
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA 
składanego na podstawie art 49c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 

WSTĘP 

1. Podstawa prawna obowiązku złożenia informacji - art. 49c ust. 1 ustawy - Prawo 
energetyczne. 
Przepis ten stanowi, że: (i) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem gazem 
ziemnym z zagranicą oraz (ii) podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego (łącznie 
zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”), przekazują Prezesowi URE informacje 
o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za ostatni kwartał, 
w tym o cenach i ilościach zakupionego gazu ziemnego, w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia kwartału. 

2. Informację podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu zobowiązanego 
(por. pkt 7 Objaśnienia szczegółowe - poniżej). Oznacza to, że przekazanie informacji tylko 
w formie elektronicznej jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku podpisania informacji 
elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Informację w formie papierowej i elektronicznej (z zastrzeżeniem pkt 2) należy przesyłać 
w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału. Przy czym o terminowym 
wykonaniu ww. obowiązku decyduje data wpływu pisma do urzędu, a nie fakt jego 
nadania w placówce pocztowej. 

Wypełnione Sprawozdanie w formie papierowej należy przesłać na adres: Urząd Regulacji 
Energetyki, Departament Rynku Paliw Gazowych, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 
Warszawa, natomiast w wersji elektronicznej (tabelę w formacie Excel) na adres: 
drg@ure.gov.pl. 

4. W przypadku, gdy w danym kwartale podmiot zobowiązany nie zakupił gazu ziemnego za 
granicą, informację o tym fakcie, w formie pisemnego oświadczenia, należy przesłać na 
adres wskazany w pkt. 3. 

5. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 32 ustawy - Prawo energetyczne, karze pieniężnej podlega ten, 
kto nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 49c ust. 1 ustawy. 
Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego 
przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna 
związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może 
przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności 
koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

Objaśnienia szczegółowe 
do Sprawozdania 

1) waluta kontraktu - waluta w jakiej został zawarty kontrakt [EUR, RUB, USD, itp.], 

2) kurs wymiany waluty - należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień wystawienia faktury; w przypadku kilku transakcji w miesiącu 
należy przyjąć kurs średnioważony, 

3) wolumen sprowadzonego gazu - całkowita ilość gazu sprowadzonego z zagranicy 
(tj. zarówno na potrzeby własne jak i do dalszej odsprzedaży), 

4) cena za gaz - średnioważona cena zakupu gazu ziemnego z zagranicy (bez kosztów jego 
dostarczenia), 

5) koszty dostarczenia gazu: 

5a) jednostkowe koszty dostarczenia gazu do polskiego systemu (bez kosztów za wejście do 
tego systemu), 

5b) jednostkowe koszty dostarczenia gazu do granicy polskiej, 

6) cena za gaz z kosztami dostarczenia gazu - suma kolumny 5 [zł/MWh] i kolumny 6; 
w przypadku gdy zawarta w kontrakcie cena gazu uwzględnia również koszty jego 

mailto:drg@ure.gov.pl


dostarczania, należy wypełnić tylko kolumnę 7, 

7) pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu podmiotu zobowiązanego 
- sprawozdanie podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu 
zobowiązanego czyli osoba uwidoczniona w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub - 
w przypadku podmiotów zobowiązanych mających siedzibę poza terytorium Polski – 
w równoważnym rejestrze państwa rejestracji podmiotu zobowiązanego (Rejestr). 

Podmiot zobowiązany mający siedzibę poza terytorium Polski składa aktualny odpis 
z Rejestru wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, z wyłączeniem przypadku 
gdy zasady reprezentacji są analogiczne jak w odpisie złożonym w postępowaniu 
o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą lub złożonym w poprzednim 
kwartale. 
W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy załączyć oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z treścią 
części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.). W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one 
dokonywane na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi 
Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, numer rachunku: 

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. 

Dla wpłat zagranicznych: 

numer rachunku/IBAN: PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070; 

SWIFT: CITIPLPX. 

W przypadku gdy, pełnomocnictwo (obejmujące swoim zakresem składanie oświadczeń 
w odniesieniu do art. 49c ustawy - Prawo energetyczne) zostało dostarczone wcześniej 
jest nadal obowiązujące, należy podać datę jego przesłania oraz wskazać do jakiego 
postępowania/wyjaśnienia zostało załączone. W świetle przepisów ustawy o opłacie 
skarbowej również w takim przypadku, należy uiścić ww. opłatę skarbową w wysokości 
17 zł. 


