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OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA DPE 4.3 

 

Sprawozdanie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy  

w zakresie realizacji tego celu 

 

1. Podstawa prawna: obowiązek złożenia sprawozdania, według wzoru opracowanego przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wynika z art. 30b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o biokomponentach  i biopaliwach ciekłych  (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”. 

2. Zgodnie z art. 23 ustawy, podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy, zwany dalej 

„podmiotem realizującym NCW”, jest obowiązany zapewnić w danym roku co najmniej 

minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych 

i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez niego na 

potrzeby własne. Minimalny udział, o którym mowa powyżej, liczony jest według wartości 

opałowej poszczególnych biokomponentów i jest równy Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu, 

określonemu przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. 

3. „Podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy" w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 

ustawy, jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), wykonujący działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych, który sprzedaje lub zbywa je w innej formie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywa na potrzeby własne. 

4. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy, podmioty realizujące NCW są obowiązane do przekazywania,  

w terminie 90 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki, sprawozdań rocznych sporządzonych na podstawie faktur VAT, informacji,  

o których mowa w art. 30a ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów, zawierających informacje 

dotyczące: 

1) sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na potrzeby własne paliw 

ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów w tych paliwach; 

Ze względu na zaimplementowane w formularzu formuły matematyczne, wyręczające 

użytkownika w złożonych obliczeniach, zaleca się wypełnienie formularza w wersji 

elektronicznej, za pośrednictwem programu MS Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego. 

W przypadku wykorzystania formularza w wersji elektronicznej, należy wypełnić pola 

oznaczone kolorem zielonym, wówczas pola oznaczone kolorem żółtym zostaną obliczone  

i wypełnione automatycznie. 
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2) sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na potrzeby własne biopaliw 

ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów w tych biopaliwach; 

3) sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na potrzeby własne innych 

paliw odnawialnych, z określeniem zawartości biokomponentów w tych paliwach; 

4) rodzajów biokomponentów wykorzystanych w paliwach ciekłych, biopaliwach ciekłych  

i innych paliwach odnawialnych, o których mowa w pkt 1-3 ustawy, ze wskazaniem 

pochodzenia tych biokomponentów według podziału określonego w art. 30a ust. 1 ustawy. 

5. W przypadku podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które 

UDOKUMENTOWAŁY wykorzystanie w danym roku nie mniej niż 70% biokomponentów 

wytworzonych przez wytwórców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania biokomponentów, z: 

1) surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co 

najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem 

rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem, lub 

2) biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy zawartej między pośrednikiem  

a wytwórcą, lub 

3)  surowców rolniczych pozyskiwanych z produkcji własnej wytwórców, 

– minimalny udział, o którym mowa wyżej w pkt 1, począwszy od 1 stycznia 2012 r., jest równy 

iloczynowi współczynnika redukcyjnego (określanego przez Radę Ministrów w drodze 

rozporządzenia) i Narodowego Celu Wskaźnikowego. W pozostałych przypadkach, minimalny 

udział, o którym mowa wyżej w  pkt 1, jest równy Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu.  

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania  

i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 153, poz. 902),  

ww. współczynnik redukcyjny na lata 2012 i 2013 wynosi 0,85. 

6. Wszystkie dokumenty stanowiące podstawę dla wykazania danych zawartych w sprawozdaniu, 

w szczególności faktury VAT i dokumenty określające parametry jakościowe paliw ciekłych  

i biopaliw ciekłych, mogą stanowić dowód w postępowaniach administracyjnych, dotyczących 

monitorowania i sankcjonowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego. 

UWAGI OGÓLNE 

7. Przedsiębiorca zamieszcza nazwę w brzmieniu zgodnym z zapisem występującym  

we właściwym rejestrze, np. w KRS albo ewidencji działalności gospodarczej, podaje dokładny 

adres, nr identyfikacyjny REGON, NIP oraz oznaczenie posiadanej koncesji, udzielonej przez 

Prezesa URE (należy wpisać tylko pierwotne numery decyzji koncesyjnych - bez uwzględniania 

kolejnych zmian). Województwo należy oznaczyć odpowiednim kodem: 
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WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 02  WOJ. PODKARPACKIE 18 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 04  WOJ. PODLASKIE 20 

WOJ. LUBELSKIE 06  WOJ. POMORSKIE 22 

WOJ. LUBUSKIE 08  WOJ. ŚLĄSKIE 24 

WOJ. ŁÓDZKIE 10  WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE 26 

WOJ. MAŁOPOLSKIE 12  WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 28 

WOJ. MAZOWIECKIE 14  WOJ. WIELKOPOLSKIE 30 

WOJ. OPOLSKIE 16  WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32 

8. W sprawozdaniu należy zamieścić dane dotyczące danego roku. 

9. Wszystkie komórki sprawozdania powinny być wypełnione, jeśli informacja nie dotyczy danego 

przedsiębiorcy, wówczas w komórkę należy wpisać „0”.     

DZIAŁ 1 

Ilości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych,  

sprzedanych lub zbytych w innej formie  

10. Ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, ilości biokomponentów w nich zawartych oraz ilości 

innych paliw odnawialnych, sprawozdawanych w Dziale 1, powinny być podane z dokładnością 

do trzech miejsc po przecinku. 

11. W tabeli należy wykazać paliwa ciekłe oraz biopaliwa ciekłe, spełniające wymagania jakościowe 

określone we właściwych przepisach. 

12. W tabeli należy wykazać paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe i inne paliwa odnawialne, które zostały 

wytworzone, importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo (w rozumieniu ustawy z dnia  

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) 

wyłącznie przez podmiot realizujący NCW (wypełniający sprawozdanie) lub na jego zlecenie,  

a następnie sprzedane lub zbyte w innej formie (w ramach procedury zawieszenia poboru 

akcyzy lub poza tą procedurą) na terytorium RP przez ten podmiot. 

13. W szczególności, podmioty realizujące NCW nie wykazują tej ilości paliw ciekłych,  

biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych, które: 

• zostały nabyte od innego podmiotu realizującego NCW, 

• zostały wytworzone przez podmiot realizujący NCW na zlecenie innego podmiotu 

realizującego NCW, który był właścicielem wszystkich składników użytych do wytworzenia 

paliwa, 

• zostały wyeksportowane lub dostarczone wewnątrzwspólnotowo (w rozumieniu ustawy  

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym), o ile nie były przedmiotem sprzedaży lub 

zbycia w innej formie na terytorium RP, 

• zostały przeznaczone lub pochodzą z rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496), 
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podlegających wymianie albo sprzedaży ze względu na upływający termin przydatności 

ich do użycia, którego przekroczenie może w szczególności spowodować utratę 

parametrów jakościowych określonych w przepisach odrębnych, 

• pochodzą z rezerw strategicznych podlegających udostępnieniu, sprzedaży albo 

nieodpłatnemu przekazaniu, o których mowa odpowiednio w art. 18, 22 i 23 ustawy z dnia 

29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. 

14. W przypadku zakupu paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych od podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą na terytorium RP i poddaniu ich przez podmiot realizujący NCW 

(wypełniający sprawozdanie) wzbogaceniu o biokomponent (blendowaniu), sprawozdaniu 

podlegają wyłącznie ilości biokomponentu dodanego przez ten podmiot do zakupionego paliwa.  

Ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zakupionych od podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą na terytorium RP i wykorzystanych do wzbogacenia o biokomponent 

(blendowania), nie podlegają sprawozdaniu i bilansowaniu w realizacji NCW. 

15. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  

(Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.), do paliw ciekłych, zalicza się:  

• benzyny silnikowe zawierające do 5,0% objętościowo bioetanolu lub do 15,0% 

objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których 

mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 

stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym,  

• olej napędowy zawierający do 7 % objętościowo estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach  

i biopaliwach ciekłych, stosowany w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach 

nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.  

W  wierszu 101  należy wpisać ilość sprzedanych lub zbytych w innej formie  w danym roku 

benzyn silnikowych, natomiast w  wierszu 102  ilość sprzedanego lub zbytego w innej formie  

w danym roku oleju napędowego.   

W  kolumnie 1  należy uwzględnić całkowitą ilość paliwa ciekłego wraz z zawartością danego 

biokomponentu (biokomponentów). Natomiast w  kolumnach  2 −−−− 9  należy podać ilość 

danego biokomponentu (biokomponentów) zawartego w całkowitej ilości paliwa ciekłego, 

podanej w kolumnie 1 (przykładowo: w przypadku sprzedaży lub zbycia w innej formie 100 ton 

paliwa ciekłego -  benzyny silnikowej, zawierającego 1 tonę bioetanolu o zawartości wody nie 

większej  niż 0,4% (masowo), w kolumnie 1 należy wpisać 100 ton, natomiast w kolumnie 2 - 1 

tonę). 

Wypełniając  kolumny 2 −−−− 9  wymienione w nich substancje, należy rozumieć jako substancje, 

które stanowią biokomponenty (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy), a nie substancje, które stanowią 

samoistne paliwa - biopaliwa (art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c i f ustawy). 
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Biokomponenty wykorzystywane do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych powinny 

spełniać wymagania jakościowe, określone we właściwych przepisach, potwierdzone 

certyfikatem jakości wydanym przez akredytowane jednostki certyfikujące, o których mowa  

w ustawie. 

Według stanu prawnego, aktualnego w dacie przygotowania niniejszych objaśnień, bioetanol  

o zawartości wody większej niż 0,4% (masowo) i nie większej niż 6,5% (masowo), może mieć 

zastosowanie wyłącznie w biopaliwach ciekłych stosowanych w wybranych flotach 

wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, przystosowane do spalania biopaliwa 

ciekłego opartego na bioetanolu. 

16. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. a i b ustawy, do biopaliw ciekłych 

zalicza się m.in.:  

• benzyny silnikowe zawierające powyżej 5,0% objętościowo biokomponentów lub 

powyżej 15,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert amylowego,  

• olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów. 

W  wierszu 104  należy wpisać ilość sprzedanych lub zbytych w innej formie  w danym roku 

benzyn silnikowych, będących biopaliwem ciekłym, natomiast w  wierszu 105  ilość 

sprzedanego lub zbytego w innej formie w danym roku oleju napędowego, będącego 

biopaliwem ciekłym.  

W  kolumnie 1  należy uwzględnić całkowitą ilość biopaliwa ciekłego wraz  

z zawartością danego biokomponentu (biokomponentów). Natomiast w  kolumnach  2 −−−− 9  

należy podać ilość danego biokomponentu (biokomponentów) zawartego w całkowitej ilości 

biopaliwa ciekłego, podanej w kolumnie 1. 

Wypełniając  kolumny 2 −−−− 9  wymienione w nich substancje, należy rozumieć jako substancje, 

które stanowią biokomponenty (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy), a nie substancje, które stanowią 

samoistne paliwa - biopaliwa (art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c i f ustawy). 

17. Do biopaliw ciekłych zalicza się również, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c, i f ustawy: 

• ester stanowiący samoistne paliwo, 

• bioetanol stanowiący samoistne paliwo, 

• biometanol stanowiący samoistne paliwo, 

• dimetyloeter stanowiący samoistne paliwo, 

• czysty olej roślinny stanowiący samoistne paliwo, 

• biopaliwa syntetyczne − syntetyczne węglowodory lub mieszanki syntetycznych 

węglowodorów, wytwarzane z biomasy, stanowiące samoistne paliwa. 

Należy zwrócić uwagę, że terminy: „ester”, „bioetanol”, „biometanol”, „dimetyloeter”, „czysty olej 

roślinny”, użyte są w ustawie zarówno do oznaczenia substancji stanowiącej biokomponent (art. 2 

ust. 1 pkt 3 ustawy) jak i do oznaczenia substancji stanowiącej samoistne paliwo - biopaliwo 

(art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c).  
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W związku z powyższym wypełniając  wiersze 106 −−−− 113 , wymienione w nich substancje 

należy rozumieć jako substancje które stanowią samoistne paliwa - biopaliwa, a nie substancje 

będące biokomponentami.  

Pod pojęciem „inne biopaliwa produkowane z biomasy”, wymienionym w  wierszach 114 −−−− 116  , 

należy rozumieć, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy, biopaliwa produkowane z biomasy i stanowiące 

samoistne paliwa inne niż wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy, tj. inne niż wymienione  

w wierszach 106 −−−− 113 oraz 118 −−−− 119. 

18. Do biopaliw ciekłych zalicza się ponadto, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. d i e ustawy: 

• biogaz − gaz pozyskany z biomasy,  

• biowodór − wodór pozyskiwany z biomasy. 

Ilość biogazu i biowodoru należy podać, w  wierszach 118 −−−− 119 , w m3 przy uwzględnieniu 

normalnych warunków pomiaru objętości gazu, tj. przy temperaturze 0°C i ciśnieniu 1013,25 

milibarów (760 mm Hg). 

19. Pod pojęciem „inne paliwa odnawialne”, których ilość i rodzaj należy uwzględnić  

w  wierszach 120 −−−− 122  należy rozumieć paliwa odnawialne inne niż biopaliwa ciekłe, 

pochodzące z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) stosowane 

w silnikach (art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy). 

20. Mając na uwadze definicje przywołane w pkt 13 (paliwa ciekłe) oraz w pkt 14-16 (biopaliwa 

ciekłe), należy zauważyć, że: 

• paliwo żeglugowe, w rozumieniu ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu 

zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z późn. zm.),  

nie kwalifikuje się do grupy paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, nie podlega wliczeniu  

do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz nie podlega sprawozdaniu  

w formularzu DPE 4.3; 

• paliwo przeznaczone do użycia lub używania na statku, niebędące paliwem żeglugowym  

w rozumieniu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, może 

kwalifikować się do grupy biopaliw ciekłych, o ile stanowi biopaliwo ciekłe pod względem 

fizykochemicznym;  

• paliwo przeznaczone do użycia lub używania na statku, stanowiące biopaliwo ciekłe, 

sprzedane lub zbyte w innej formie na terytorium RP, podlega wliczeniu do realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz podlega sprawozdaniu w Dziale 1; 

• paliwo przeznaczone do użycia lub używania na statku, stanowiące biopaliwo ciekłe, 

zużyte przez podmiot realizujący NCW na potrzeby własne, podlega wliczeniu do realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz podlega sprawozdaniu w Dziale 2. 

21. W przypadku konieczności przeliczenia ilości biokomponentów, paliw ciekłych  

i biopaliw ciekłych wyrażonych w m3 na wyrażone w tonach, należy, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wartości opałowej 
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poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 12), stosować 

następujące średnie wartości gęstości:  

• dla bioetanolu o zawartości wody nie większej niż 0,4% masowo - 791 kg/m3, 

• dla bioetanolu o zawartości wody większej niż 0,4% masowo i nie większej niż 6,5% 

masowo - 808 kg/m3,  

• dla biometanolu - 793 kg/m3, 

• dla estru metylowego kwasów tłuszczowych - 880 kg/m3,  

• dla estru etylowego kwasów tłuszczowych - 878 kg/m3,  

• dla dimetyloeteru - 665 kg/m3,  

• dla czystego oleju roślinnego - 914 kg/m3,  

• dla węglowodorów syntetycznych - 771 kg/m3,  

• dla benzyn silnikowych - 748 kg/m3,  

• dla oleju napędowego - 833 kg/m3. 

DZIAŁ 2 

Ilości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych,  

zużytych na potrzeby własne 

22. Ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, ilości biokomponentów w nich zawartych oraz ilości 

innych paliw odnawialnych, sprawozdawanych w Dziale 2, powinny być podane z dokładnością 

do trzech miejsc po przecinku. 

23. W tabeli należy wykazać paliwa ciekłe oraz biopaliwa ciekłe, spełniające wymagania jakościowe 

określone we właściwych przepisach. 

24. W tabeli należy wykazać paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe i inne paliwa odnawialne, które zostały 

wytworzone, importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo (w rozumieniu ustawy z dnia  

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym) wyłącznie przez podmiot realizujący NCW lub na jego 

zlecenie (wypełniający sprawozdanie) a następnie zużyte na potrzeby własne przez ten podmiot. 

25. Patrz uwagi 12 − 20 do Działu 1, które należy uwzględnić odpowiednio.   

DZIAŁ 3 

Biokomponenty wykorzystane w paliwach ciekłych, biopaliwach ciekłych i innych paliwach 

odnawialnych 

26. Informacje w Dziale 3 sprawozdawane są na podstawie informacji pisemnych, o których mowa 

w art. 30a ust. 1 ustawy, sporządzanych według wzoru opracowanego przez Prezesa Agencji 

Rynku Rolnego, przekazywanych nabywcy biokomponentów przez podmioty, które sprzedały 

lub zbyły w innej formie biokomponenty. 

27. Ilości biokomponentów sprawozdawanych w Dziale 3 powinny być podane z dokładnością  

do trzech miejsc po przecinku. 
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28. W tabeli należy przedstawić informacje dotyczące rodzajów biokomponentów wykorzystanych 

w paliwach ciekłych, biopaliwach ciekłych i innych paliwach odnawialnych sprawozdanych  

w Działach 1 - 2, ze wskazaniem pochodzenia tych biokomponentów w podziale  

na biokomponenty wytworzone z: 

1) surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze  

co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem 

rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem (  wiersze 301  ), lub 

2) biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy zawartej między pośrednikiem  

a wytwórcą (  wiersze 302  ), lub 

3)  surowców rolniczych pozyskiwanych z produkcji własnej wytwórców (  wiersze 303  ), 

4) surowców rolniczych lub biomasy pozyskanych w inny sposób niż określony wyżej w pkt  

1-3 (  wiersze 304  ). 

29. Jeżeli liczba dostawców biokomponentów jest większa niż liczba wierszy w formularzu w pkt 

3.1 - 3.4, wówczas odpowiednio w wierszach 301e, 302e, 303e, 304e w kolumnie 0 należy 

wpisać „zestawienie w załączeniu” a w kolumnach 2 - 9 należy wpisać sumy ilości danego 

biokomponentu wynikające z tabelarycznego zestawienia, które jako odrębny arkusz, w układzie 

kolumn takim jak w Dziale 3, należy dołączyć do sprawozdania. 

DZIAŁ 4 

Realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego 

30. W przypadku wypełniania formularza w wersji elektronicznej (w formacie MS Excel) 

odpowiednie formuły matematyczne zostały zaimplementowane i tabele 4.1 - 4.4 wypełniają się 

automatycznie. Stąd objaśnienia zawarte w pkt 31 - 48 mają zastosowanie w przypadku 

„odręcznego” wypełniania formularza DPE 4.3. 

31. W tabeli 4.1 w  kolumnie 1  należy dokonać sumowania ilości biokomponentów zawartych  

w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wykazanych w Działach 1 i 2, a wynik podać  

z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

W przypadku biopaliw ciekłych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c, i f ustawy, tj. estru, 

bioetanolu, biometanolu, dimetyloeteru, czystego oleju roślinnego, stanowiących samoistne 

paliwa, oraz biopaliw syntetycznych (wiersze 106 – 113 oraz 206 – 213), przyjmuje się, że ilość 

biokomponentów, zawarta w ww. danym biopaliwie ciekłym, podlegająca sumowaniu w tabeli 

4.1, równa jest ilości tego biopaliwa ciekłego.  

32. W  wierszu 401  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości bioetanolu o zawartości wody 

(masowo) nie większej niż 0,4%, zawartego w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, 

wykazanych w działach 1 i 2, tj. dokonać sumowania następujących komórek: 
 

   wiersz 103 kolumna 2 

  +  wiersz 108 kolumna 1 

  +  wiersz 117 kolumna 2 
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  +  wiersz 203 kolumna 2 

  +  wiersz 208 kolumna 1 

  +  wiersz 217 kolumna 2 

  =  wiersz 301 kolumna 1 

33. W  wierszu 402  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości bioetanolu o zawartości wody 

(masowo) większej niż 0,4% i nie większej niż 6,5%, zawartego w paliwach ciekłych  

i biopaliwach ciekłych, wykazanych w działach 1 i 2, tj. dokonać sumowania następujących 

komórek: 
   wiersz 103 kolumna 3 

  +  wiersz 109 kolumna 1 

  +  wiersz 117 kolumna 3 

  +  wiersz 203 kolumna 3 

  +  wiersz 209 kolumna 1 

  +  wiersz 217 kolumna 3 

  =  wiersz 302 kolumna 1 

34. W  wierszu 403  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości biometanolu zawartego  

w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wykazanych w działach 1 i 2, tj. dokonać sumowania 

następujących komórek: 

   wiersz 103 kolumna 4 

  +  wiersz 110 kolumna 1 

  +  wiersz 117 kolumna 4 

  +  wiersz 203 kolumna 4 

  +  wiersz 210 kolumna 1 

  +  wiersz 217 kolumna 4 

  =  wiersz 303 kolumna 1 

35. W  wierszu 404  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości estru metylowego kwasów 

tłuszczowych, zawartego w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wykazanych w działach 1  

i 2, tj. dokonać sumowania następujących komórek:    

   wiersz 103 kolumna 5 

  +  wiersz 106 kolumna 1 

  +  wiersz 117 kolumna 5 

  +  wiersz 203 kolumna 5 

  +  wiersz 206 kolumna 1 

  +  wiersz 217 kolumna 5 

  =  wiersz 304 kolumna 1 

36. W  wierszu 405  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości estru etylowego kwasów 

tłuszczowych, zawartego w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wykazanych w działach 1  

i 2, tj. dokonać sumowania następujących komórek: 

   wiersz 103 kolumna 6 

  +  wiersz 107 kolumna 1 

  +  wiersz 117 kolumna 6 

  +  wiersz 203 kolumna 6 

  +  wiersz 207 kolumna 1 

  +  wiersz 217 kolumna 6 

  =  wiersz 305 kolumna 1 
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37. W  wierszu 406  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości dimetyloeteru, zawartego  

w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wykazanych w działach 1 i 2, tj. dokonać sumowania 

następujących komórek: 

  wiersz 103 kolumna 7 

  +  wiersz 111 kolumna 1 

  +  wiersz 117 kolumna 7 

  +  wiersz 203 kolumna 7 

  +  wiersz 211 kolumna 1 

  +  wiersz 217 kolumna 7 

  =  wiersz 306 kolumna 1 

38. W  wierszu 407  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości czystego oleju roślinnego, 

zawartego w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wykazanych w działach 1 i 2, tj. dokonać 

sumowania następujących komórek: 

   wiersz 103 kolumna 8 

  +  wiersz 112 kolumna 1 

  +  wiersz 117 kolumna 8 

  +  wiersz 203 kolumna 8 

  +  wiersz 212 kolumna 1 

  +  wiersz 217 kolumna 8 

  =  wiersz 307 kolumna 1 

39. W  wierszu 408  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości węglowodorów syntetycznych, 

zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wykazanych w działach 1 i 2, tj. dokonać 

sumowania następujących komórek: 

   wiersz 103 kolumna 9 

  +  wiersz 113 kolumna 1 

  +  wiersz 117 kolumna 9 

  +  wiersz 203 kolumna 9 

  +  wiersz 213 kolumna 1 

  +  wiersz 217 kolumna 9 

  =  wiersz 308 kolumna 1 

40. W  wierszach 410 – 412  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości innych paliw 

odnawialnych, wykazanych w działach 1 i 2 w wierszach 120 – 122 oraz 200 – 222, tj. dokonać 

sumowania następujących komórek: 

wiersz 120 kolumna 1+ wiersz 220 kolumna 1 =  wiersz 309 kolumna 1 

wiersz 121 kolumna 1 +wiersz 221 kolumna 1 =  wiersz 310 kolumna 1 

wiersz 122 kolumna 1 + wiersz 222 kolumna 1 =  wiersz 311 kolumna 1 

41. W tabeli 4.1 w  kolumnie 3  należy dokonać przeliczenia wykazanych w kolumnie 1  ilości 

biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych oraz innych paliw 

odnawialnych, wyrażonych w jednostce masy (biokomponenty) lub objętości (inne paliwa 

odnawialne) na wartości opałowe wyrażone w megadżulach (MJ), tj. dokonać następującego 

iloczynu: 
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kolumna 1 [tony]  x 1000  x   kolumna 2 [MJ/kg]   =   kolumna 3 [MJ] 

kolumna 1 [m3] x   kolumna 2 [MJ/m3] =   kolumna 3 [MJ] 

Wynik należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wartości 

opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych, wartości opałowe poszczególnych 

biokomponentów, podane w kolumnie 2, wynoszą: 

• dla bioetanolu o zawartości wody nie większej niż 0,4% masowo – 26,7 MJ/kg, 

• dla bioetanolu o zawartości wody większej niż 0,4% masowo i nie większej niż 6,5% 

masowo - 25,3 MJ/kg,  

• dla biometanolu - 19,9 MJ/kg, 

• dla estru metylowego kwasów tłuszczowych - 37,7 MJ/kg,  

• dla estru etylowego kwasów tłuszczowych - 40,1 MJ/kg,  

• dla dimetyloeteru - 28,5 MJ/kg,  

• dla czystego oleju roślinnego - 37,0 MJ/kg,  

• dla węglowodorów syntetycznych - 44,0 MJ/kg,  

42. W tabeli 4.2 w  kolumnie 1  należy dokonać sumowania ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

(w tym innych biopaliw produkowanych z biomasy), wykazanych w działach 1 i 2, wyrażonych 

jednostce masy (paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe) lub objętości (inne biopaliwa produkowane  

z biomasy), a wynik podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

43. W  wierszu 414  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości benzyn silnikowych zawartych  

w paliwach ciekłych, wykazanych w działach 1 i 2, pomniejszoną o ilość biokomponentów 

zawartych w tym paliwie, tj. dokonać sumowania (odejmowania) następujących komórek: 
   wiersz 101 kolumna 1 

  −  wiersz 101 kolumna 10 

  +  wiersz 201 kolumna 1 

  −  wiersz 201 kolumna 10 

  =  wiersz 313 kolumna 1 

44. W  wierszu 415  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości benzyn silnikowych zawartych  

w biopaliwach ciekłych, wykazanych w działach 1 i 2, pomniejszoną o ilość biokomponentów 

zawartych w tym biopaliwie, tj. dokonać sumowania (odejmowania) następujących komórek: 
   wiersz 104 kolumna 1 

  −  wiersz 104 kolumna 10 

  +  wiersz 204 kolumna 1 

  −  wiersz 204 kolumna 10 

  =  wiersz 314 kolumna 1 

45. W  wierszu 416  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości oleju napędowego  zawartego  

w paliwach ciekłych, wykazanych w działach 1 i 2, pomniejszoną o ilość biokomponentów 

zawartych w tym paliwie, tj. dokonać sumowania (odejmowania) następujących komórek: 
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   wiersz 102 kolumna 1 

  −  wiersz 102 kolumna 10 

  +  wiersz 202 kolumna 1 

  −  wiersz 202 kolumna 10 

  =  wiersz 315 kolumna 1 

46. W  wierszu 417  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości oleju napędowego zawartego  

w biopaliwach ciekłych, wykazanych w działach 1 i 2, pomniejszoną o ilość biokomponentów 

zawartych w tym biopaliwie, tj. dokonać sumowania (odejmowania) następujących komórek: 
  

  

   wiersz 105 kolumna 1 

  −  wiersz 105 kolumna 10 

  +  wiersz 205 kolumna 1 

  −  wiersz 205 kolumna 10 

  =  wiersz 316 kolumna 1 

47. W  wierszach 419 – 421  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości innych biopaliw 

produkowanych z biomasy, wykazanych w działach 1 i 2 w wierszach 114 – 116 oraz 214 – 216, 

tj. dokonać sumowania następujących komórek: 
    

wiersz 114 kolumna 1 + wiersz 214 kolumna 1 =  wiersz 318 kolumna 1 

wiersz 115 kolumna 1 + wiersz 215 kolumna 1 = wiersz 319 kolumna 1 

wiersz 116 kolumna 1+wiersz 216 kolumna 1 = wiersz 320 kolumna 1 

48. W tabeli 4.2 w  kolumnie 3  należy dokonać przeliczenia wykazanych w kolumnie 1  ilości paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych (w tym innych biopaliw produkowanych z biomasy), wyrażonych  

w jednostce masy (paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe) lub objętości (inne biopaliwa produkowane 

z biomasy) na wartości opałowe wyrażone w megadżulach (MJ), tj. dokonać następującego 

iloczynu: 

kolumna 1 [tony]  x 1000 x  kolumna 2 [MJ/kg]   =   kolumna 3 [MJ] 

kolumna 1 [m3]  x  kolumna 2 [MJ/m3] =   kolumna 3 [MJ] 

Wynik należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wartości 

opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych, wartości opałowe poszczególnych 

paliw ciekłych, podane w kolumnie 2, wynoszą: 

• dla benzyn silnikowych bez dodatku biokomponentu, stosowanych w pojazdach 

wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym - 42,6 MJ/kg, 

• dla oleju napędowego bez dodatku biokomponentu, stosowanego w pojazdach, ciągnikach 

rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki  

z zapłonem samoczynnym - 42,9 MJ/kg. 
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49. W przypadku podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które 

UDOKUMENTOWAŁY wykorzystanie w danym roku nie mniej niż 70% biokomponentów 

wytworzonych przez wytwórców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania biokomponentów, z: 

1) surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co 

najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem 

rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem, lub 

2) biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy zawartej między pośrednikiem  

a wytwórcą, lub 

3)  surowców rolniczych pozyskiwanych z produkcji własnej wytwórców, 

– minimalny udział, o którym mowa wyżej w pkt 1 niniejszych objaśnień, począwszy  

od 1 stycznia 2012 r., jest równy iloczynowi współczynnika redukcyjnego (określanego przez 

Radę Ministrów w drodze rozporządzenia) i Narodowego Celu Wskaźnikowego. W pozostałych 

przypadkach, ww. minimalny udział jest równy Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu.  

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania  

i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, ww. współczynnik redukcyjny  

na lata 2012 i 2013 wynosi 0,85. 

50. W przypadku podmiotu realizującego NCW, spełniającego warunki, określone w art. 23 ust. 4 

ustawy, korzystającego z obniżki Narodowego Celu Wskaźnikowego, wynikającej z przywołanego 

przepisu: 

a) w polu (kwadracie) poprzedzającym oświadczenie o treści „KORZYSTAM z obniżki …” 

należy wpisać znak (literę) X; 

b) w tabeli 4.3 w  wierszu 423  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę całkowitej ilości 

biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wyrażoną  

w tonach, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, obliczoną i podaną uprzednio  

w wierszu 409; 

c) w tabeli 4.3 w  wierszu 424  w  kolumnie 1  należy wpisać sumę ilości biokomponentów 

zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wytworzonych przez wytwórców, 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, z surowców rolniczych lub 

biomasy pozyskanych w sposób określony w art. 23 ust. 4 ustawy, wyrażoną w tonach,  

z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, obliczoną i podaną uprzednio w wierszu 303z; 

d) w tabeli 4.3 w  wierszu 424  w  kolumnie 2  należy wpisać procentowy udział 

biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wytworzonych  

przez wytwórców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,  

z surowców rolniczych lub biomasy pozyskanych w sposób określony w art. 23 ust. 4 ustawy, 

tj. dokonać następującego ilorazu: 

wiersz 424 kolumna 1 ÷ wiersz 423 kolumna 1 × 100 % = wiersz 424 kolumna 2 
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51. W przypadku podmiotu realizującego NCW, niekorzystającego z obniżki Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, pole (kwadrat) poprzedzające oświadczenie o treści „KORZYSTAM z obniżki …” 

należy pozostawić puste. 

52. W tabeli 4.4 w  wierszu 425  należy wpisać wysokość Narodowego Celu Wskaźnikowego, 

ustalonego na dany rok sprawozdawczy w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 

2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013 (Dz. U. Nr 110,  

poz. 757). Zgodnie z ww. rozporządzeniem, Narodowe Cele Wskaźnikowe wynoszą: 

1) 3,45 % na 2008 r.; 

2) 4,60 % na 2009 r.; 

3) 5,75 % na 2010 r.; 

4) 6,20 % na 2011 r.; 

5) 6,65 % na 2012 r.; 

6) 7,10 % na 2013 r. 

53. W tabeli 4.4 w  wierszu 426  należy wpisać wysokość współczynnika redukcyjnego, o którym 

mowa w art. 23 ust. 4 ustawy oraz wyżej w pkt 46 niniejszych objaśnień, ustalonego na dany rok 

sprawozdawczy przez Radę Ministrów. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie 

ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 153, poz. 902), współczynnik redukcyjny na lata 2012 i 2013 wynosi 0,85. 

54. W tabeli 4.4 w  wierszu 427  należy wpisać wysokość obowiązkowego minimalnego udziału  

biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych na potrzeby własne, wyrażoną  

w procentach, tj. wysokość Narodowego Celu Wskaźnikowego obwiązanego do osiągnięcia przez 

podmiot realizujący NCW.  

W przypadku podmiotu realizującego NCW, spełniającego warunki, określone w art. 23 ust. 4 

ustawy, korzystającego z obniżki Narodowego Celu Wskaźnikowego, ww. minimalny udział 

równy jest iloczynowi Narodowego Celu Wskaźnikowego i współczynnika redukcyjnego,  

o którym mowa wyżej w pkt 46 niniejszych objaśnień, tj.: 

wiersz 425 × wiersz 426  = wiersz 427  

Wynik iloczynu należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą, że końcówki 

mniejsze niż 0,005 są zaokrąglane do 0,00, a końcówki wynoszące 0,005 i więcej są zaokrąglane 

do 0,01.  

W związku z brzmieniem art. art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, gdzie określono,  

iż współczynnik redukcyjny na lata 2012 i 2013 wynosi 0,85, minimalny udział  

biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych na potrzeby własne przez podmiot 

realizujący NCW, spełniający warunki, określone w art. 23 ust. 4 ustawy, korzystający z obniżki 

Narodowego Celu Wskaźnikowego, wynosi w latach 2012-213: 

1) 6,65 % × 0,85 = 5,65 % w 2012 r.; 

2) 7,10 % × 0,85 = 6,04 % w 2013 r. 
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W przypadku podmiotu realizującego NCW, niekorzystającego z obniżki Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, ww. minimalny udział równy jest Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu, tj.: 

wiersz 425 = wiersz 427  

55. W tabeli 4.4 w  wierszu 428  należy obliczyć wysokość zrealizowanego udziału 

biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych na potrzeby własne i wyrazić ten 

udział w procentach, tj. dokonać następującego obliczenia: 

wiersz 413 ÷ wiersz 422 × 100 % = wiersz 428 

Wynik obliczenia należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą, że 

końcówki mniejsze niż 0,005 są zaokrąglane do 0,00, a końcówki wynoszące 0,005 i więcej są 

zaokrąglane do 0,01.  

 

 
Sprawozdanie podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu 


