
Bielsko-Biała  dn. 10.09.2020 
 
Ministerstwo Klimatu 
ul. Wawelska 52/54  
00-922 Warszawa 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszone w czwartek dnia 20 sierpnia 2020 r zaproszenie do konsultacji publicznych  
dotyczących projektu zmiany ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (UC41),. 
oraz mego zgłoszenia z dnia 24 sierpnia br. składam dodatkowo pod rozwagę poniższe propozycje zmian 
w ustawie. 
 
z poważaniem, 
 
Jan Twardowski  
 
 

Lp. Proponowany lub 
obowiązujący przepis 

Propozycja zmian  Uzasadnienie propozycji, uwagi 

01 Zapis  w  obowiązującej  ustawie: 
Art. 2. Użyte w ustawie określenia 
oznaczają:  (...) ;  
7)  energia finalna − energię lub 
paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r.  −  
Prawo  energetyczne,  zużywane  
przez  odbiorcę końcowego; 

Proponuję zamienić obecny zapis na nowy 
w brzmieniu: 
7) energia finalna − energię lub paliwa w 
rozumieniu art. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne, 
dostarczone do odbiorcy końcowego ; 

Usunięcie systemowych rozbieżności z  
Dyrektywa  EED - 2012/27 UE w sprawie 
efektywności energetycznej definiuje. 
Niespójność skutkuje  obniżeniem 
wartości oszczędności odbiorców 
końcowych o straty związane z 
“zużywaniem” paliw. Art. 21 ust.2 
wprowadza wyjątek 

02 Nowy zapis zgodny z  Dyrektywą 
2012/27 UE w sprawie 
efektywności  energetycznej 

15) usługa energetyczna oznacza fizyczną 
korzyść, udogodnienie lub pożytek 
pochodzące z połączenia zużycia energii z 
wykorzystywaniem technologii 
energooszczędnych lub działania, które 
mogą obejmować czynności, utrzymanie 
i kontrolę niezbędne do świadczenia danej 
usługi, która jest świadczona na podstawie 
umowy i która w normalnych 
okolicznościach prowadzi do sprawdzalnej i 
wymiernej lub możliwej do oszacowania 
poprawy efektywności energetycznej lub do 
oszczędności energii pierwotnej; 

Zapis niezbędny dla rozwoju  i promocji 
usług energetycznych (art18 EED) 
 znaczenie koncepcji :usług 
energetycznych podkreślał tytuł 
poprzedniej kluczowej dyrektywy  ESD 
2006/32/WE  z  dnia 5 kwietnia 2006 r. w 
sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług 
energetycznych . Należy podkreślić 
istotną rolę usług w generowaniu trwałych  
oszczędności energii finalnej  w ramach 
działań  poza inwestycyjnych w tym 
systemowych działań za ISO 50001  

03 Nowy zapis zgodny z  Dyrektywą 
2012/27 UE w sprawie 
efektywności  energetycznej 

16) dostawca usług energetycznych-  
oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
świadczy usługi energetyczne lub realizuje 
inne środki mające na celu poprawę 
efektywności energetycznej w obiekcie lub 
w lokalach odbiorcy końcowego; 

jw.  na stronach rządowych WWW.gov.pl 
są linki do niezdefiniowanych w ustawie 
koncepcji.   
https://www.gov.pl/web/klimat/lista-
dostepnych-dostawcow-uslug-
energetycznych 

04 Nowy zapis zgodny z  Dyrektywą 
2012/27 UE w sprawie 
efektywności  energetycznej 

1) umowa o poprawę efektywności 
energetycznej to umowa pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą realizującym 
środek poprawy efektywności 
energetycznej, weryfikowaną i 
monitorowaną w trakcie całego okresu jej 
obowiązywania, zgodnie z którą inwestycje 
(roboty, dostawa lub usługa) w ten środek 
są spłacane w relacji do uzgodnionego w 
umowie poziomu poprawy efektywności 

Za  EED 
Zapisy art. 7 ustawy nie regulują  relacji 
między wszystkimi podmiotami 
gospodarczymi, lecz ograniczają się do 
relacji na styku sektora publicznego i 
prywatnego w efekcie nie jest promowany  
rozwój rynku usług energetycznych. 
 
Zapis w „słowniczku” art. 2 jest  
niezbędny dla rozwoju  i promocji usług 



energetycznej lub innego uzgodnionego 
kryterium charakterystyki energetycznej, na 
przykład oszczędności finansowych;

energetycznych (art18 EED) 
 

05 Art.6 .ust.2 pkt 6) obecnie: brzmi 
6) realizacja gminnych 
programów niskoemisyjnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów.  
 

Proponuję zapis:  
6) realizacja przyjętych przez jednostkę 
sektora publicznego planów działań, w tym 
gminnych programów niskoemisyjnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów 

Właściwe jest rozszerzenie  katalogu 
środków poprawy efektywności 
energetycznej stosowanych przez  
jednostki sektora publicznego 
Rady gmin oraz  sejmiki wojewódzkie 
podejmują liczne  działania i programy  
realizujące uchwalone strategie (012). 

06 Art. 9  Obecne zapisy  (…)  
2. Minister właściwy do spraw 
klimatu, w ramach promowania 
środków poprawy efektywności 
energetycznej, prowadzi działania 
informacyjno-edukacyjne o 
zużyciu energii przez produkty 
wykorzystujące energię w 
rozumieniu ustawy z dnia 14 
września 2012 r. o informowaniu 
o zużyciu energii przez produkty 
wykorzystujące energię oraz o 
kontroli realizacji programu 
znakowania urządzeń biurowych. 
3. Minister właściwy do spraw 
klimatu: 
1) monitoruje stosowanie środków 
poprawy efektywności 
energetycznej; 
2) zamieszcza w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej ministra właściwego 
do spraw klimatu:; 
a) informacje o instrumentach 
służących finansowaniu środków 
poprawy efektywności 
energetycznej oraz sposobie ich 
pozyskiwania, 
b) wytyczne dotyczące sposobu 
uwzględniania kryterium 
efektywności energetycznej w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publiczne  

Proponuję uporządkować i rozszerzyć 
2. Minister właściwy do spraw klimatu: 
1) w ramach promowania środków poprawy 
efektywności energetycznej, prowadzi 
działania informacyjno-edukacyjne o 
zużyciu energii przez produkty związane z 
energią w rozumieniu ustawy z dnia 14 
września 2012 r. o etykietowaniu 
energetycznym produktów związanych z 
energią, 
2) stwarza warunki do rozwoju znaków 
jakości, m.in. przez organizacje branżowe; 
3) zamieszcza w  Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej ministra 
właściwego do spraw klimatu: 
a) informacje o instrumentach służących 
finansowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej oraz sposobie 
ich pozyskiwania, 
b) wytyczne dotyczące sposobu 
uwzględniania kryterium efektywności 
energetycznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, 
c) wytyczne dotyczące umów na usługi 
energetyczne oraz klauzul, które należy 
uwzględnić w takich umowach, aby 
zagwarantować oszczędności energii i 
prawa odbiorców końcowych  
 3. Minister właściwy do spraw klimatu: 
1) monitoruje stosowanie środków poprawy 
efektywności energetycznej; 
2) monitoruje uzyskiwane oszczędności 
związane z realizacją oszczędności 
zadeklarowanych w Krajowym planie na 
rzecz energii i klimatu; 
3) monitoruje rozwój rynku usług 
energetycznych i prowadzi wykaz 
dostępnych dostawców usług 
energetycznych, który aktualizuje co 
najmniej raz  do roku. 

Minister właściwy do spraw klimatu 
winien zostać w  narzędzia niezbędne do  
monitorowania postępów w uzyskiwaniu 
oszczędności związanych z realizacją 
oszczędności zadeklarowanych w 
Krajowym planie na rzecz energii i 
klimatu  
Ponadto na stronach rządowych 
WWW.gov.pl  są już linki do wykazu,  
https://www.gov.pl/web/klimat/lista-
dostepnych-dostawcow-uslug-
energetycznych 
Warto zapewnić wzrost jego roli   
koncepcji. w związku  działaniami  
promującymi rozwój rynku usług 
energetycznych (art. 18 EED)   

07 Art. 10 brzmi  2. Obowiązek, o 
którym mowa w ust. 1, realizują:  

Proponuję zapis 
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 
realizują podmioty  grupowane w 
następujące   podkategorie:  

W UC41 w art. 17 u2. Pojawia się 
niezdefiniowane „pojęcie podkategoria” 

08 Art14  w związku z brakiem w 
UC41 uzupełnić ust.1 o pkt 4) 

Proponuję zapis Art14 ust.1. 
4) ilości paliw ciekłych objętych Narodowym 
Cel Wskaźnikowym, wyrażonej w tonach 
oleju ekwiwalentnego, sprzedanych  przez 
przedsiębiorstwa wskazane w art. 10 ust, 2 
pkt 6  

 Należy uzupełnić oczywisty brak 
podstawy wymiaru dla obowiązku 
przedsiębiorstw wskazanych w art. 10 
ust, 2 pkt 6 wprowadzonego projektem 
UC41 

09 Art. 15a ust 1 -nowe zapis: UC 41  
nie obejmuje istotnych działań na 

Proponuję  uzupełnić  Art.15a ust 1 o  pkt 
 4a) modernizacji lub wymianie urządzeń 

Umożliwia  zastosowanie zapisu ustawy  
art. 19 ust.1 pkt.3 ppkt. d), obecnie nie 



rzecz mieszkańców z art. 19 ust1  przeznaczonych do użytku domowego;  wykorzystanego w praktyce .   

010 Art. 16  ust. 1 i 2 wg UC41 
1. Podmiot zobowiązany może 
rozliczyć wykonanie 
obowiązku, o którym mowa  w 
art. 10 ust. 1, w zakresie 
nierealizowanym opłatą 
zastępczą, do dnia 30 czerwca 
trzeciego roku następującego 
po roku, którego dotyczy 
obowiązek  

Proponuję  brzmienie Art. 16  ust. 1 
1. Podmiot zobowiązany, z 
zastrzeżeniem pkt.2. rozlicza wykonanie 
obowiązku, o którym mowa  w art. 10 
ust. 1 do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku, którego dotyczy 
obowiązek. 
2. Pomiot realizujący przedsięwzięcia o 
których mowa w art. 10 ust. 1 pkt1 oraz 
w art.15a może rozliczyć  oszczędności 
osiągnięte w danym roku, tak jakby 
zostały one osiągnięte w dowolnym z 
czterech poprzednich lub trzech 
następnych lat.   

Uwzględniając zapis art.7a ust 6 pkt b 
dyrektywy EED należy ujednolicić co 
do zasady roczne wykonywanie 
obowiązku  przez podmioty 
zobowiązane. 
Zwracam uwagę jedynie działania 
opisane  w art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz 
w art.15a świadczą o realnych 
działaniach podmiotu zobowiązanego, 
które uzasadnia wyjątek ust.2 
odniesiony do zapisów EED jw. 
Zakup cudzych oszczędności i opłata 
zastępcza są jedynie finansowym 
wywiązaniem się z obowiązku z art. 10. 

011 Art. 17. Nowe ust 3 i 4 po UC41 
2. Prezes URE ogłasza w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Regulacji Energetyki, 
zwanym dalej „BIP URE”, 
informacje o oszczędnościach 
energii finalnej osiągniętych przez 
każdy podmiot zobowiązany lub 
każdą podkategorię podmiotów 
zobowiązanych, a także o łącznej 
wielkości oszczędności energii 
finalnej osiągniętej przez te 
podmioty, do dnia 31 grudnia 
danego roku następującego po 
roku wykonania obowiązku 
określonego w art. 10 ust. 1. 

Proponuję rozwinąć: 
3. Pierwsza informacja, o której mowa w 
ust. 2 zostanie opublikowana  przed 
31 grudnia  2022 roku 
4. Prezes URE prowadzi rejestry 
oszczędności energii finalnej 
planowanych do uzyskania oraz 
oszczędnościach ze zrealizowanych 
przedsięwzięć a także o wartości 
umorzonych przez podmioty 
zobowiązane praw majątkowych. Co 
najmniej raz  w roku do dnia 31 lipca 
każdego roku, przekazuje  ministrowi  
wskazanemu w art. 9 ust 3 informacje o 
oszczędnościach i umorzeniach  z 
uwzględnieniem  rodzajów 
przedsięwzięć tj. punktów w ust.1 art. 19 
oraz roku do którego zostały przypisane. 

Upublicznianie danych wrażliwych 
zawierających informację o 
oszczędnościach energii finalnej 
osiągniętych przez energii finalnej 
osiągniętych przez każdy podmiot 
zobowiązany  nie jest stosowane. 
 
Minister prowadzący politykę 
energetyczno-klimatyczną powinien 
otrzymywać kompleksowe informacje tak 
z NFOŚiGW jak i z URE  w jednym 
terminie np.31 lipca każdego roku. 
Prezes URE rejestrując wnioski na 
działania planowane oraz  zakończone 
wysłaniem informacji na giełdę kwalifikuje 
je co najmniej z dokładnością  punktów 
wskazanych art.19 ust.1, by mieć 
możliwość uznać wniosek za zasadny . 

012 Art. 19  ustawy nowy zapis w 
wykorzystania możliwości  zmian 
w art. 2   (punkt 02, 03, 04 wyżej) 

Proponuję dodać  Art. 19. 1 pkt 7)  
7) realizacja usług energetycznych oraz   
umów o poprawę efektywności 
energetycznej zawartych dostawcami usług 
energetycznych 

Wprowadzenie nowego rodzaju 
przedsięwzięcia do katalogu z art.19 
promuje rozwój rynku usług 
energetycznych, firm ESCO realizując 
cele art 18 EED i dyrektywy ESD  

013 Art.20 .ust.2a obecnie brzmi  
2a. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie 
stosuje się do przedsięwzięć 
niskoemisyjnych realizowanych w 
ramach gminnych programów 
niskoemisyjnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów 

Proponuję nowe brzmienie zapisu:: 
2a. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do 
przedsięwzięć realizowanych w ramach 
wdrażania środków poprawy efektywności 
energetycznej wymienionych w art. 6 ust. 2 
pkt,6 .  

 Biorąc pod uwagę, iż gminy np. w celu 
poprawy jakości powietrza lub likwidacji  
ubóstwa energetycznego  mogą w pełni 
finansować inwestycje  to utrzymanie 
wprowadzonego wcześniej wyjątku jest  
niezbędna . Dostosowanie wynika z 
propozycji w wierszu 05.  

014 Art.20 .ust.3 nowy zapis celem 
rozwinięcia katalogu: pkt 2)  brzmi 
3. Świadectwo efektywności 
energetycznej wydaje Prezes 
URE na wniosek podmiotu (...)  
2) upoważnionego przez podmiot, 
o którym mowa w pkt 1 

Proponuję rozszerzyć pkt 2) i dodać  pkt 3):  
2) upoważnionego przez podmiot, o którym 
mowa w pkt 1 albo 
3) jednostki sektora publicznego 
realizującego program dofinansowań 
wskazanego w ust 3a.   

W wspomnianych  wyżej programach 
dofinansowań np. GPN, PONE  gminy są 
oczywistym koncentratorem 
rozproszonych działań indywidualnych 
i powinny móc składać wnioski „za 
mieszkańców” oraz otrzymywać białe 
certyfikaty. (05). (013) (015) . 



015 Art 20 ust.3a owy zapis celem 
urealnienia działań z 
 art.2 .ust.2 pkt 6 i skorzystania 
z katalogu: art.20 .ust.3) 

Proponuję nowy art 20 ust.3a: 
3a. 1) Jednostki sektora publicznego 
realizujące środki wymienione w art6. ust.2 
pkt 6) mogą uzyskiwać świadectwa 
efektywności  energetycznej z tytułu  
realizacji programów dofinansowań w celu 
sfinansowania lub współfinansowania 
przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej wymienionych 
w art 15a ust. 1 lub art.19. 
   2) Jednostka sektora publicznego, która 
zamierza zrealizować program 
dofinansowań oraz uzyskać świadectwa 
efektywności energetycznej, jest 
obowiązana opracować regulamin 
programu dofinansowań i przekazać jego 
kopię Prezesowi URE; 
   3) Spełnienie obowiązku opisanego w pkt 
2) uznaje się za tożsame ze złożeniem 
wniosku z ust. 4 przy czym zapisów ust. 5 z 
nie stosuje się. 
   4) Z zastrzeżeniem pkt 5, jednostka 
sektora publicznego składając 
zawiadomienia o którym mowa w art.24 
ust 1. sporządza audyt efektywności 
energetycznej, o którym mowa w art. 23 
ust .1. dołączając upoważnienia, o których 
mowa w ust.3 pkt2) przy czym  art.24 ust 1 
pkt 2 nie stosuje się   
   5) Jednostka sektora publicznego 
realizująca program dofinansowań może 
zgłaszać zawiadomienia o częściowej 
realizacji programu przy czym warunek 
zapisany w ust2. pkt 2) nie ma 
zastosowania..  

Gminy obecnie realizują wiele działań 
adresowanych bezpośrednio do 
mieszkańców bez możliwości zgłaszania 
generowanych oszczędności energii. oraz 
uzyskiwania z tego powodu korzyści. 
Takie korzyści z godnie z art 15a będą 
mogły odnieść  podmioty zobowiązane. 
Konsultowany z urzędnikami  
samorządowymi zapis umożliwi 
uzyskanie przez gminy wymiernego 
wsparcia działań na rzecz rozwoju 
gospodarki niskoemisyjnej , ochrony 
powietrza , gospodarki wodnej itp. 
Działania samorządów reguluje wiele 
ustaw zabezpieczających wydawanie 
środków publicznych, więc dodatkowe 
obostrzenia nie wpłyną na poziom 
uszczelnienia systemu. 
Idea  –  
A/ na wzór propozycji z  art. 15a -  UC41 
zarejestrowanie w URE programu jest 
złożeniem wniosku z ust.4 
B/  Raporty realizacyjne wraz audytami 
art . 23.1 to zarówno zawiadomienie o 
zakończeniu i wniosek o wydanie, 
C/  URE   URE   wydaje  biały certyfikat, 
publikuje kartę audytu  informując  giełdę 
istotne są giełdowe prawa majątkowe  
D/  Gmina sprzedaje PMEF_F i może 
dalej kontynuować  wspieranie 
mieszkańców 
Ze względu na możność składania 
raportów częściowych w drodze wyjątku 
znosi się wymóg / próg 10 toe. 
wiersze (05) (09) (013) (014) 

016 Art 20 ust. 5 (obecny)   
W kontekście zmian art. 24 
5. Do wniosku o wydanie 
świadectwa efektywności 
energetycznej należy dołączyć: 
1) audyt efektywności 
energetycznej, z wyłączeniem 
audytu, o którym mowa w art. 25 
ust. 3; 
2) oświadczenie następującej 
treści:. (,,,) 

Proponuję wykreśli zapis  wykreślić  zapis 
Art 20 ust. 5  2) oświadczenie podpisane 
przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 
3, oraz podmiot, u którego będzie 
realizowane przedsięwzięcie, następującej 
treści::  
„Świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. − Kodeks karny 
oświadczam, że:  
1) dane i informacje zawarte we wniosku, o 
którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 
20 maja 2016 r. o efektywności 
energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 000), 
są zgodne z prawdą;  
2) nie zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 20 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 
maja 2016 r. o efektywności 
energetycznej.”; klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
.   

Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty 
uczestniczące w systemie uzyskują 
korzyść  po przekazaniu przez URE 
informacji z art.24u.2, obowiązek  
przedkładania  opracowań , które 
zmieniają się po realizacji  w trakcie 
realizacji oraz żądanie oświadczeń jest 
zbędne 
 
Projekt UC41  uwzględnia te fakt 
proponując stosowne zapisy 
 w art. 24. ust. 1. I ust. 1a 
 
Zrealizowanie wymogu opracowania 
audytu ex ante jest jednym z dowodów 
„efektu zachęty”. Inwestor zasięga opinii, 
uzyskuje poradę ZANIM rozpocznie 
kluczowe działania.   



017 Art. 21 (UC41) ust. 2. Wartość 
świadectwa efektywności 
energetycznej, o której mowa w 
ust. 1 pkt 3, dla przedsięwzięcia 
lub przedsięwzięć tego samego 
rodzaju służących poprawie 
efektywności energetycznej 
oraz wartość oszczędności 
energii finalnej, o której mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 1 dla 
przedsięwzięcia lub 
przedsięwzięć zrealizowanych 
u odbiorcy końcowego, w 
wyniku których uzyskuje się 
oszczędność energii 
pierwotnej, ustala się z 
uwzględnieniem 
współczynników sprawności 
procesów przetwarzania energii 
pierwotnej w energię finalną. 

Proponuje pozostawić
Art. 21 ust. 2. Wartość świadectwa 
efektywności energetycznej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 3, dla przedsięwzięcia 
lub przedsięwzięć tego samego rodzaju 
służących poprawie efektywności 
energetycznej oraz wartość 
oszczędności energii finalnej, o której 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 dla 
przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, w 
wyniku których uzyskuje się 
oszczędność energii pierwotnej nie 
osiągając bezpośrednich oszczędności 
energii finalnej, ustala się wyliczając 
ekwiwalent oszczędności energii finalnej 
poprzez uwzględnienie współczynników 
sprawności procesów przetwarzania 
energii pierwotnej w energię finalną, o 
których mowa w przepisach wydanych 
na podstawie Art. 29. 

Art. 21 ust. 2 ma zastosowanie
wyłącznie dla podmiotów 
realizowanych wewnętrznie w 
sektorach ciepłownictwa i energetyki 
Dawniej zgłaszanych do przetargu w 
koszykach nr2 i nr3. 
 

018 Art 22 ustawy.  
ust.  2. Prezes URE zamieszcza 
w BIP URE informacje o 
wydanych świadectwach 
efektywności energetycznej 
wraz z kartą audytu 
efektywności energetycznej, o 
której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 
2, w terminie 7 dni od dnia ich 
wydania. 

Proponuję
2. Prezes URE zamieszcza w BIP URE 
informację o wydanym świadectwie 
efektywności energetycznej wraz z kartą 
audytu efektywności energetycznej, o 
której mowa w art. 25 ust.1 pkt 2, w 
terminie 14 dni od dnia przekazania 
informacji o której mowa w art. 24 ust. 2 

Upubliczniane karty audytu powinny 
być aktualne i zawierać nie tylko 
prawdziwe ale także i niezmienne 
dane. 
Publikacja informacji  przed wysoce 
prawdopodobną  korektą wprowadza 
chaos do systemu  i dezinformację. 
Publikowanie kart audytu ex ante 
może być zastąpione publikacją kart z 
audytu ex post. z art 23.ust.1. 

019 Art. 57 ustawy  Proponuję:  zweryfikować niespójne  zapisy  
ust1 i ust2. 

Znowelizowana EED praktyczne nie 
dopuszcza zaliczania oszczędności z 
inwestycji zrealizowanych przed 
20.09.2016 

 
 
 


