
 

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 
informator 

Świadectwo charakterystyki energetycznej (Certyfikat Energetyczny) jest to dokument, 

który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych 

z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej 

wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również 

oświetlenia.  

Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i 

magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów 

technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię 

wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na 

podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż 

trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.  

Od 1 stycznia 2009 istnieje obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku 

w formie świadectwa charakterystyki energetycznej-wynika to z ustawy Prawo budowlane.  

Świadectwa są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku 

podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub 

remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.  

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:  

• podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami;  

• używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;  

• przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;  
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• niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;  

• przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 

kWh/(m
2
·rok);  

• mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;  

• wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m
2 
 

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć 

świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub 

wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.  

 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy „w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub 

częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu 

mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki 

energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku”, przy czym w przypadku budynków ze 

wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się dla 

budynku. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaży) lub 

wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być 

udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.  

Zgodnie z art. 63a ustawy Prawo budowlane nabywca ma prawo żądać przekazania 

świadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiązek pozyskania świadectwa charakterystyki 

energetycznej jest po stronie zbywcy.  
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Wzór świadectwa stanowi załącznik do rozporządzenia.
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