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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie weryfikacji audytu energetycznego
Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o wspieraniu przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz szczegó∏owe warunki, jakie powinny spe∏niaç podmioty,
którym Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e zlecaç
wykonanie weryfikacji audytów energetycznych.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) weryfikatorze — nale˝y przez to rozumieç Bank
Gospodarstwa Krajowego lub podmioty, którym
Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e zlecaç wykonywanie weryfikacji audytu energetycznego,
zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o wspieraniu przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych;
2) ocenie weryfikacyjnej — nale˝y przez to rozumieç
pisemnà ocen´ audytu energetycznego wydanà
przez weryfikatora;
3) rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury — nale˝y
przez to rozumieç rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy audytu energetycznego
(Dz. U. Nr 33, poz. 195).
§ 3. 1. Weryfikacja audytu energetycznego polega
na sprawdzeniu:
1) dokumentów i prawid∏owoÊci przyj´tych danych
êród∏owych, o których mowa w rozporzàdzeniu
Ministra Infrastruktury;
2) kompletnoÊci sporzàdzonej inwentaryzacji przedmiotu tego audytu;
3) prawid∏owoÊci oceny stanu technicznego przedmiotu tego audytu, o której mowa w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury;
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 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).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2004 r. Nr 146,
poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157 oraz z 2006 r. Nr 220,
poz. 1600.

4) racjonalnoÊci wskazanych rodzajów usprawnieƒ
oraz przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych przewidzianych do oceny za pomocà procedury optymalizacji, o której mowa w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury;
5) dokumentacji realizacji procedury wyboru optymalnego wariantu przedsi´wzi´cia termomodernizacyjnego.
2. Weryfikator w oparciu o wszystkie audyty energetyczne, które uzyska∏y pozytywnà ocen´ weryfikacyjnà, tworzy komputerowà baz´ danych pozwalajàcà
na przechowywanie i analiz´ danych z kart audytu,
w szczególnoÊci analiz´ statystycznà efektów uzyskiwanych z realizacji wybranego optymalnego wariantu
przedsi´wzi´cia termomodernizacyjnego.
§ 4. 1. Post´powanie weryfikacyjne rozpoczyna si´
z dniem otrzymania i rejestracji przez weryfikatora
audytu energetycznego.
2. Weryfikator w ramach wst´pnego etapu post´powania weryfikacyjnego, trwajàcego nie d∏u˝ej ni˝
siedem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania
audytu energetycznego, dokonuje oceny jego kompletnoÊci zgodnie z wymogami formalnymi, o których
mowa w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury.
3. W przypadku stwierdzenia niekompletnoÊci z∏o˝onego do weryfikacji audytu energetycznego, weryfikator informuje w formie pisemnej inwestora o koniecznoÊci dokonania w okreÊlonym terminie stosownych uzupe∏nieƒ.
4. W∏aÊciwe post´powanie weryfikacyjne nast´puje po zakoƒczeniu wst´pnego etapu post´powania
weryfikacyjnego lub po dokonaniu uzupe∏nieƒ, o których mowa w ust. 3, i nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ dwa
tygodnie.
5. Weryfikator w ramach post´powania, o którym
mowa w ust. 4, sprawdza zgodnoÊç audytu energetycznego z wymaganiami szczególnymi, o których mowa w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury.
§ 5. 1. Po zakoƒczeniu post´powania weryfikacyjnego weryfikator sporzàdza ocen´ weryfikacyjnà zawierajàcà stwierdzenie, ˝e weryfikacja jest pozytywna
albo negatywna.
2. Negatywna ocena weryfikacyjna wymaga pisemnego zwi´z∏ego uzasadnienia.
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§ 6. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e dokonaç
analizy oceny weryfikacyjnej audytu energetycznego
sporzàdzonej przez podmiot, któremu Bank Gospodarstwa Krajowego zleci∏ wykonanie tej weryfikacji.
§ 7. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e zlecaç
wykonanie weryfikacji audytu energetycznego podmiotom, które spe∏niajà nast´pujàce warunki:
1) sà wpisane do Krajowego Rejestru Sàdowego albo do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;
2) dysponujà odpowiednio wykwalifikowanà kadrà:
a) z wy˝szym wykszta∏ceniem technicznym, ekonomicznym lub w dziedzinie nauk Êcis∏ych,
b) co najmniej z trzyletnià praktykà zawodowà
oraz doÊwiadczeniem i dorobkiem w zakresie
wykonywania w szczególnoÊci ekspertyz, opinii, opracowaƒ studialnych z dziedziny oszcz´dnoÊci energii oraz szacowania kosztów inwestycji;

Poz. 196 i 197

3) nie majà powiàzaƒ kapita∏owych lub nie sà zwiàzane umowami cywilnoprawnymi z producentami
wyrobów budowlanych i z wykonawcami robót
budowlanych oraz z ich zrzeszeniami w sposób,
który podwa˝a∏by obiektywnoÊç dokonywanej weryfikacji;
4) nie wykonujà audytów energetycznych sporzàdzanych dla potrzeb uzyskiwania premii termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacji.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.3)
Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
w sprawie weryfikacji audytu energetycznego (Dz. U.
Nr 12, poz. 115), które zgodnie z art. 44 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U.
Nr 220, poz. 1600) utraci∏o moc z dniem 2 stycznia 2008 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lutego 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy niezawodowych
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

˝enie zasadnicze wed∏ug stopnia wojskowego
w stawce miesi´cznej w wysokoÊci:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposa˝enia
zasadniczego ˝o∏nierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28,
poz. 241 i Nr 40, poz. 383, z 2006 r. Nr 237, poz. 1716
oraz z 2007 r. Nr 187, poz. 1332) § 4 otrzymuje brzmienie:

2) starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) — 1 800 z∏.”.

„§ 4. ˚o∏nierzowi odbywajàcemu nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà przys∏uguje uposa———————
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166,
poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609
i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2007 r.
Nr 176, poz. 1242.

1) szeregowemu (marynarzowi) — 1 700 z∏;

§ 2. Stawki uposa˝enia zasadniczego w wysokoÊci
okreÊlonej w § 4 rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, przys∏ugujà ˝o∏nierzom odbywajàcym nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: w z. Cz. Piàtas

