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Informacja 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 22/2010) 

w sprawie  

wytycznych dotyczących przekazywania informacji do Prezesa URE przez 
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej,  

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

oraz  

sposobu obliczania ilości energii elektrycznej podlegającej obowiązkom 
określonym w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne  

  

 
W związku z art. 49a ust. 7 i art. 28 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ‐ Prawo energetyczne 

(Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  89,  poz.  625  z  późn.  zm.)  oraz  stosownie  do  Komunikatu  
nr  8  Prezesa  URE  z  dnia  12  maja  2010  r.  w  sprawie  nałożonego  na  wytwórców  obowiązku 
sprzedaży  energii  na  warunkach  konkurencyjnych,  określonych  w  art.  49a  ustawy  Prawo 
energetyczne,  informuję  przedsiębiorstwa  energetyczne  posiadające  koncesję  na  wytwarzanie 
energii elektrycznej o  obowiązku złożenia informacji i danych przedstawionych w załączonych 
formularzach sprawozdawczych dotyczących: 

1) zawartych/renegocjowanych  umów,  na  podstawie  których  sprzedawana  jest 
energia elektryczna na  zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2  ustawy ‐ 
Prawo energetyczne (Formularz nr 1), 

2)  wykonania  umów  sprzedaży  energii  elektrycznej  przez  wytwórcę,  które  zostały 
zawarte  na  zasadach  innych  niż  określone w  art.  49a  ust.  1  i  2    ustawy  ‐  Prawo 
energetyczne (Formularz nr 2), 

3) wytworzonej  energii  elektrycznej,  o  której mowa w art. 49a ust.  1, 2  i  5 ustawy – 
Prawo energetyczne  (Formularz nr 3). 
W  związku  z  art.  49a  ust.  5  ustawy  –  Prawo  energetyczne,  należy  uznać,  że  obowiązek 

przesyłania  sprawozdań  określonych  w  załączniku  1  i  2  do  tej  Informacji,  w  tym  danych 
wymaganych  na  podstawie  ust.  7,  nie  dotyczy  przedsiębiorstw  wytwarzających  energię 
elektryczną  wyłącznie  w  jednostkach  wytwórczych  o  zainstalowanej  mocy  elektrycznej  nie 
większej niż 50 MW lub wyłącznie w jednostkach wytwórczych, w których planowana w danym 
roku  ilość  energii  elektrycznej  objęta  obowiązkiem,  o  którym  mowa  w  art.  49a  ust.  1  i  2, 
obliczona zgodnie z metodologią zawartą w załączniku 5 do tej Informacji wynosi zero.   

W formularzach 1 i 2 nie należy przekazywać informacji o umowach zawartych na sprzedaż 
wytworzonej energii elektrycznej, gdy całość energii elektrycznej objętej daną umową podlega 
wyłączeniu  z  obowiązku wynikającego  z  art.  49a  ust.  1  i  2  ustawy  –  Prawo  energetyczne,  na 
podstawie  ust.  5  (np.  umów  zawieranych  z  operatorem  systemu  przesyłowego,  umów 
zawieranych z odbiorcą końcowym zasilanym za pomocą linii bezpośredniej, umów na sprzedaż 
energii elektrycznej wytworzonej wyłącznie w kogeneracji lub OZE).  



Z  obowiązku  przesłania  informacji  wynikających  z  tych  formularzy  nie  zwalnia  fakt 
zawarcia  umów  sprzedaży  na  energię  elektryczną  przed  dniem  9  sierpnia  2010  r.,  których 
realizacja  odbywa  się  po  tym  dniu.  Informację  o  zawarciu  tych  umów  należy  przesłać  na 
formularzu 1 najpóźniej w ciągu 14 dni od opublikowania niniejszej Informacji. 

Obowiązek  przesyłania  danych  określonych  w  formularzu  3  dotyczy  wyłącznie 
przedsiębiorstw  energetycznych  zajmujących  się  wytwarzaniem  energii  elektrycznej 
posiadających  co  najmniej  jedną  eksploatowaną  w  danym  roku  jednostkę  wytwórczą  o 
zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 50 MW. 

Wypełnione formularze sprawozdawcze w formie papierowej należy przesyłać w terminach 
w  nich  określonych  na  adres:  Departament  Promowania  Konkurencji,  Urząd  Regulacji 
Energetyki,  ul.  Chłodna  64,  00‐872  Warszawa.  Oprócz  wersji  papierowej  każde 
przedsiębiorstwo  jest  zobowiązane  do  przesyłania  ww.  formularzy  w  formie  elektronicznej  
w formacie Excel na adres: art49a@ure.gov.pl 

Przesyłane informacje i dane w formie papierowej powinny być opatrzone podpisami osób 
upoważnionych do reprezentowania wytwórcy. 

Objaśnienia  do  formularzy  sprawozdawczych  zawarto  w  załączniku  4  do  Informacji. 
W przypadku  pojawienia  się  wątpliwości  dotyczących  sposobu  wypełnienia  tych  formularzy, 
osobami wyznaczonymi do kontaktu w URE  jest Pani Anna Chłapińska,  tel. 22 661 63 17 oraz 
Pan Szymon Godecki, tel. 22 661 62 29. 

Jednocześnie  informuję,  że  począwszy  od  dnia  zamieszczenia  bieżącej  Informacji  Prezesa 
URE  na  stronie  internetowej  Urzędu  anulowane  zostają  wezwania  Prezesa  URE  z  dnia  
5  lutego  2010  r.,  znak:  DPK‐7113‐8(1)/2010/AC  i  DPK‐7113‐9(1)/2010/AC,  dotyczące 
obowiązku  przedstawiania  informacji  o  zawartych/renegocjowanych  kontraktach  na  sprzedaż 
energii elektrycznej na rok 2009 oraz na lata kolejne, w tym również wezwania skierowane do 
podmiotów,  które  nie  mają  obecnie  obowiązku  przesyłania  formularzy  określonych  w  tej 
Informacji. 

Metodologię stosowaną przez Prezesa URE do obliczania  wolumenu energii elektrycznej 
podlegającemu  obowiązkom,  o  których  mowa  w  art.  49a  ust.  1  i  2  ustawy  –  Prawo 
energetyczne podano w załączniku nr 5 do Informacji. 

Informacja Prezesa URE o zakresie i formie sprawozdań, o których mowa w art. 49a ust. 9 
ustawy – Prawo energetyczne, zostanie przedstawiona w terminie późniejszym. 

 
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

 
Z upoważnienia 

Wiceprezes 
   
 
 
 
 

/‐/Marek Woszczyk 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz 1. Ankieta dotycząca zawartych/renegocjowanych umów, na 
podstawie których sprzedawana jest energia elektryczna na  zasadach innych niż 
określone w art. 49a ust. 1 i 2  ustawy ‐ Prawo energetyczne 



2. Formularz 2. Ankieta kwartalna dotycząca wykonania umów sprzedaży energii 
elektrycznej przez wytwórcę, które zostały zawarte na zasadach innych niż 
określone w art. 49a ust. 1 i 2  ustawy ‐ Prawo energetyczne 

3. Formularz 3. Ankieta dotycząca wytworzonej energii elektrycznej, o której mowa 
w art. 49a ust. 1, 2 i 5 ustawy – Prawo energetyczne 

4. Objaśnienia do formularzy 1 – 3. 
5. Metodologia obliczania wolumenu energii elektrycznej podlegającemu 

obowiązkom, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne. 


