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Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2015 

dotycząca 

składania oświadczeń, o których mowa 

w art. 9e1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

 

 

Mając na uwadze unormowanie zawarte w art. 9e1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zgodnie z którym do wniosku 

o wydanie świadectwa pochodzenia należy dołączyć określonej treści oświadczenie, 

składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, odnosząc się do kręgu podmiotów 

uprawnionych/zobowiązanych do złożenia oświadczenia, o którym mowa w tym 

przepisie informujemy, iż oświadczenie to - ze względu na jego charakter - 

kwalifikować należy jako oświadczenie wiedzy a nie oświadczenie woli, a zatem może 

ono zostać złożone - wyłącznie przez stronę toczącego się przed Prezesem Urzędu 

Regulacji Energetyki postępowania.  

 

Odpowiedzialność karna, o której mowa w art. 9e1 ustawy - Prawo energetyczne 

w związku z art. 233 § 6 Kodeksu karnego jest odpowiedzialnością zindywidualizowaną 

i osobistą, tzn. odpowiedzialnością za popełniony czyn tego, kto faktycznie złożył 

stosowne oświadczenie, tj. sprawcy czynu zabronionego, co znajduje potwierdzenie 

w aktualnym orzecznictwie sądowym. Powyższe oznacza, że odpowiedzialności za 

popełniony czyn nie może przejąć, a w konsekwencji ponieść nikt inny jak tylko sprawca 

czynu zabronionego. Nie jest zatem możliwe podpisanie oświadczenia, o którym mowa 

w art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne przez pełnomocnika strony. Konieczne jest 

złożenie przedmiotowego oświadczenia przez stronę postępowania, która ponosi 

odpowiedzialność karną za prawdziwość składanych oświadczeń.  

W przypadku, gdy stroną postępowania jest osoba fizyczna - oświadczenie powinno 

zostać złożone i podpisane przez tę osobę fizyczną.  



W przypadku spółek osobowych oświadczenie winno zostać złożone i podpisane 

przez wspólnika lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki,  

a w przypadku reprezentacji mieszanej - przez wspólnika działającego wspólnie 

z prokurentem - zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS.  

W przypadku osób prawnych (spółek kapitałowych) - oświadczenie składają 

członek zarządu - przy reprezentacji jednoosobowej - lub członkowie zarządu - 

w przypadku reprezentacji łącznej. W sytuacji reprezentacji mieszanej, 

oświadczenie może zostać złożone i podpisane przez członka zarządu działającego 

wspólnie z prokurentem - zgodnie z reprezentacją określoną w statucie lub umowie 

spółki - ujawnioną w KRS.  

 

 


