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   Warszawa, dnia 11 września 2014 r. 
 PREZES  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

  
              DSW-744-1(1)/2014/MWe

 
Panie/Panowie Prezesi 
Przedsiębiorstw energetycznych  
sprzedających energię elektryczną, ciepło 
lub gaz ziemny 
 
wg rozdzielnika 
 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) – dalej: „ustawa” proszę o przesłanie 
informacji dotyczących dokonanej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 
2013 r. sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w celu zbadania 
realizacji obowiązków, określonych w art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy.  

1. W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy: 

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

b) 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 2014 r. poz. 197) 
zawierający we własnym imieniu transakcje na giełdzie towarowej, 

c) 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 

- w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy są 
obowiązani: 

1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 
(Prezesowi URE), świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa  
w art. 21 ust. 1 ustawy, w terminie określonym w art. 27 ust. 3 ustawy, 

lub 

2) uiścić opłatę zastępczą w terminie określonym w art. 12 ust. 6 ustawy, obliczoną 
w sposób określony w art. 12 ust. 5 ustawy. 

2. Z kolei art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, iż wartość świadectwa (świadectw) 
efektywności energetycznej, wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego (toe), które 
podmioty zobowiązane, określone powyżej, 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, osiągniętego za dany rok, 
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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. 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.), odbiorca końcowy to odbiorca 
dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek. Do własnego użytku nie zalicza 
się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, 
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.  

Zatem energię elektryczną zużytą w celach innych niż wymienione w treści powołanego 
wyżej przepisu procesy energetyczne (np.  zasilanie własnych czy dzierżawionych 
powierzchni), 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. 12 ust. 1 ustawy.   

Sprzedawca energii elektrycznej, w przypadku jej sprzedaży do podmiotu, który część 
zakupionej energii elektrycznej, przeznacza na własny użytek, np. na zaspokojenie 
własnych potrzeb energetycznych (będąc w tym zakresie odbiorcą końcowym - z 
uwzględnieniem wyłączenia zawartego w art. 3 pkt 13a zdanie drugie  ustawy – Prawo 
energetyczne), a część zakupionej energii elektrycznej, odsprzedaje dalej do swoich 
własnych odbiorców końcowych, do obliczenia ww. obowiązku przyjmuje przychody ze 
sprzedaży energii elektrycznej, do ww. podmiotu w części, w jakiej dokonuje on zakupu 
tej energii na swój własny użytek, tj. w takiej części, która jest związana z dostarczeniem 
energii elektrycznej dla tego podmiotu w związku z zaspokojeniem jego własnych 
potrzeb.  

Sprzedawca gazu ziemnego do podstawy obliczenia obowiązku określonego w art. 12 
ust. 1 ustawy wlicza również gaz ziemny sprzedany do operatorów systemów gazowych 
- przesyłowego i dystrybucyjnego - w celu realizacji ich zadań wynikających z ustawy - 
Prawo energetyczne, jako – w przedmiotowym zakresie - odbiorców końcowych 
przyłączonych do sieci na terytorium RP (np. ilość gazu ziemnego wykorzystywanego na 
potrzeby utrzymania prawidłowych parametrów pracy sieci gazowej).  

Ponadto sprzedawca gazu ziemnego w przypadku sprzedaży gazu ziemnego do 
podmiotu (np. do przedsiębiorstwa obrotu), który część zakupionego gazu ziemnego 
przeznacza na własny użytek (będąc w tym zakresie odbiorcą końcowym), a część 
zakupionego gazu ziemnego odsprzedaje dalej do swoich własnych odbiorców 
końcowych, do obliczenia ww. obowiązku przyjmuje przychody ze sprzedaży gazu 
ziemnego do ww. podmiotu w części, w jakiej dokonuje on zakupu gazu ziemnego na 
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swój własny użytek, tj. w takiej części, która jest związana z dostarczeniem gazu 
ziemnego dla tego podmiotu w związku z zaspokojeniem jego własnych potrzeb 
związanych ze zużyciem gazu ziemnego. 

Sprzedawca ciepła, w przypadku sprzedaży ciepła do podmiotu, który część 
zakupionego ciepła przeznacza na własny użytek, np. na zaspokojenie własnych potrzeb 
cieplnych (będąc w tym zakresie odbiorcą końcowym), a część zakupionego ciepła 
odsprzedaje dalej do swoich własnych odbiorców końcowych, do obliczenia ww. 
obowiązku przyjmuje przychody ze sprzedaży ciepła do ww. podmiotu w części, w jakiej 
dokonuje on zakupu ciepła na swój własny użytek, tj. w takiej części, która jest związana 
z dostarczeniem ciepła dla tego podmiotu w związku z zaspokojeniem jego własnych 
potrzeb grzewczych. 

Dodatkowo wyjaśniam, że zużywanie energii (tj. energii elektrycznej bądź ciepła) na 
potrzeby własne przedsiębiorstwa ją wytwarzającego, lub zużywanie gazu ziemnego na 
potrzeby własne przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny  nie stanowi „sprzedaży 
do odbiorcy końcowego” i nie podlega ww. obowiązkom. 

Informuję jednocześnie, że ilość energii elektrycznej lub gazu ziemnego dostarczona 
w ramach bilansowania handlowego odbiorcy końcowemu, powinna być 
uwzględniona przez sprzedawcę w wykonanej przez ten podmiot całkowitej rocznej 
sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym (tj. powinna 
zostać uwzględniona w Załączniku nr 1, w Tabeli 1, w wierszu 1.1. w przypadku energii 
elektrycznej oraz w Załączniku nr 3, w Tabeli 3, w wierszu 1.1. w przypadku gazu 
ziemnego), co z kolei stanowi podstawę wypełnienia obowiązków uzyskania 
i umorzenia świadectw efektywności energetycznej, które to obowiązki zostały 
określone w art. 12 ust. 1 ustawy. Transakcja taka powinna zostać również wykazana 
w Załączniku nr 5, Tab. 6, kol. 5 i kol. 9 w przypadku energii elektrycznej oraz 

w Załączniku nr 6, Tab. 9, kol. 5 i kol. 9 w przypadku gazu ziemnego, oraz potwierdzona 
w oświadczeniach stanowiących odpowiednio Załączniki nr 8 oraz nr 9. 

Informacje w powyższym zakresie znajdują się na stronie internetowej Urzędu pod 
adresem: www.ure.gov.pl. 

Informuję, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 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 nie przedstawia 
w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 14 
ustawy.  

W przypadku niejasności i wątpliwości, pytania należy kierować do Departamentu 
Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki – tel. (22) 487-57-98 oraz  
(22) 487-57-99.  

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 
za zgodność z oryginałem (na każdej stronie dokumentu) kopiami tych dokumentów. 
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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 2012 r. poz. 1282 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 
opłaty skarbowej 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 zapłaty opłaty 
skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330). 

Wypełnione tabele, oświadczenie, dowody wniesienia opłaty skarbowej i opłat 
zastępczych oraz wszystkie dodatkowe informacje należy przesłać w formie listownej, 
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni o daty otrzymania niniejszego pisma, na adres: 

Katarzyna Szwed - Lipińska 

Dyrektor 

Departamentu Systemów Wsparcia 

Urząd Regulacji Energetyki 

Al. Jerozolimskie 181 

02-222 Warszawa 
 

              Prezes 
      Urzędu Regulacji Energetyki 
                                            
                    Maciej Bando 

 
 
 
 
 
 
Załączniki szt. 9:   

1) Dane ogólne za 2013 r. (Zał. Nr 1-4) 
2) Dane dotyczące sprzedaży i zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w 2013 r.(Zał. 

5-7) 
3) Oświadczenia (Zał. Nr 8-9) 


