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WAŻNE! 

Niniejszy kalendarz nie obejmuje umownych terminów składania deklaracji przez wprowadzających 
sprzęt elektryczny i elektroniczny do Biosystem Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego, wprowadzających produkty w opakowaniach oraz opakowania, baterie 
i akumulatory oraz produkty (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne) do Biosystem 
Organizacji Odzysku Opakowań S.A. oraz wprowadzających opakowania wielomateriałowe 
i opakowań po  środkach niebezpiecznych do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ochrony Środowiska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie dokumentu jest zabronione, za wyjątkiem uprzedniej zgody autora/-ów.  
Dokument przeznaczony dla Klientów indywidualnych. Treści zamieszczone w niniejszej procedurze mają wyłącznie 
charakter informacyjny i pomocniczy, nie stanowią oficjalnej wykładni prawa, nie są również wiążące.  
Stan prawny obowiązujący na dzień 17.01.2023 r. 
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LP. KIEDY? KOGO DOTYCZY? CO NALEŻY ZROBIĆ? 

STYCZEŃ 

1. 15 

STYCZNIA 

Przedsiębiorca prowadzący 
jednostkę handlu 
detalicznego lub hurtowego, 
w której są oferowane torby 
na zakupy z tworzywa 
sztucznego przeznaczone do 
pakowania produktów 
oferowanych w tej jednostce 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu 
detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane 
torby na zakupy z tworzywa sztucznego 
przeznaczone do pakowania produktów 
oferowanych w tej jednostce jest obowiązany pobrać 
opłatę recyklingową od nabywającego torbę na 
zakupy z tworzywa sztucznego. Opłatę recyklingową 
za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się 
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po 
kwartale, w którym została pobrana i przekazuje na 
rachunek bankowy prowadzony przez marszałka 
województwa właściwego ze względu na miejsce 
pobrania opłaty recyklingowej. 

2. 15 

STYCZNIA 
Klienci Biosystem Organizacji 
Odzysku 

Złożenie deklaracji za miniony rok do Biosystemu, 
zgodnie z zawartą umową. 

LUTY 

2. 28 

LUTEGO 

Wprowadzający produkty 
w opakowaniach i 
opakowania oraz 
producenci, importerzy i 
wewnątrzwspólnotowi 
nabywcy opakowań 

Uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO. 
[więcej informacji: 
https://bdo.mos.gov.pl/news/przypomnienie-o-
oplacie-rocznej/] 

3. 28 

LUTEGO 

Przedsiębiorcy korzystający 
ze środowiska w sposób 
gospodarczy 

Złożenie przez każdego przedsiębiorcę 
korzystającego ze środowiska raportu do Krajowej 
bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych 
substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 
Raport sporządza się za poprzedni rok kalendarzowy 
[więcej informacji: https://krajowabaza.kobize.pl/o-
krajowej-bazie/show]  

4. 28 

LUTEGO 

Przywożący/wywożący 
produkty lub urządzenia 
zawierające SZWO lub F-
GAZY, 
Przywożący/wywożący 
SZWO lub F-GAZY, 
Stosujący SZWO lub F-GAZY 

Złożenie sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO 
do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) 
[więcej informacji: http://www.bds.ichp.pl/o-bds] 

MARZEC 

5. 15  

MARCA 

Eksportujący opakowania, 
eksportujący produkty 
w opakowaniach, 
dokonujący 
wewnątrzwspólnotowej 
dostawy opakowań lub 
dokonujący 
wewnątrzwspólnotowej 
dostawy produktów 
w opakowaniach 

Informacje o wszystkich pustych opakowaniach lub 
produktach w opakowaniach, które zostały 
wyeksportowane. Należy przedłożyć "Roczne 
sprawozdanie o produktach w opakowaniach, 
opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami 
opakowaniowymi"  (Dział II tab. 3) 
[więcej informacji: 
https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g 
oraz https://bdo.mos.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-
produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-
odpadami-Ins.._.pdf] 

https://bdo.mos.gov.pl/news/przypomnienie-o-oplacie-rocznej/
https://bdo.mos.gov.pl/news/przypomnienie-o-oplacie-rocznej/
https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show
https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show
http://www.bds.ichp.pl/o-bds
https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
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6. 15 
 

MARCA 

Importujący opakowania lub 
dokonujący 
wewnątrzwspólnotowego 
nabycia pustych opakowań 

Informacja o wszystkich pustych opakowaniach, 
które zostały importowane na terytorium kraju. 
Należy przedłożyć "Roczne sprawozdanie o 
produktach w opakowaniach, opakowaniach i o 
gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi " 
(Dział II tab. 2) 
[więcej informacji: 
https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g 
oraz https://bdo.mos.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-
produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-
odpadami-Ins.._.pdf] 

7. 15 
 

MARCA 

Wytwórca opakowań 
(producent pustych 
opakowań) 

Informacja o wszystkich opakowaniach, które zostały 
wytworzone na terytorium kraju. Należy przedłożyć 
"Roczne sprawozdanie o produktach 
w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu 
odpadami opakowaniowymi " (Dział II tab. 1) 
[więcej informacji: 
https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g 
oraz https://bdo.mos.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-
produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-
odpadami-Ins.._.pdf] 

8. 

15 
 

MARCA 
 

Przedsiębiorca prowadzący 
jednostkę handlu 
detalicznego lub hurtowego, 
w której są oferowane torby 
na zakupy z tworzywa 
sztucznego przeznaczone do 
pakowania produktów 
oferowanych w tej 
jednostce 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu 
detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane 
torby na zakupy z tworzywa sztucznego 
przeznaczone do pakowania produktów 
oferowanych w tej jednostce jest obowiązany 
pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę 
na zakupy z tworzywa sztucznego. Należy przedłożyć 
"Roczne sprawozdanie o produktach 
w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu 
odpadami opakowaniowymi " do marszałka 
województwa właściwego ze względu na miejsce 
pobrania opłaty recyklingowej (Dział II tab. 4) 
[więcej informacji: 
https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g 
oraz https://bdo.mos.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-
produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-
odpadami-Ins.._.pdf] 

9. 15 
 

MARCA 
Wprowadzający pojazdy 

Wprowadzający pojazdy, który nie zrealizował 
obowiązku zapewnienia sieci w roku kalendarzowym 
jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i 
uiszczenia opłaty za brak sieci. Ponadto ma 
obowiązek złożyć "Roczne sprawozdanie o 
produktach w opakowaniach, opakowaniach i o 
gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi " 
(Dział IV tab. 1)  
[więcej informacji: 
https://www.youtube.com/watch?v=wq1dGBoIQ1A 
oraz https://bdo.mos.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-

https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wq1dGBoIQ1A
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
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produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-
odpadami-Ins.._.pdf] 

10. 15 

 MARCA 

Posiadaczy odpadów 
(wytwórców, zbierających, 
przetwarzających) 

Złożenie przez posiadaczy odpadów (wytwórców, 
zbierających, przetwarzających) marszałkowi 
województwa zbiorczego zestawienia danych 
o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach 
i urządzeniach służących do odzysku 
i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok 
kalendarzowy  
[więcej informacji: 
https://www.youtube.com/watch?v=hLxbPI5bdok 
oraz https://bdo.mos.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/06/Nowe-sprawozdanie.pdf] 

11. 31  

MARCA 

Podmiotów korzystających 
ze środowiska 

Wniesienie przez korzystających ze środowiska 
opłaty za korzystanie ze środowiska  na rachunek 
urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu 
zawierającego dane o opłatach do urzędu 
marszałkowskiego  
[więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/klimat/oplaty-za-
korzystanie-ze-srodowiska oraz 
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-
/proc/133 oraz strony internetowe Urzędów 
Marszałkowskich danego województwa] 

12. 31  

MARCA 

Importujący lub 
eksportujący F-gazy luzem 
lub importujący F-gazy w 
produktach lub 
urządzeniach 

Złożenie sprawozdania do Komisji Europejskiej na 
portalu BDR 
[więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/klimat/raporty-do-komisji-
europejskiej-za-2018-r-dotyczace-f-gazow-oraz-szwo 
oraz https://ichp.lukasiewicz.gov.pl/biuro-ochrony-
warstwy-ozonowej-i-klimatu/f-gazy/raportowanie/] 

KWIECIEŃ 

13. 15 

KWIETNIA 

Przedsiębiorca prowadzący 
jednostkę handlu 
detalicznego lub hurtowego, 
w której są oferowane torby 
na zakupy z tworzywa 
sztucznego przeznaczone do 
pakowania produktów 
oferowanych w tej 
jednostce 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu 
detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane 
torby na zakupy z tworzywa sztucznego 
przeznaczone do pakowania produktów 
oferowanych w tej jednostce jest obowiązany 
pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę 
na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłatę 
recyklingową za torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po kwartale, w którym została 
pobrana i przekazuje na rachunek bankowy 
prowadzony przez marszałka województwa 
właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty 
recyklingowej. 

 
 
 
 
 
 

https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hLxbPI5bdok
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Nowe-sprawozdanie.pdf
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Nowe-sprawozdanie.pdf
https://www.gov.pl/web/klimat/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska
https://www.gov.pl/web/klimat/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/133
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/133
https://www.gov.pl/web/klimat/raporty-do-komisji-europejskiej-za-2018-r-dotyczace-f-gazow-oraz-szwo
https://www.gov.pl/web/klimat/raporty-do-komisji-europejskiej-za-2018-r-dotyczace-f-gazow-oraz-szwo
https://ichp.lukasiewicz.gov.pl/biuro-ochrony-warstwy-ozonowej-i-klimatu/f-gazy/raportowanie/
https://ichp.lukasiewicz.gov.pl/biuro-ochrony-warstwy-ozonowej-i-klimatu/f-gazy/raportowanie/
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LIPIEC 

14. 15  

LIPCA 

Przedsiębiorca prowadzący 
jednostkę handlu 
detalicznego lub hurtowego, 
w której są oferowane torby 
na zakupy z tworzywa 
sztucznego przeznaczone do 
pakowania produktów 
oferowanych w tej 
jednostce 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu 
detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane 
torby na zakupy z tworzywa sztucznego 
przeznaczone do pakowania produktów 
oferowanych w tej jednostce jest obowiązany 
pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę 
na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłatę 
recyklingową za torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po kwartale, w którym została 
pobrana i przekazuje na rachunek bankowy 
prowadzony przez marszałka województwa 
właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty 
recyklingowej. 

PAŹDZIERNIK 

15. 15 

PAŹDZIERNIKA 

Przedsiębiorca prowadzący 
jednostkę handlu 
detalicznego lub hurtowego, 
w której są oferowane torby 
na zakupy z tworzywa 
sztucznego przeznaczone do 
pakowania produktów 
oferowanych w tej 
jednostce 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu 
detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane 
torby na zakupy z tworzywa sztucznego 
przeznaczone do pakowania produktów 
oferowanych w tej jednostce jest obowiązany 
pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę 
na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłatę 
recyklingową za torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po kwartale, w którym została 
pobrana i przekazuje na rachunek bankowy 
prowadzony przez marszałka województwa 
właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty 
recyklingowej. 

INNE TERMINY 

ODPADY, MAGAZYNOWANIE, BDO 

16. Na bieżąco 

Posiadaczy odpadów 
(wytwórców, zbierających, 
przetwarzających) innych niż 
komunalne 

Prowadzenie ewidencji odpadów, czyli sporządzanie 
kart przekazania odpadu (KPO) oraz kart ewidencji 
odpadu (KEO) elektronicznie, za pośrednictwem 
indywidualnego konta w BDO 

17. 1 raz  
w roku 

Wytwarzający odpady inne 
niż komunalne w wyniku 
eksploatacji instalacji 

Zweryfikowanie ilości wytwarzanych odpadów 
w związku z eksploatacją instalacji. 
W przypadku przekroczenia ilości progowych 
wskazanych w art. 180a ustawy Prawo ochrony 
środowiska wytwarzanych w związku z eksploatacją 
instalacji należy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów. 

18. 

Nie dłużej niż 
przez  

3 lata 
Magazynujący odpady 

Termin magazynowania odpadów: 
Odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do 
składowania, mogą być magazynowane, jeżeli 
konieczność magazynowania wynika z procesów 
technologicznych lub organizacyjnych i nie 
przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem 
tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. 
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19. 

30 dni  
od dnia, 

w którym 
nastąpiła 
zmiana 

Wpisany do rejestru BDO 

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do 
złożenia marszałkowi województwa wniosku 
o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu 
aktualizacyjnego formularza elektronicznego za 
pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie 
danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:  
1) informacji zawartych w rejestrze,  
2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej 
wpisu do rejestru  
- w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła 
zmiana. 

20. Na bieżąco Wpisany do rejestru BDO 

Umieszczanie numeru rejestrowego na 
dokumentach bezpośrednio związanych z 
działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO, na 
przykład: fakturach VAT, paragonach fiskalnych, 
umowach kupna-sprzedaży, sprawozdaniach, 
kartach przekazania odpadów, kartach ewidencji 
odpadów. 

21. 

Przed 
przekazaniem 

odpadu - w 
przypadku 

nowego 
podmiotu,  

1 raz w roku 

w przypadku 
podmiotów 

już 
odbierających 

Posiadaczy odpadów 
(wytwórców, zbierających, 
przetwarzających) innych niż 
komunalne 

Weryfikacja posiadanej decyzji środowiskowej 
podmiotu odbierającego odpady, weryfikacja wpisu 
do rejestru BDO 

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE, CHŁODNICZE 

22. 15 dni 
roboczych 

Operator urządzeń 
klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych lub innych 
zawierających f-gazy lub 
SZWO 

Założenie Karty Urządzenia w systemie CRO 
w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia 
urządzenia na miejsce funkcjonowania urządzenia, 
a w przypadku gdy urządzenie wymaga 
zainstalowania – w terminie 15 dni roboczych od 
dnia zakończenia instalowania i napełnienia 
substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem 
cieplarnianym 

23. 

Co 3, 6 lub 

12 
miesięcy 

Operator urządzeń 
klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych lub innych 
zawierających f-gazy lub 
SZWO 

Minimalna częstotliwość kontroli szczelności 
przeprowadzanej przez certyfikowany personel 
w zależności od rodzaju i ilości czynnika 
znajdującego się w danym urządzeniu / instalacji 

24. 15 dni 
roboczych 

Operator urządzeń 
klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych lub innych 
zawierających f-gazy lub 
SZWO 

Dokonanie wpisu danych do Karty Urządzenia 
w systemie CRO przez osobę wykonującą czynności 
i posiadającą, w stosownych przypadkach, 
odpowiedni certyfikat dla personelu lub przez osobę 
posiadającą dostęp do Karty Urządzenia nadany 
przez operatora dokonującą wpisu na podstawie 
protokołu dotyczącego wykonanych czynności 
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SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE, CHEMIA 

25. 
1 raz  

w roku lub 
rzadziej 

Niebezpieczne substancje 
i preparaty chemiczne na 
terenie podmiotu 

Zidentyfikowanie i zinwentaryzowanie rodzaju i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej lub zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
i sporządzenie wykazu tych substancji w zestawieniu 
tabelarycznym stosownie do kryteriów określonych 
w rozporządzeniu w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

26. Na bieżąco 
Niebezpieczne substancje 
i preparaty chemiczne na 
terenie podmiotu 

Aktualizacja i posiadanie aktualnych kart 
charakterystyki dla substancji i preparatów 
chemicznych znajdujących się na terenie zakładu 

AUDYTY ENERGETYCZNE 

27. 
Raz na  

4 lata 

Przedsiębiorca z wyjątkiem 
mikroprzedsiębiorcy, 
małego lub średniego 
przedsiębiorcy  

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, 
który w dwóch ostatnich latach obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 
pracowników 
lub 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych przekraczający równowartości 
w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat przekroczyły równowartości w złotych 43 
milionów euro. 
Stosownie do treści art. 36 ust. 2 ustawy z ww. 
obowiązku zwolniony jest przedsiębiorca 
posiadający: 
1) system zarządzania energią określony w Polskiej 
Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, 
wymagań i zaleceń użytkowania lub 
2) system zarządzania środowiskowego, o którym 
mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału 
organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we 
Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 
2001/681/WE i 2006/193/WE 
– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono 
audyt energetyczny przedsiębiorstwa. 

28. 30 dni 
Zawiadomienie Prezesa URE 
o przeprowadzonym 
audycie 

Zawiadomienie Prezesa URE po przeprowadzeniu 
audytu energetycznego przedsiębiorstwa o jego 
wykonaniu oraz przesłanie informacji o możliwych 
do uzyskania oszczędnościach energii wynikających 
z przeprowadzonego audytu. 

 


