
Informacja	dla	odbiorców	przemysłowych	

zobowiązanych	do	przekazania	Prezesowi	Urzędu	Regulacji	Energetyki	informacji	

i	oświadczenia,	o	których	mowa	w	art.	9a	ust.	1a5	ustawy	–	Prawo	energetyczne.	

	

Zgodnie	 z	 art.	 9a	 ust.	 1a5	 ustawy	 z	 dnia	 10	 kwietnia	 1997	 r.	 –	 Prawo	 energetyczne	

(Dz.	 U.	 z	 2012	r.	 poz.	 1059	 z	 późn.	 zm.)	 odbiorca	 przemysłowy,	 o	którym	 mowa	

w	art.	9a	ust.	1a	pkt	1	tej	ustawy	obowiązany	jest	przekazać	Prezesowi	Urzędu	Regulacji	

Energetyki	do	dnia	do	dnia	31	maja	roku	następującego	po	roku	realizacji	obowiązku:	

1) informację	o	wysokości	wykonanego	obowiązku,	o	którym	mowa	art.	9a	ust.	1	

i	8	ustawy	–	Prawo	energetyczne,	oraz	 ilości	zakupionej	energii	elektrycznej	na	

własny	użytek	w	roku	 realizacji	obowiązku,	 a	 także	o	wysokości	 kosztu	energii	

elektrycznej	 oraz	 wartości	 swojej	 produkcji	 w	 roku	 kalendarzowym	

poprzedzającym	rok	realizacji	obowiązku;		

2)	oświadczenie	następującej	treści:	

„Świadomy	 odpowiedzialności	 karnej	 za	 złożenie	 fałszywego	 oświadczenia	

wynikającej	 z	 art.	 233	 §	 6	 ustawy	 z	 dnia	 6	 czerwca	 1997	 r.	 –	 Kodeks	 karny	

oświadczam,	że:	

1)	dane	zawarte	w	 informacji,	o	której	mowa	w	art.	9a	ust.	1a5	ustawy	z	dnia	10	

kwietnia	1997	r.	–	Prawo	energetyczne	są	zgodne	z	prawdą;	

2)	 znane	mi	 są	 i	 spełniam	warunki	 uprawnienia	 określonego	w	 ust.	 1a3	 ustawy,	

o	której	mowa	w	pkt	1.”.	

Klauzula	 ta	 zastępuje	 pouczenie	 organu	 o	 odpowiedzialności	 karnej	 za	 składanie	

fałszywych	zeznań.	

W	 świetle	przepisów	ustawy	–	Prawo	energetyczne	 status	 „odbiorcy	przemysłowego”,	

uprawnionego	do	skorzystania	w	roku	2013	z	„nowego”	sposobu	realizacji	obowiązków,	

o	 których	 mowa	 w	 art.	 9a	 ust	 1	 i	 8	 tej	 ustawy	 uzyskały	 podmioty,	 które	 spełniały	

wymogi	 definicji	 odbiorcy	 przemysłowego	 zawarte	 w	 art.	 3	 pkt	 20e	 ustawy	 –	 Prawo	

energetyczne	oraz	przesłanki	 określone	w	 treści	 art.	 9a	ust.	 1a	pkt	1	ustawy	–	Prawo	

energetyczne	tj.	w	roku	2012	zużyły	nie	mniej	niż	100	GWh	energii	elektrycznej,	której	

koszt	 wyniósł	 nie	 mniej	 niż	 3%	 wartości	 produkcji	 a	 także	 złożyły	 w	 ustawowym	

terminie	oświadczenie,	o	którym	mowa	w	art.	9a	ust.	1a1	ustawy	–	Prawo	energetyczne.		

	

Wykaz	podmiotów,	które	do	dnia	25	września	2013	r.	 złożyły	oświadczenie,	o	którym	

mowa	w	 art.	 9a	 ust.	 1a1	 ustawy	 –	 Prawo	 energetyczne,	 na	 których	 ciąży	obowiązek	



przekazania	 Prezesowi	 Urzędu	 Regulacji	 Energetyki	 informacji	 i	 oświadczenia,	

o	których	mowa	w	art.	9a	ust.	1a5	ustawy	 –	Prawo	energetyczne	w	 terminie	do	

dnia	31	maja	br.	‐	zawiera	Informacja	Prezesa	URE	Nr	27	/2013	z	dnia	9	października	

2013	r.		

Informację	i	oświadczenie,	o	których	mowa	art.	9a	ust.	1a5	ustawy	–	Prawo	energetyczne	

należy	 kierować	 na	 adres	 siedziby	 Urzędu	 Regulacji	 Energetyki	 w	 Warszawie	

Al.	Jerozolimskie	181	(Budynek	A);	02‐222	Warszawa.		

Przypominamy,	 że	 powyższy	 termin	 złożenia	 ww.	 informacji	 i	 oświadczenia	 jest	

terminem	 materialnoprawnym,	 stąd	 o	 jego	 zachowaniu	 decyduje	 data	 wpływu	

przedmiotowej	informacji	i	oświadczenia	do	URE.	

	

Przypominamy	 również	 że	 do	 dnia	 31	marca	 2014	 r.	 Komisja	 Europejska	 nie	 ogłosiła	

decyzji	o	zgodności	pomocy	publicznej	przewidzianej	w	ustawie	z	dnia	26	lipca	2013	r.	

o	zmianie	ustawy	–	Prawo	energetyczne	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.	U.	z	2013	r.,	

poz.	 984),	 tj.	 ustawie	 wprowadzającej	 możliwość	 realizacji	 przez	 odbiorców	

przemysłowych	 obowiązków,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 9a	 ust	 1	 i	 8	 ustawy	 –	 Prawo	

energetyczne,	w	sposób	przewidziany	w	art.	9a	ust.	1a3	tej	ustawy,	co	zdaniem	Prezesa	

URE	 przesądza	 o	 konieczności	 realizacji	 powyższych	 obowiązków	 w	 odniesieniu	 do	

100%	wolumenu	energii	elektrycznej	zakupionej	na	własny	użytek	w	okresie	od	dnia	11	

września	 2013	 r.	 do	 dnia	 31	 grudnia	 2013	 r.	 przez	 odbiorców	 przemysłowych	 (por.	

Uprawnienia	i	obowiązki	odbiorców	przemysłowych	wynikające	ze	zmiany	ustawy	‐	Prawo	

energetyczne	 ‐	 aktualizacja	 informacji	 ‐	 stanowisko	 Prezesa	 URE	 opublikowane	 na	

stronie	www.ure.gov.pl	w	dniu	14	listopada	2013	r.).		

Zwracamy	uwagę,	 że	w	myśl	 art.	 9a	 ust	 1a6	 ustawy	 –	Prawo	energetyczne	 –	podmiot,	

który	 nie	 przekazał	 Prezesowi	 Urzędu	 Regulacji	 Energetyki	 informacji	 oraz	

oświadczenia,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 1a5,	 podał	 w	 tej	 informacji	 nieprawdziwe	 lub	

wprowadzające	 w	 błąd	 dane	 lub	 skorzystał	 z	 uprawnienia,	 o	 którym	 mowa	

w	 art.	 9a	 ust.	 1a3	 ustawy	 –	 Prawo	 energetyczne,	 nie	 spełniając	 określonych	 w	 tym	

przepisie	warunków,	nie	może	skorzystać	z	uprawnienia,	o	którym	mowa	w	art.	9a	

ust.	1a3	 ustawy	–	Prawo	energetyczne,	przez	okres	5	 lat	 liczonych	od	zakończenia	

roku,	którego	dotyczył	obowiązek.	

	

W	 załączeniu	 przedstawiamy	 przykładowe	 wzory	 informacji,	 o	 której	 mowa	

w	art.	9a	ust.	1a5	pkt	1	ustawy	–	Prawo	energetyczne	oraz	oświadczenia,	o	którym	mowa	



w	art.	9a	ust.	1a5	pkt	2	ustawy	–	Prawo	energetyczne	z	prośbą	o	przedkładanie	wraz	z	

powyższymi	 wypełnionego	 formularza	 Informacji	 dodatkowej	 według	

następującego	schematu:	

	

INFORMACJA	DODATKOWA		

	

Tab.	1.	Zestawienie	podmiotów,	od	których	została	zakupiona	energia	elektryczna	w	okresie	od	dnia	11	

września	2013	r.	do	dnia	31	grudnia	2013	r.:		

Lp.	
Nazwa	

sprzedawcy	

Zakup	energii	elektrycznej	w	MWh	w	tym:		

zakup	

łączny		

zakup	na	użytek		

własny	jako	odbiorcy			

końcowego	

zakup	na	potrzeby		

wytwarzania,	przesyłania	

lub	dystrybucji	energii	

elektrycznej	

energia	elektryczna	

zakupiona	do	dalszej	

odsprzedaży		

1.	 	 	 	 	

2.	 	 	 	 	

…	 	 	 	 	

	

Tab.	2.	 Zakup	 energii	 elektrycznej	 z	 rynku	 bilansującego	 lub	 od	 przedsiębiorstw	 świadczących	 usługę	

bilansowania	handlowego	w	okresie	od	dnia	11	września	2013	r.	do	dnia	31	grudnia	2013	r.:			

Lp.	
Nazwa	

sprzedawcy	

Zakup	energii	elektrycznej	w	MWh	w	tym:		

zakup	

łączny		

zakup	na	użytek		

własny	jako	odbiorcy			

końcowego	

zakup	na	potrzeby		

wytwarzania,	przesyłania	

lub	dystrybucji	energii	

elektrycznej	

energia	elektryczna	

zakupiona	do	dalszej	

odsprzedaży		

1.	 	 	 	 	

2.	 	 	 	 	

…	 	 	 	 	

	

Tab.	3.	Zakup	energii	elektrycznej	na	Towarowej	Giełdzie	Energii	oraz	Giełdzie	Papierów	Wartościowych	

z	terminem	dostawy	w	okresie	od	dnia	11	września	2013	r.	do	dnia	31	grudnia	2013	r.:			

Lp.	

Nazwa		

domu	

maklerskiego/zak

up	własny	

Zakup	energii	elektrycznej	w	MWh	w	tym:		

zakup	

łączny		

zakup	na	użytek		

własny	jako	odbiorcy			

końcowego	

zakup	na	potrzeby		

wytwarzania,	przesyłania	

lub	dystrybucji	energii	

elektrycznej	

energia	elektryczna	

zakupiona	do	dalszej	

odsprzedaży		

1.	 	 	 	 	

2.	 	 	 	 	

…	 	 	 	 	

	

	

	



	

Tab.	4.	Informacje	dotyczące	wartości	produkcji*	ogółem	w	roku	2012	

	 Wyszczególnienie	 kwota	 Jednostka	

	 Całkowita	wartość	produkcji		w	ramach	działalności	gospodarczej	

przedsiębiorstwa,	w	tym	w	zakresie:		

	 PLN	

wydobywania	węgla	kamiennego	lub	rud	metali	nieżelaznych	 	 PLN 
produkcji	wyrobów	z	drewna	oraz	korka	z	wyłączeniem	produkcji	mebli 	 PLN	

produkcji	papieru	i	wyrobów	z	papieru	 	 PLN 
produkcji	chemikaliów	i	wyrobów	chemicznych 	 PLN 
produkcji	wyrobów	z	gumy	i	tworzyw	sztucznych 	 PLN 
produkcji	szkła	i	wyrobów	ze	szkła	 	 PLN 
produkcji	ceramicznych	materiałów	budowlanych 	 PLN 
produkcji	metali	 	 PLN 
produkcji	elektrod	węglowych	i	grafitowych,	styków	i	pozostałych	

elektrycznych	wyrobów	węglowych	i	grafitowych	

	 PLN 

produkcji	żywności	 	 PLN 
pozostałe	rodzaje	działalności		 	 PLN	

	

*przez	wartość	produkcji	rozumieć	należy	przychód	ze	sprzedaży	własnych	wyrobów,	robót	i	usług	(bez	podatku	od	

towarów	i	usług),	pomniejszony	o	podatek	akcyzowy	i	powiększony	o	kwoty	dotacji	do	produktu	(por.	art.	9a	ust	1a4	

ustawy	–	Prawo	energetyczne).			

	

	

	

	


