
ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANEJ ODBIORCOM O ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

ORAZ CHARAKTERYSTYKACH TECHNICZNYCH EFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE URZĄDZEŃ 

L

p. 

Miejsce, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 

r. 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 

Wymiana 

eksploatowaneg

o urządzenia, 

instalacji lub 

pojazdu na 

urządzenie, 

instalację lub 

pojazd, 

o których mowa 

w kolumnie (b), 

lub ich 

modernizacja 

Realizacja 

przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne

go w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o 

wspieraniu 

termomodernizacji i 

remontów (Dz. U. z 

2020 r. poz. 22, 284 i 

412) 

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 

1 2006/193/WE (Dz. 

Urz. UE L 342 z 

22.12.2009, str. 1, Dz. 

Urz. UE L 158 z 

10.06.2013, str. 1, Dz. 

Urz. UE L 222 z 

29.08.2017, str. 1, Dz. 

Urz. UE L 325 z 

20.12.2018, str. 18 i Dz. 

Urz. UE L 288 

z 03.09.2020, str. 29), 

potwierdzone 

uzyskaniem wpisu do 

Realizacja 

gminnych 

programów 

niskoemisyjnych, o 

których mowa w 

ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o 

wspieraniu 

termomodernizacji i 

remontów (Dz. U. z 

2020 r. poz. 22, 284 

i 412) 



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) 

1. (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

 

https://www.ure.gov.pl/pl/efekt

ywnosc-

kogenerac/efektywnosc-

energetyczn 

https://doradztwo-

energetyczne.gov.pl/ 

https://doradztw

o-

energetyczne.go

v.pl/ 

https://www.gov.pl/w

eb/rozwoj-praca-

technologia/wspierani

e-termomodernizacji-

i-remontow 

http://emas.gdos.gov.pl/

folder-o-emas 

Informację na temat 

gminnych 

programów 

niskoemisyjnych 

można otrzymać na 

stronach 

internetowych, lub 

w wydziałach 

ochrony środowiska 

poszczególnych 

gmin. Nie istnieje 

centralny rejestr 

gminnych 

programów 

niskoemisyjnych. 

Programy te są 

realizowane na 

podstawie 

porozumienia 

między daną gminą 

a Narodowym 

Funduszem 

Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej.  

 



http://nfosigw.gov.p

l/ 

  
https://www.gov.pl/web/klimat/f

undusz-niskoemisyjnego-

transportu 

 

https://www.bgk.pl/o

soby-

prywatne/mieszkalnic

two/premia-

termomodernizacyjna

-z-funduszu-

termomodernizacji-i-

remontow/ 

  

  

Rozporządzenie Ministra Energii 

z dnia 5 listopada 2019 r. w 

sprawie szczegółowych 

warunków udzielania wsparcia 

zakupu nowych pojazdów ze 

środków Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu 

osobom fizycznym 

niewykonującym działalności 

gospodarczej i warunków 

rozliczania tego wsparcia 

http://isap.sejm.gov.pl/ 

    

L

p. 

Miejsce, w którym są dostępne informacje o charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń 

Urządzenia AGD i RTV Oświetlenie Urządzenia biurowe 

1.    

 https://www.gov.pl/web/klimat/nowe-etykiety-

energetyczne 

https://www.gov.pl/web/klimat/nowe-etykiety-

energetyczne 

https://www.gov.pl/web/klimat/nowe-

etykiety-energetyczne 

 https://www.kalkulator.kape.gov.pl/ https://www.kalkulator.kape.gov.pl/ https://www.kalkulator.kape.gov.pl/   

 


