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  PREZES   
  URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

   
              DPE‐461‐ 13(1)/2012/MST

 
 
Panie/Panowie Prezesi 
Przedsiębiorstw energetycznych 
prowadzących działalność gospodarczą 
polegającą na wytwarzaniu energii 
elektrycznej lub obrocie energią elektryczną 
  
wg rozdzielnika 
 
 

Szanowni Państwo, 

 
Na  podstawie  art.  28  ust.  2  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  – Prawo  energetyczne 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) proszę o przesłanie informacji dotyczących 

dokonanej  w  okresie  od 1 stycznia  2011  r.  do  31  grudnia  2011  r.  sprzedaży  energii 

elektrycznej  w  celu  zbadania  realizacji  obowiązków,  określonych  w art.  9a  ust.  1  i  8 

ustawy – Prawo energetyczne. 
 
Zgodnie  z  art.  9a  ust.  1  ustawy  –  Prawo  energetyczne  przedsiębiorstwa  energetyczne 

odbiorcy  końcowi  oraz  towarowe  domy  maklerskie  lub  domy  maklerskie  o  których 

mowa w ust.  1a, w  zakresie  określonym w  przepisach wydanych  na  podstawie  ust.  9, 

obowiązane  są  uzyskać  i  przedstawić  do  umorzenia  Prezesowi  Urzędu  Regulacji 

Energetyki świadectwo pochodzenia, o którym mowa w art. 9e ust. 1, lub w art. 9o ust. 1, 

wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub uiścić opłatę zastępczą w terminie określonym w ust. 5. 
 
Ponadto,  zgodnie  z  art.  9a  ust.  8  ustawy  –  Prawo  energetyczne  przedsiębiorstwa 

energetyczne odbiorcy końcowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie 

o których mowa w ust. 1a, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 10, są obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki  świadectwa  pochodzenia  z kogeneracji,  o których  mowa  w  art.  9l  ust.  1, 

wydane dla  energii  elektrycznej wytworzonej w jednostkach  kogeneracji  znajdujących 

się  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  albo  uiścić  opłatę  zastępczą  w terminie 

określonym w ust. 5.  
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Zgodnie  z  art.  9a  ust  1a  ustawy  –  Prawo  energetyczne  Obowiązek,  o  którym  mowa 

w ust. 1 i 8, wykonują: 

1)  przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 

lub jej obrotem i sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym; 
 
2)  odbiorca końcowy będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 48, poz. 284, z późn. zm.) lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot 

prowadzący  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  rynek  regulowany, 

w odniesieniu  do  transakcji  zawieranych  we  własnym  imieniu  na  giełdzie 

towarowej lub na rynku organizowanym przez ten podmiot; 
 
3)  towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 

ustawy,  o  której mowa w  pkt  2, w  odniesieniu  do  transakcji  realizowanych  na 

zlecenie  odbiorców  końcowych  na  giełdzie  towarowej  lub  na  rynku 

organizowanym  przez  podmiot  prowadzący  na  terytorium  Rzeczypospolitej 

Polskiej rynek regulowany. 

 
Należy  podkreślić,  że  przepisy wykonawcze  ustalające  poziom wykonania  obowiązku, 

o którym  mowa  w  art.  9a  ust  8  ustawy  ‐  Prawo  energetyczne,  w  odniesieniu  do 

jednostek    kogeneracji,  o  których  mowa  w  art.  9l  ust  1  pkt  1a  ustawy  –  Prawo 

energetyczne  (tj. jednostek  opalanych  metanem  uwalnianym  i  ujmowanym  przy 

dołowych  robotach  górniczych  w  czynnych,  likwidowanych  lub  zlikwidowanych 

kopalniach  węgla  kamiennego  lub  gazem  uzyskiwanym  z  przetwarzania  biomasy 

w rozumieniu  art.  2  ust. 1  pkt  2  ustawy  o biokomponentach  i  biopaliwach  ciekłych) 

weszły  w  życie  dnia  10  września  2011  r.  Tego  dnia  zaczęło  bowiem  obowiązywać 

rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26  lipca  2011  r.  w  sprawie  sposobu 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji 

oraz  szczegółowego  zakresu  obowiązku  uzyskania  i  przedstawienia  do  umorzenia  tych 

świadectw, uiszczenia opłaty  zastępczej  i obowiązku potwierdzania danych dotyczących 

ilości  energii  elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej  kogeneracji  (Dz. U. z 2011  r. 

Nr 176, poz. 1052).   
 
W myśl  §  11 ww.  rozporządzenia,  przy ustalaniu  zakresu obowiązku,  o  którym mowa 

art.  9a  ust  8  ustawy  ‐  Prawo  energetyczne,  w  odniesieniu  do  jednostek  kogeneracji, 
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o których mowa w art. 9l ust 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne nie uwzględnia się 

energii elektrycznej, która została zakupiona lub sprzedana przed dniem wejścia w życie 

niniejszego  rozporządzenia  (tj.  do  dnia  9  września  2011  r.).  Tak  więc  podstawę  do 

obliczenia poziomu wykonania obowiązku z art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne 

w zakresie  tzw.  świadectw  „fioletowych”  stanowi  energia  elektryczna  sprzedana m.in. 

przez  przedsiębiorstwa  energetyczne  odbiorcom  końcowym  od  dnia  10  września 

2011 r. 
 
Ponadto w związku z brakiem uregulowania tej kwestii i tym samym możliwym brakiem 

odczytu stanu  liczników w dniu 10 września 2011 r., proszę o wyjaśnienie na  jakiej 

podstawie określona została  ilość energii elektrycznej sprzedanej do odbiorców 

końcowych w okresie od 10 września 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.  

 
Dodatkowo  wyjaśniam,  że  zużywanie  energii  elektrycznej  na  potrzeby 

przedsiębiorstwa  ją  wytwarzającego,  nie  stanowi  „sprzedaży  do  odbiorcy 

końcowego” i nie podlega ww. obowiązkom. 
 
Informuję  jednocześnie,  że  ilość  energii  elektrycznej  dostarczona  w  ramach 

bilansowania handlowego odbiorcy końcowemu,  powinna być  uwzględniona przez 

sprzedawcę  w wykonanej  przez  ten  podmiot  całkowitej  rocznej  sprzedaży  energii 

elektrycznej  odbiorcom  końcowym  (tj.  powinna  zostać  uwzględniona  w  Załączniki  1, 

w Tabeli  1,  w wierszu  1a),  co  z  kolei  stanowi  podstawę  wypełnienia  obowiązków 

uzyskania  i umorzenia  odpowiednich  świadectw  pochodzenia  energii,  które  to 

obowiązki zostały określone w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy. Transakcja taka powinna zostać 

wykazana  w  Załączniku  2  Tab.  3  kol.  5  i potwierdzona  przez  wypełnienie 

zamieszczonego w Załączniku 3 oświadczenia. 
 
Ponadto  zużycie  energii  elektrycznej  bezpośrednio na  realizację  technicznego procesu 

w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, nie zalicza się 

do  energii  elektrycznej  zużytej  na  własny  użytek  (art.  3  pkt  13  a  ustawy  –  Prawo 

energetyczne).  Zatem  energię  elektryczną  zużytą  w  celach  innych  niż  ww.  procesy 

energetyczne  (np. zasilanie  własnych  budynków  biurowych,  dzierżawionych 

powierzchni biurowych, itp.), należy uznać za zużytą na własny użytek, a sprzedawca tej 

energii  elektrycznej  powinien  traktować  ją  jako  sprzedaną  odbiorcy  końcowemu 

i w stosunku  do  tej  energii  także  wypełnić  obowiązki  określone  w  art.  9a  ust.  1  i  8 
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ustawy – Prawo energetyczne.   
 
Komunikaty  w  powyższym  zakresie  znajdują  się  na  stronie  internetowej  Urzędu  pod 

adresem: www.ure.gov.pl. 
 
Informuję,  że  zgodnie  z  art.  56  ust.  1  pkt  7  i  7a  ustawy  –  Prawo  energetyczne, karze 

podlega  ten,  kto  odmawia  udzielenia  informacji,  o  których  mowa  w  art.  28  bądź 

świadomie  lub  w wyniku  niedbalstwa  wprowadza  w błąd  Prezesa  URE  w  zakresie 

przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28 ww. ustawy. Przy 

tym,  pod  pojęciem  odmowy  udzielenia  informacji  rozumiane  jest  także  przekroczenie 

terminu udzielenia odpowiedzi. 
 
W  przypadku  niejasności  i  wątpliwości,  pytania  należy  kierować  do  Departamentu 

Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki – tel. (22) 66‐16‐236 oraz 

(22) 66‐16‐328.  
 
Jednocześnie  w  odpowiedzi  proszę  wskazać  nr  telefonu  osoby  przewidzianej  do 

kontaktów z przedstawicielami URE. 
 
Załączniki  do  niniejszego  pisma,  w  formie  elektronicznej,  zostały  zamieszczone  na 

stronie internetowej URE.  
 
Wszystkie  dostarczane  do  URE  dokumenty  muszą  być  oryginałami 

lub poświadczonymi  (na  każdej  stronie  kopii  dokumentu)  za  zgodność 

z oryginałem  kopiami  tych  dokumentów.  Poświadczenie  może  być  dokonane 

osobiście  przez  przedsiębiorcę  lub  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 

przedsiębiorcy.  Umocowanie  do  reprezentowania  przedsiębiorcy  powinno  wynikać 

z udzielonego  pełnomocnictwa,  przesłanego  do  Urzędu  Regulacji  Energetyki,  wraz 

z dowodem  zapłaty  opłaty  skarbowej  w  wysokości  17  zł,  zgodnie  z postanowieniami 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 

z  późn.  zm.)  albo  uwierzytelnioną  kopią  dowodu  zapłaty  opłaty  skarbowej, 

tj. potwierdzoną  za  zgodność  z oryginałem  przez  adwokata,  radcę  prawnego,  doradcę 

podatkowego  oraz  rzecznika  patentowego  kopią  dowodu  zapłaty  od  dokumentu 

stwierdzającego  udzielenie  im  pełnomocnictwa  lub  prokury  albo  jego  odpisu,  wypisu 

lub kopii zgodnie z § 3 ust. 1 w związku z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów 

z 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330). 
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Wypełnione  tabele,  oświadczenie,  wyjaśnienie  na  jakiej  podstawie  określona  została 

ilość  energii  elektrycznej  sprzedanej  do  odbiorców  końcowych  w  okresie  od  10 

września  2011  r.  do  dnia  30  września  2011  r.,  dowody  wniesienia  opłaty  skarbowej 

i opłat  zastępczych  oraz  wszystkie  dodatkowe  informacje  należy  przesłać  w  formie 

listownej, w nieprzekraczalnym  terminie 14 dni o daty otrzymania niniejszego pisma, 

na adres: 

 
Zdzisław Muras 
Dyrektor 
Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych 
Urząd Regulacji Energetyki 
ul. Chłodna 64 
00‐872 Warszawa 

                     

                            
                        Prezes 

            Urzędu Regulacji Energetyki 
             z upoważnienia 
 
 
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU PRZEDSIĘBIORSTW 
ENERGETYCZNYCH 

                   /‐/ dr Zdzisław Muras 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:    

1) Dane ogólne za 2011 r. 
2) Dane dotyczące sprzedaży i zakupu energii elektrycznej w 2011 r. 
3) Oświadczenie 
4) Rozdzielnik. 


