
 

 

 Warszawa, dnia 24 stycznia 2020 r. 

 

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2020 w sprawie zmian w zakresie 

sprawozdawczości dotyczących rynku paliw ciekłych od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

 

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 

regulacyjnych, opublikowana w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1495 oraz 

rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, 

przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz 

wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących, opublikowane w dniu 28 listopada 2019 r.  

w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2332, wprowadzają zmiany w zakresie obowiązków 

sprawozdawczych wynikających z art. 4ba oraz 43d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo 

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

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. (dalej: ustawa zmieniająca) weszła w życie, co do zasady, w dniu 

1 stycznia 2020 r., natomiast przewiduje szereg wyjątków co do wejścia w życie zmian 

poszczególnych przepisów. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany w przepisach zawartych  

w ustawie - Prawo energetyczne w tym m.in. w art. 4ba oraz 43d ust. 1 ograniczając składanie 

sprawozdań zawierających informację o podmiotach zlecających usługi magazynowania, 

przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych oraz sprawozdań o rodzajach oraz ilości 

wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu 

wyłącznie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Powyższe sprawozdania, rozpoczynając od miesiąca stycznia 2020 r.  nie są zatem przesyłane do 

pozostałych organów tj. Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw energii. Zgodnie z art. 62d pkt 1  

ustawy - Prawo energetyczne, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w art. 4ba ust. 1 tejże ustawy 

przekazuje miesięczne sprawozdanie zawierające informację o podmiotach zlecających usługi 

magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych- wyłącznie do Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie zaś z pkt 4 omawianego artykułu, przedsiębiorstwo 

energetyczne posiadające koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności  



w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 przekazuje do Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych  

i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.  

Jednocześnie należy wskazać, iż rozporządzeniem z dnia 27 listopada 2019 r., które weszło  

w życie co do zasady w dniu 1 grudnia 2019 r., do wykazu paliw ciekłych podlegających 

koncesjonowaniu lub wpisowi do rejestru podmiotów ustawodawca włączył paliwa ciekłe  

o nowych kodach CN:  2707 50 00, 2901 10 00, 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2710 20 90, 

3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80.  

W związku z powyższym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie 

Informacji Publicznej zostaną opublikowane zaktualizowane formularze sprawozdania  

o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw 

ciekłych oraz sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych  

i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu wraz z aktualizacją informacji 

dotyczącej sposobu ich wypełniania.  

Ponadto należy przypomnieć, iż wprowadzony załącznik do sprawozdania, o którym mowa w art. 

43d ustawy- Prawo energetyczne, umożliwiający precyzyjne określenie przeznaczenia 

wytworzonego i przywożonego paliwa, przestał obowiązywać z dniem wejścia w  życie 

rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości 

wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu tj.  

z dniem 24 maja 2019 r., co oznacza, że sprawozdania począwszy od miesiąca maja 2019 r. 

powinny być złożone zgodnie z nowym wzorem formularza. 

 

 


