà, two-
rzy komputerowà baz´ danych pozwalajàcà na prze-
chowywanie i analiz´ danych z kart audytu, w szcze-
gólnoÊci analiz´ statystycznà efektów uzyskiwanych
z realizacji optymalnego wariantu przedsi´wzi´cia 
termomodernizacyjnego.

§ 4. 1. Weryfikacja cz´Êci audytu remontowego
polega na sprawdzeniu:

1) kompletnoÊci dokumentów i prawid∏owoÊci kalku-
lacji planowanych kosztów robót budowlanych;

2) kompletnoÊci cz´Êci audytu remontowego;

3) prawid∏owoÊci oceny stanu technicznego przed-
miotu cz´Êci audytu remontowego;

4) prawid∏owoÊci kalkulacji wartoÊci wskaênika EK,
przez który rozumie si´ wartoÊç wskaênika E,
o którym mowa w ustawie, okreÊlajàcego roczne
zapotrzebowanie na energi´ koƒcowà (ciep∏o) do
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na
jednostk´ powierzchni wyra˝onà w kWh/(m2 x rok),
obliczonego zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energe-
tycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz´-
Êci budynku stanowiàcej samodzielnà ca∏oÊç 
techniczno-u˝ytkowà oraz sposobu sporzàdzania
i wzorów Êwiadectw ich charakterystyki energe-
tycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240);

5) zasadnoÊci rzeczowego zakresu prac wchodzà-
cych w sk∏ad wybranego wariantu przedsi´wzi´cia
remontowego, niezb´dnych do spe∏nienia warun-
ku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

6) kompletnoÊci dokumentacji realizacji procedury
wyboru wariantu przedsi´wzi´cia remontowego,
przewidzianego do realizacji.

2. Weryfikator w oparciu o audyty remontowe,
które uzyska∏y pozytywnà ocen´ weryfikacyjnà, two-
rzy komputerowà baz´ danych pozwalajàcà na prze-
chowywanie i analiz´ danych z kart audytu remonto-
wego budynku, w szczególnoÊci analiz´ statystycznà
efektów uzyskiwanych z realizacji wybranego warian-
tu przedsi´wzi´cia remontowego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i cz´Êci audytu remontowego
oraz szczegó∏owych warunków, jakie powinny spe∏niaç podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego

mo˝e zlecaç wykonanie weryfikacji audytów

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
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§ 5. 1. Post´powanie weryfikacyjne sk∏ada si´ z:

1) etapu wst´pnego;

2) etapu w∏aÊciwego.

2. Post´powanie weryfikacyjne rozpoczyna si´
z dniem otrzymania przez weryfikatora audytu ener-
getycznego lub cz´Êci audytu remontowego.

3. Weryfikator w ramach etapu wst´pnego, trwajà-
cego nie d∏u˝ej ni˝ siedem dni roboczych liczonych od
dnia otrzymania audytu energetycznego lub cz´Êci
audytu remontowego, dokonuje oceny jego komplet-
noÊci zgodnie z rozporzàdzeniem dotyczàcym audy-
tów.

4. W przypadku stwierdzenia niekompletnoÊci z∏o-
˝onego do weryfikacji audytu energetycznego lub cz´-
Êci audytu remontowego, weryfikator informuje,
w formie pisemnej, inwestora o koniecznoÊci dokona-
nia uzupe∏nieƒ, wyznaczajàc termin na ich dokonanie.

5. W∏aÊciwe post´powanie weryfikacyjne nast´-
puje po zakoƒczeniu etapu wst´pnego lub po dokona-
niu uzupe∏nieƒ, o których mowa w ust. 4, i nie mo˝e
trwaç d∏u˝ej ni˝ dwa tygodnie.

6. Weryfikator w ramach post´powania, o którym
mowa w ust. 5, sprawdza zgodnoÊç audytu energe-
tycznego lub cz´Êci audytu remontowego z wymaga-
niami, okreÊlonymi w rozporzàdzeniu dotyczàcym au-
dytów.

§ 6. 1. Po zakoƒczeniu post´powania weryfikacyj-
nego weryfikator wystawia ocen´ weryfikacyjnà za-
wierajàcà stwierdzenie, ˝e weryfikacja jest pozytywna
albo negatywna.

2. Negatywna ocena weryfikacyjna wymaga pi-
semnego uzasadnienia.

§ 7. W przypadku gdy ocena weryfikacyjna budzi
zastrze˝enia co do jej prawid∏owoÊci, Bank Gospo-
darstwa Krajowego mo˝e dokonaç analizy weryfika-
cji audytu energetycznego lub cz´Êci audytu remon-
towego sporzàdzonej przez podmiot, któremu Bank
Gospodarstwa Krajowego zleci∏ wykonanie tej wery-
fikacji.

§ 8. Podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajo-
wego mo˝e zlecaç wykonanie weryfikacji audytu
energetycznego i cz´Êci audytu remontowego:

1) powinny byç wpisane do Krajowego Rejestru Sà-
dowego albo do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej;

2) powinny dysponowaç odpowiednio wykwalifiko-
wanà kadrà, która:

a) posiada wy˝sze wykszta∏cenie techniczne, eko-
nomiczne lub w dziedzinie nauk Êcis∏ych,

b) posiada co najmniej trzyletnià praktyk´ zawo-
dowà oraz doÊwiadczenie i dorobek w zakresie
wykonywania, w szczególnoÊci, ekspertyz, opi-
nii, opracowaƒ studialnych z dziedziny oszcz´d-
noÊci energii oraz kalkulacji kosztów robót bu-
dowlanych;

3) nie powinny posiadaç powiàzaƒ kapita∏owych, or-
ganizacyjnych lub byç zwiàzane umowami cywil-
noprawnymi z producentami wyrobów budowla-
nych i z wykonawcami robót budowlanych oraz
z ich zrzeszeniami w sposób, który podwa˝a∏by
obiektywnoÊç dokonywanej weryfikacji; 

4) nie powinny wykonywaç audytów energetycz-
nych lub cz´Êci audytów remontowych sporzàdza-
nych dla potrzeb uzyskiwania premii termomoder-
nizacyjnej lub premii remontowej z Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów;

5) nie powinny posiadaç powiàzaƒ kapita∏owych, or-
ganizacyjnych lub byç zwiàzane umowami cywil-
noprawnymi z podmiotami wykonujàcymi audyty
energetyczne lub cz´Êci audytów remontowych
sporzàdzanych dla potrzeb uzyskiwania premii
termomodernizacyjnej oraz remontowej.

§ 9. Do audytu energetycznego, który z∏o˝ony zo-
sta∏ w banku kredytujàcym wraz z wnioskiem o przy-
znanie premii termomodernizacyjnej przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
19 marca 2009 r.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk


