
Warszawa, 15 marca 2019 r. 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 17/2019 

w sprawie przeprowadzenia kontroli na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4a ustawy - 
Prawo energetyczne dotyczącej realizacji obowiązku, o którym mowa  w art. 49a ust. 

1 i 2 ustawy– Prawo energetyczne za rok 2018 
 

Przypominam, iż stosownie do treści art. 49a ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –  Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.; dalej „ustawa Prawo energetyczne”), do dnia 

31 marca 2019 r. przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się wytwarzaniem energii 

elektrycznej i sprzedające tę energię w 2018 r., mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE 

sprawozdania z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 

energetyczne1, dalej: „obowiązek publicznej sprzedaży”.  

Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną wytworzoną od dnia 1 stycznia 

2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., stosownie do zmienionej regulacji art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – 

Prawo energetyczne2, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r., podlegają obowiązkowi publicznej 

sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż odpowiednio 30% (w ust. 1) i 70% (w ust. 2).  

Do przeprowadzanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4a ustawy - Prawo energetyczne 

szczegółowej kontroli dotyczącej realizacji obowiązku publicznej sprzedaży w 2018 r. wybrano 

grupę przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej 

wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.   

W związku z powyższym sprawozdanie z realizacji obowiązku publicznej sprzedaży za 2018 r., 

dalej: „Sprawozdanie za 2018 r.”, zgodnie z Wytycznymi do sprawozdań3, powinno obejmować: 

 część opisową (plik tekstowy), m.in. opis stanu faktycznego realizacji ww. obowiązku,   

uwarunkowań technologicznych jednostek wytwórczych (rodzaj paliwa i technologii 

wytwarzania, rodzaj źródła, wielkość mocy zainstalowanej, itp.), 

 część analityczną zawierającą: wypełniony Formularz sprawozdawczy R (arkusz 

kalkulacyjny) oraz wypełnioną Tabelę sprzedaży energii elektrycznej na giełdach energii 

oraz w drodze otwartego przetargu. 

 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne posiada jednostki wytwórcze wytwarzające 

energię elektryczną, której ilość podlega wyłączeniu z obowiązku publicznej sprzedaży na 

podstawie art. 49a ust. 5 pkt 1- 5 ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym  

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) należy takie jednostki również wykazać  

w formularzu sprawozdawczym R.   

                                                           

1 Od dnia 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana regulacji art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne wprowadzona 
art. 86 pkt 5 i art. 100 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, Dz. U. z 2018 r. poz. 9 z późn. zm.  
2 Ibidem przypis 1 
3 Link do informacji: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6071,Sprawozdania-z-realizacji-
przez-przedsiebiorstwa-obliga-gieldowego.html?search=794948 

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6071,Sprawozdania-z-realizacji-przez-przedsiebiorstwa-obliga-gieldowego.html?search=794948
http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6071,Sprawozdania-z-realizacji-przez-przedsiebiorstwa-obliga-gieldowego.html?search=794948
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Do niniejszej Informacji Prezesa URE zostały załączone: aktualny Formularz sprawozdawczy R-18 

(załącznik nr 2) wraz z objaśnieniami do jego wypełnienia oraz Tabela sprzedaży energii 

elektrycznej na giełdach energii eklektycznej oraz w drodze otwartego przetargu w 2018 r. 

(załącznik nr 3). 

Sprawozdanie za 2018 r. wraz z Formularzem R-18 i Tabelą za 2018 r. - w wersji papierowej - 

należy przesłać w terminie do dnia 31 marca 2019 r. na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 

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

a także w wersji elektronicznej na adres e-mail: art49a@ure.gov.pl (treść sprawozdania w pliku 

.pdf, Formularz R-18 wraz z Tabelą za 2018 r. w pliku .xls, .xlsx). 

Sprawozdanie za 2018 r. w formie papierowej powinno być opatrzone podpisami osób 

upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa energetycznego. Umocowanie ww. osób do 

reprezentacji musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do Sprawozdania. 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne uzna, iż przedstawione Prezesowi URE 

informacje mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) lub inne tajemnice prawnie chronione i nie powinny być ujawnione 

innym podmiotom, należy wyraźnie zaznaczyć te informacje czy dane.  

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu przygotowania 

Sprawozdania za 2018 r. proszę o kontakt z pracownikiem Departamentu Rozwoju Rynków i 

Spraw Konsumenckich w URE,  p. Agatą Opolską pod nr tel.  22 487 57 06 lub na adres e-mail: 

art.49a@ure.gov.pl. 

 
 
Załączniki: 

1. Lista przedsiębiorstw energetycznych objętych kontrolą realizacji obowiązku publicznej sprzedaży energii 
elektrycznej w 2018 r. 

2. Formularz sprawozdawczy R-18 za 2018 r.  
3. Tabela sprzedaży energii elektrycznej na giełdach energii oraz w drodze otwartego przetargu w 2018 r. 
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