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Warszawa, dnia 14 maja  2019 r. 
 

Informacja 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34/2019) w sprawie 

przekazywania do Prezesa URE przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 
wytwarzaniem energii elektrycznej 

informacji wynikających z art 49a ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne 

 

W związku z art. 49a ust. 7 z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 755, ze zm.; dalej „ustawa – Prawo energetyczne”) przypominam o obowiązku składania 

informacji i danych dotyczących zawartych umów, na podstawie których sprzedawana jest energia 

elektryczna na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w terminie 

określonym w ww. art. 49a ust.  7. W celu standaryzacji przekazywanych informacji został 

przygotowany formularz sprawozdawczy - Formularz W1 Informacja zbiorcza dotycząca zawartych 

umów, na podstawie których sprzedawana jest energia elektryczna na zasadach innych niż określone 

w art. 49a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne wraz z objaśnieniami, które załączone są niniejszej 

Informacji. 

Przed przystąpieniem do wypełnienia ww. formularza uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie się 

z objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy wypełnieniu tego formularza. 

Wzór formularza sprawozdawczego W1 wraz z objaśnieniami umieszczone zostały na stronie 

internetowej Urzędu: www.ure.gov.pl  

Wypełniony Formularzy W1 należy przesłać w formie elektronicznej w formacie Excel na adres: 

art49a@ure.gov.pl. Oprócz wersji elektronicznej formularza W1, wytwórca zobowiązany jest 

również do przesłania wersji papierowej wypełnionego formularza na adres: Urząd Regulacji 

Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 

Warszawa. Wypełniony formularz przesłany w formie papierowej powinien być opatrzony 

podpisami osób upoważnionych do reprezentowania wytwórcy.  

Ponadto informuję, iż niniejszą Informacją, z dniem jej publikacji anulowane zostają obowiązki 

sprawozdawcze wytwórców wskazane w piśmie Prezesa URE z dnia 17 kwietnia 2012 r. (znak: 

DPK–7113-35(1)/2012/AO) w sprawie wytycznych dotyczących przekazywania informacji do 

Prezesa URE przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii 

elektrycznej, w tym danych wynikających z art. 49 a ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 

49a ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy – Prawo energetyczne (Formularze F-1, F-2, F-3). 

W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia ww. formularzy, 

osobami wyznaczonymi do kontaktu w URE są: p. Piotr Karaś tel.: 22 487 57 09 oraz p. Robert 

Bodner tel.: 22 487 57 01. 

 
 
Załączniki:  

1. Formularz W1 Informacja zbiorcza dotycząca zawartych umów, na podstawie których sprzedawana 
jest energia elektryczna na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy - Prawo 
energetyczne 

 2. Objaśnienia do Formularza W1 
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