
				 		 	 	 	 			Warszawa,	dnia	25	lutego	2014	r.	
	 	 PREZES	
URZĘDU	REGULACJI	ENERGETYKI	
	
	
	

Informacja	Prezesa	Urzędu	Regulacji	Energetyki	Nr	8/2014	
w	sprawie	

realizacji	obowiązku,	o	którym	mowa	
w	art.	12	ustawy	o	efektywności	energetycznej	‐	za	rok	2013.	

	

1. W	świetle	obowiązującego	od	1	stycznia	2013	r.	art.	12	ust.	1	i	ust.	2	ustawy	z	dnia		
15	kwietnia	2011	r.	o	efektywności	energetycznej	 (Dz.	U.	 z	2011	r.	Nr	94,	poz.	551	
z	późn.	zm.)	–	dalej:	„ustawa”:	

 przedsiębiorstwa	 energetyczne	 sprzedające	 energię	 elektryczną,	 ciepło	
lub	 gaz	 ziemny	 odbiorcom	 końcowym	 przyłączonym	 do	 sieci	 na	
terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej,	

 odbiorcy	 końcowi	 przyłączeni	 do	 sieci	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	
Polskiej,	 będący	 członkami	 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.),	 zawierający	we	własnym	 imieniu	
transakcje	na	giełdzie	towarowej,	

 towarowe	domy	maklerskie	lub	domy	maklerskie,	o	których	mowa	w	art.	2	
pkt	8	 i	9	ustawy	z	dnia	26	października	2000	 r.	 o	giełdach	 towarowych,	
realizujące	 transakcje	 na	 giełdzie	 towarowej	 na	 zlecenie	 odbiorców	
końcowych	 przyłączonych	 do	 sieci	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	

obowiązane	są:	

 uzyskać	 i	przedstawić	do	umorzenia	Prezesowi	Urzędu	Regulacji	Energetyki	
(Prezesowi	 URE),	 świadectwo	 efektywności	 energetycznej,	 o	którym	mowa		
w	art.	21	ust.	1	ustawy	

lub		

 uiścić	opłatę	zastępczą,	obliczoną	w	sposób	określony	w	art.	12	ust.	5	ustawy.		

2. Art.	 12	 ust.	 1	 pkt	 1	 ustawy	 stanowi,	 iż	 wartość	 świadectwa	 (świadectw)	
efektywności	 energetycznej,	wyrażona	w	 tonach	 oleju	 ekwiwalentnego	 (toe),	 które	
podmioty	 zobowiązane,	 określone	 w	 pkt	 1	 Informacji,	 są	 obowiązane	 uzyskać	
i	przedstawić	do	umorzenia	Prezesowi	URE,	wynosi:	

a) nie	 więcej	 niż	 3%	 ilorazu	 kwoty	 przychodu	 ze	 sprzedaży	 energii	
elektrycznej,	 ciepła	 lub	 gazu	 ziemnego	 odbiorcom	 końcowym,	
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osiągniętego	za	dany	rok,	w	którym	obowiązek	ten	jest	realizowany	oraz	
jednostkowej	 opłaty	 zastępczej,	 oznaczonej	 symbolem	 "Ozj",	 o	 którym	
mowa	 w	 art.	 12	 ust.	 5	 ustawy	 ‐	 w	 przypadku	 przedsiębiorstwa	
energetycznego	sprzedającego	energię	elektryczną,	ciepło	lub	gaz	ziemny	
odbiorcom	 końcowym.	 Obowiązek	 ten	 nie	 dotyczy	 przedsiębiorstw	
energetycznych	 sprzedających	 ciepło	 odbiorcom	 końcowym	
przyłączonym	 do	 sieci	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 jeżeli	
łączna	wielkość	mocy	zamówionej	przez	tych	odbiorców	nie	przekracza	5	
MW	(art.	12	ust.	3	ustawy),	

b) 	nie	więcej	 niż	 3%	 ilorazu	 kwoty	 transakcji	 zakupu	 energii	 elektrycznej,	
ciepła	lub	gazu	ziemnego	na	giełdzie	towarowej,	osiągniętego	za	dany	rok,	
w	 którym	 obowiązek	 ten	 jest	 realizowany	 oraz	 jednostkowej	 opłaty	
zastępczej,	 oznaczonej	 symbolem	 "Ozj",	 o	 którym	mowa	w	 art.	 12	 ust.	 5	
ustawy	 ‐	 w	 przypadku	 odbiorcy	 końcowego	 działającego	 we	 własnym	
imieniu	 oraz	 towarowego	 domu	 maklerskiego	 lub	 domu	 maklerskiego	
działającego	na	zlecenie	tego	odbiorcy.	

3. W	wydanym	na	podstawie	art.	15	ustawy	rozporządzeniu	Ministra	Gospodarki	z	dnia	
4	 września	 2012	 r.	 w	 sprawie	 sposobu	 obliczania	 ilości	 energii	 pierwotnej	
odpowiadającej	 wartości	 świadectwa	 efektywności	 energetycznej	 oraz	 wysokości	
jednostkowej	opłaty	zastępczej	(Dz.	U.	z	2012	r.	poz.	1039)	–	dalej:	„rozporządzenie”,	
określono	w	§	2,	że:	

a) ilość	 energii	 pierwotnej	 odpowiadającą	 wartości	 świadectwa,	 które	 jest	
obowiązane	uzyskać	i	przedstawić	do	umorzenia	przedsiębiorstwo	energetyczne,	
o	 którym	mowa	w	 art.	 12	 ust.	 2	 pkt	 1	 ustawy	 (oraz	w	 pkt	 2	 lit.	 a	 Informacji),	
oznaczoną	 symbolem	 Enp1	 ,	 wyrażoną	 w	 tonach	 oleju	 ekwiwalentnego	 (toe),	
oblicza	się	według	wzoru:		

un	×	Pn		

Enp1	=				_________	

100%	×	Ozj		

gdzie	poszczególne	symbole	oznaczają:		

un	–	wskaźnik	procentowy	na	dany	rok	(n)	powstania	obowiązku,	o	którym	mowa	
w	art.	12	ust.	1	ustawy,	zwany	dalej	„rokiem	rozliczeniowym”,	w	[%].	Wskaźnik	
ten	na	rok	rozliczeniowy	2013	wynosi	1	%	(§	2	ust.	3	pkt	1	rozporządzenia),	

Pn	 –	 kwotę	 przychodu	 ze	 sprzedaży	 energii	 elektrycznej,	 ciepła	 lub	 gazu	
ziemnego	 odbiorcom	 końcowym,	 osiągniętego	 za	 rok	 rozliczeniowy	przez	 dane	
przedsiębiorstwo	 energetyczne,	 o	 którym	 mowa	 w	 art.	 12	 ust.	 1	 pkt	 1	 lit.	 a	
ustawy	 (oraz	 w	 pkt	 2	 lit.	 a	 Informacji),	 pomniejszonego	 o	 kwoty	 i	 koszty,	
o	których	mowa	w	art.	12	ust.	4	ustawy,	w	[zł],		
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Ozj	 –	 wysokość	 jednostkowej	 opłaty	 zastępczej	 określoną	 w	 [zł/toe],	 która	
wynosi	1000	zł	(§	4	rozporządzenia).	

b) ilość	 energii	 pierwotnej	 odpowiadającą	 wartości	 świadectwa,	 które	 jest	
obowiązany	 uzyskać	 i	 przedstawić	 do	 umorzenia	 odbiorca	 końcowy,	 towarowy	
dom	maklerski	 lub	 dom	maklerski,	 o	 których	mowa	w	 art.	 12	 ust.	 2	 pkt	 2	 i	 3	
ustawy	 (oraz	w	pkt	 2	 lit.	 b	 Informacji),	 oznaczoną	 symbolem	Enp2,	wyrażoną	w	
tonach	oleju	ekwiwalentnego	(toe),	oblicza	się	według	wzoru:		
	

un	×	T	n	

Enp2	=											____________	

100%	×	Ozj	

gdzie	poszczególne	symbole	oznaczają:	

un	–	wskaźnik	procentowy	na	dany	rok	rozliczeniowy,	w	 [%].Wskaźnik	 ten	na	
rok	rozliczeniowy	2013	wynosi	1	%	(§	2	ust.	3	pkt	1	rozporządzenia),		

Tn	–	 kwotę	 transakcji,	 o	 której	mowa	w	 art.	 12	 ust.	 1	 pkt	 1	 lit.	 b	 ustawy	 (oraz	
w	pkt	2	lit.	b	Informacji),	w	[zł],	

Ozj	 –	 wysokość	 jednostkowej	 opłaty	 zastępczej	 określoną	 w	 [zł/toe],	 która	
wynosi	1000	zł	(§	4	rozporządzenia).	

4. W	myśl	art.	12	ust.	4	ustawy	kwotę	przychodu,	o	której	mowa	w	art.	12	ust.	1	pkt	1	
lit.	a	ustawy	(oraz	w	pkt	2	lit.	a	Informacji),		pomniejsza	się	o:	

1) kwotę	 przychodu	 ze	 sprzedaży	 gazu	 ziemnego	 przedsiębiorstwom	
energetycznym	 w	 celu	 jego	 zużycia	 na	 potrzeby	 wytwarzania	 energii	
elektrycznej	 lub	 ciepła,	 z	 wyjątkiem	 sprzedaży	 tego	 gazu	 przedsiębiorstwom	
energetycznym,	o	których	mowa	w	art.	12	ust.	3	ustawy	(sprzedających	ciepło	
odbiorcom	 końcowym	 przyłączonym	 do	 sieci	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	
Polskiej,	 jeżeli	 łączna	 wielkość	 mocy	 zamówionej	 przez	 tych	 odbiorców	 nie	
przekracza	5	MW);	

2) kwotę	 przychodu	 ze	 sprzedaży	 gazu	 ziemnego	 w	 celu	 jego	 zużycia	 na	 cele	
nieenergetyczne;	

3) kwotę	 akcyzy	 naliczonej	 przez	 przedsiębiorstwo	 energetyczne	 z	 tytułu	
sprzedaży	energii	elektrycznej	lub	gazu	ziemnego	odbiorcy	końcowemu;	

4) koszt	uzyskania	świadectw	pochodzenia	i	świadectw	pochodzenia	z	kogeneracji	
przedstawionych	 przez	 przedsiębiorstwo	 energetyczne	 do	 umorzenia	
Prezesowi	 URE	 lub	 wartość	 uiszczonej	 przez	 to	 przedsiębiorstwo	 opłaty	
zastępczej,	 o	których	 mowa	 w	 art.	 9a	 ust.	 1	 i	 8	 ustawy	 z	 dnia	 10	 kwietnia	
1997	r.	‐	Prawo	energetyczne	(Dz.	U.	z	2012	r.,	poz.	1059	z	późn.zm.),	z	tytułu	
sprzedaży	energii	elektrycznej	odbiorcy	końcowemu;	
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5) koszt	uzyskania	świadectw	efektywności	energetycznej	przedstawionych	przez	
przedsiębiorstwo	energetyczne	do	umorzenia	Prezesowi	URE,	o	których	mowa	
w	art.	 21	 ust.	 1	 ustawy,	 lub	 wartość	 uiszczonej	 przez	 to	 przedsiębiorstwo	
opłaty	zastępczej,	o	której	mowa	w	art.	12	ust.	1	pkt	2	ustawy;	

6) kwotę	 przychodu	 ze	 sprzedaży	 energii	 elektrycznej	 odbiorcy	 końcowemu,	
o	którym	mowa	w	art.	13	ust.	1	ustawy.	

3. W	 myśl	 art.	 27	 ust.	 1	 ustawy	 	Prezes	 URE,	 na	 wniosek	 przedsiębiorstwa	
energetycznego,	 odbiorcy	 końcowego	 oraz	 towarowego	 domu	 maklerskiego	 lub	
domu	maklerskiego,	o	których	mowa	w	art.	12	ust.	2	ustawy	(oraz	w	pkt	2	lit.	a	 i	b	
Informacji),	 którym	 przysługują	 prawa	 majątkowe	 wynikające	 ze	 świadectwa	
efektywności	energetycznej,	w	drodze	decyzji,	umarza	to	świadectwo	w	całości	albo	
w	części.	

4. W	świetle	art.	27	ust.	3	ustawy,	 świadectwo	efektywności	 energetycznej	umorzone	
do	dnia	31	marca	danego	roku	kalendarzowego	jest	uwzględniane	przy	rozliczeniu	
wykonania	 obowiązku	 określonego	 w	 art.	 12	 ust.	 1	 ustawy	w	 poprzednim	 roku	
kalendarzowym.	

5. Zgodnie	 z	 art.	 27	 ust.	 5	 ustawy	 przedsiębiorstwo	 energetyczne,	 odbiorca	 końcowy	
oraz	towarowy	dom	maklerski	 lub	dom	maklerski,	o	których	mowa	w	art.	12	ust.	2	
ustawy	(oraz	w	pkt	2	lit.	a	i	b	Informacji),	wraz	z	wnioskiem	o	umorzenie	świadectwa	
efektywności	 energetycznej	 są	 obowiązane	 złożyć	 Prezesowi	 URE	 dokument,	
o	którym	 mowa	 w	 art.	 26	 ustawy,	 tj.	 wydany	 na	 wniosek	 ww.	 podmiotów	 przez	
podmiot	 prowadzący	 rejestr	 świadectw	 efektywności	 energetycznej	 i	organizujący	
obrót	 prawami	 majątkowymi	 wynikającymi	 z	 tych	 świadectw,	 dokument	
stwierdzający	 prawa	 majątkowe	 wynikające	 z	 tego	 świadectwa	 przysługujące	
wnioskodawcy.	

6. Zgodnie	z	art.	1	ust.	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	16	listopada	2006	r.	o	opłacie	skarbowej	
(Dz.	 U.	 z	 2012	 r.	 poz.	 1282	 z	 późn.	 zm.)	 wniosek	 o	 umorzenie	 świadectwa	
efektywności	energetycznej	podlega	opłacie	skarbowej.	W	myśl	art.	6	ust.	1	pkt	1	
tej	ustawy,	obowiązek	zapłaty	opłaty	skarbowej	powstaje	z	chwilą	złożenia	wniosku	
o	dokonanie	czynności	urzędowej.	

Jednocześnie	 należy	 wskazać,	 iż	 zgodnie	 z	 częścią	 I	 pkt	 53	 Załącznika	 do	 ustawy	
o	opłacie	 skarbowej,	w	 odniesieniu	 do	 dokonania	 czynności	 urzędowej	 polegającej	
na	 wydaniu	 przez	 Prezesa	 URE	 decyzji	 w	 przedmiocie	 umorzenia	 świadectwa	
efektywności	energetycznej,	tj.	decyzji	innej,	niż	wymieniona	w	Załączniku	do	ustawy	
o	opłacie	skarbowej,	do	której	mają	zastosowanie	przepisy	ustawy	z	dnia	14	czerwca	
1960	r.	Kodeks	postępowania	administracyjnego	(Dz.	U.	z	2013	r.,	poz.	267)	opłata	
wynosi	10	zł.	

Zgodnie	 z	 art.	 12	 ust.	 2	 ustawy	 o	 opłacie	 skarbowej,	 organem	 podatkowym	
właściwym	 miejscowo	 w	 sprawach	 opłaty	 skarbowej	 od	 dokonania	 czynności	
urzędowej,	wydania	zaświadczenia	oraz	zezwolenia	jest	organ	podatkowy	właściwy	
ze	 względu	 na	 siedzibę	 organu	 lub	 podmiotu,	 który	 dokonał	 czynności	 urzędowej	
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albo	wydał	zaświadczenie	lub	zezwolenie	(pozwolenie,	promesę	koncesji,	koncesję).	
Z	 uwagi	 na	 fakt,	 iż	 siedzibą	 centralnego	 organu	 administracji	 rządowej	 –	 Prezesa	
Urzędu	Regulacji	Energetyki	jest	m.st.	Warszawa,	zapłata	opłaty	skarbowej	powinna	
być	dokonywana	na	rzecz	właściwego	miejscowo	organu	podatkowego	–	Prezydenta	
m.st.	 Warszawy.	 W	 przypadku	 wpłat	 bezgotówkowych	 powinny	 być	 one	
dokonywane	 na	 rachunek	 Urzędu	 Dzielnicy	 Ochota	 –	 Miasta	 Stołecznego	
Warszawy,	 ul.	 Grójecka	 17a,	 02‐021	Warszawa,	 	 numer	 rachunku:	95	10301508	
0000	0005	5002	4055.	

7. W	 przypadku,	 gdy	 zobowiązany	 podmiot	 nie	 zrealizował	 w	 całości	 lub	 w	 części	
obowiązku,	 o	 którym	 mowa	 w	 art.	 12	 ust.	 1	 pkt	 1	 ustawy,	 tj.	 nie	 uzyskał	 i	nie	
przedstawił	 do	 umorzenia	 Prezesowi	 URE	 świadectwa/świadectw	 efektywności	
energetycznej	 o	 odpowiedniej	 wartości,	 obowiązek	 ten	 może	 zostać	 zrealizowany	
poprzez	wniesienie	opłaty	zastępczej	w	odpowiedniej	wysokości	(art.	12	ust.	1	pkt	2	
ustawy).	 Opłatę	 zastępczą	 oblicza	 się	 według	 następującego	 wzoru	 (art.	 12	 ust.	 5	
ustawy):	

Oz	=	Ozj	×	Ep,	

gdzie	poszczególne	symbole	oznaczają:	

Oz	‐			opłatę	zastępczą	wyrażoną	w	złotych,	

Ozj	‐		jednostkową	opłatę	zastępczą,	nie	niższą	niż	900	zł	i	nie	wyższą	niż	2.700	zł	za	
tonę	 oleju	 ekwiwalentnego,	 która	 obecnie	wynosi	 1000	 zł	 za	 tonę	 oleju	
ekwiwalentnego	(§	4	rozporządzenia),	

Ep	 ‐			ilość	 energii	 pierwotnej,	 wyrażoną	 w	 tonach	 oleju	 ekwiwalentnego,	 równą	
różnicy	między	ilością	energii	pierwotnej	wynikającą	z	obowiązku	określonego	
w	 przepisach	 wydanych	 na	 podstawie	 art.	 15	 ustawy	 i	 ilością	 energii	
pierwotnej	 wynikającą	 ze	 świadectw	 efektywności	 energetycznej,	 o	 których	
mowa	w	art.	21	ust.	1	ustawy,	umorzonych	przedsiębiorstwu	energetycznemu,	
odbiorcy	 końcowemu	 oraz	 towarowemu	domowi	maklerskiemu	 lub	 domowi	
maklerskiemu,	o	których	mowa	w	art.	12	ust.	2	ustawy	(oraz	w	pkt	2	lit.	a	i	lit.	
b	Informacji),	w	terminie,	o	którym	mowa	w	art.	27	ust.	3	ustawy	tj.	do	dnia	
31	marca	każdego	roku	za	poprzedni	rok	kalendarzowy.	

8. Zgodnie	z	art.	12	ust.	6	ustawy,	kwotę	opłaty	zastępczej	należy	uiścić	na	rachunek	
bankowy	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej:	
76	1130	 1017	 0000	 0109	 9520	 0084	 do	 dnia	 31	marca	 każdego	 roku	 za	
poprzedni	rok	kalendarzowy.	

9. W	świetle	art.	14	ustawy	przedsiębiorstwo	energetyczne,	odbiorca	końcowy	oraz	
towarowy	 dom	maklerski	 lub	 dom	maklerski,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 12	 ust.	 2	
ustawy	 (oraz	w	 pkt	 2	 lit.	 a	 i	 lit.	 b	 Informacji),	przedstawia	Prezesowi	URE,	na	
jego	 żądanie,	 dokumenty	 lub	 informacje	 niezbędne	 do	 oceny	 wykonania	
obowiązku,	 o	 którym	mowa	w	 art.	 12	 ust.	 1	 ustawy,	 z	 zachowaniem	 przepisów	
o	ochronie	informacji	niejawnych	i	innych	informacji	prawnie	chronionych.	
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10. W	 myśl	 art.	35	 ust.	 1	 ustawy	Prezes	 URE	 nakłada	 na	 przedsiębiorstwo	
energetyczne,	 odbiorcę	 końcowego	 oraz	 towarowy	 dom	 maklerski	 lub	 dom	
maklerski,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 12	 ust.	 2	 ustawy,	 w	 drodze	 decyzji,	 karę	
pieniężną	 w	 wysokości	 nie	 większej	 niż	 10%	 przychodu	 osiągniętego	 w	 roku	
podatkowym	poprzedzającym	rok	nałożenia	kary,	jeżeli	podmiot	ten:	

1) nie	dopełnia	obowiązku	uzyskania	 i	przedstawienia	do	umorzenia	Prezesowi	
URE	świadectwa	efektywności	energetycznej	lub	nie	uiszcza	opłaty	zastępczej,	
o	których	mowa	w	art.	12	ust.	1	ustawy;	

2) nie	 przedstawia	 w	 wyznaczonym	 terminie	 dokumentów	 lub	 informacji,	
o	których	mowa	w	art.	14	ustawy;	

3) przedłożył	 Prezesowi	 URE	 wniosek	 o	 umorzenie	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej,	 o	 którym	 mowa	 w	 art.	 27	 ust.	 1	 ustawy,	 zawierający	
nieprawdziwe	dane.	
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