
1 

 

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2017 r. 

 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 55/2017 

dotycząca sposobu wypełniania sprawozdania o rodzajach oraz ilości 

wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich 

przeznaczeniu 

 
 

W związku z upływającym w dniu 21 sierpnia br. terminem na realizację obowiązku 

zgłoszenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwszego sprawozdania  

o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych,  

a także ich przeznaczeniu, o którym mowa w art. 43d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) uprzejmie przedstawiam 

wskazówki na temat właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego 

załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw 

ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1011). 

 

OBJAŚNIENIA OGÓLNE 

1. Sprawozdanie podlega złożeniu co miesiąc, w terminie do 20 dni od zakończenia 

miesiąca, którego dotyczy. W przypadku, gdy termin ten upływa  

w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, termin ten upływa następnego 

dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą, stosownie do  

art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.). Z uwagi na fakt,  

iż 20 sierpnia 2017 r. to niedziela, termin złożenia sprawozdania za miesiąc lipiec 

upływa w dniu 21 sierpnia 2017 r. 

2. Warunkiem powstania obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 43d  

ust. 1, jest posiadanie przez przedsiębiorstwo energetyczne jednej z wymienionych 

w tym przepisie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej lub 

dokonywanie przywozu paliw ciekłych. W związku z powyższym do złożenia 

sprawozdania zobowiązane jest:  

1) przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw 

ciekłych, 
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2) przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami ciekłymi 

z zagranicą, 

3) podmiot przywożący.  

3. Składając sprawozdanie należy obowiązkowo wypełnić załącznik nr 1 do 

sprawozdania umożliwiający określenie przeznaczenia wytworzonego lub 

przywiezionego paliwa ciekłego. 

4. Wersja elektroniczna formularza sprawozdania oraz załącznika nr 1 zamieszczona 

została wraz z niniejszą informacją na stronie internetowej Urzędu Regulacji 

Energetyki (w formacie .xls).  

5. Wypełnione dokumenty należy wydrukować, podpisać zgodnie z obowiązującymi 

zasadami reprezentacji przedsiębiorstwa oraz przekazać do centrali Urzędu 

Regulacji Energetyki w Warszawie, w terminie najpóźniej do 21 sierpnia br.  

6. Termin zostanie zachowany, w przypadku nadania pisma w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego, stosownie do art. 57 § 5 pkt 2 ustawy – Kodeks 

postępowania administracyjnego. Możliwe jest również nadanie wypełnionego 

formularza w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dpc@ure.gov.pl, 

pod warunkiem skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 

skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP: /URE/skrytkaESP. 

7. W przypadku, gdy liczba informacji niezbędnych do zawarcia w informacji jest 

większa niż ilość pól w formularzu: 

– w wersji elektronicznej możliwe jest dodanie kolejnych wierszy; 

– w wersji papierowej możliwe jest dodanie załącznika. 

8. Wielkości odnoszące się do jednostek objętościowych lub masowych należy 

wpisywać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

9. Sprawozdanie podlega złożeniu do Prezesa URE, Prezesa Agencji Rezerw 

Materiałowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra 

właściwego do spraw energii. 

10. W przypadku, gdy sprawozdanie składane jest przez pełnomocnika należy złożyć 

pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty 

skarbowej za złożone pełnomocnictwo (opłatę w wysokości 17 zł należy wnieść na 

konto Urzędu Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy właściwego według siedziby 

organu, do którego składane jest sprawozdanie). Składając sprawozdanie przez 

pełnomocnika opłatę należy uiścić niezależnie dla każdego organu, do którego jest 

ono składane. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego należy przedstawić 

dokument potwierdzający, iż osoba działająca w jego imieniu jest skutecznie 

umocowana i uprawniona do reprezentacji zgodnie z prawem właściwym 

określonym w odrębnych przepisach. Dokumenty potwierdzające udzielenie 
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pełnomocnictwa wraz z  potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za złożenie 

pełnomocnictwa należy przesłać do każdego z organów, o których mowa w art. 43d 

ustawy – Prawo energetyczne. 

11. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt pod 

numerami telefonów: 22 487 57 90, 22 487 57 54, 22 487 56 15. 

 

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. W sprawozdaniu należy oprzeć się na rzeczywistych wielkościach wytwarzania lub 

przywozu paliw ciekłych. Przeznaczenie paliwa ustalane powinno być na dzień 

składania sprawozdania. Nie ma znaczenia czy w chwili składania sprawozdania 

miało już miejsce faktyczne rozporządzenie paliwem (np. zawarcie umowy 

sprzedaży). Wielkości ujawnione w poszczególnych wierszach wynikają z podjętej 

decyzji biznesowej w zakresie przeznaczenia paliwa wytworzonego lub 

przywiezionego w miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie. Zapasy handlowe paliw 

ciekłych, które zostają na stanach ewidencyjnych po zakończeniu miesiąca wskutek 

braku faktycznej sprzedaży całości produkcji lub przywozu z danego miesiąca lub 

rozporządzenia nimi w innej formie nie przechodzą krocząco na kolejny miesiąc. 

Wolumeny te są  wykazywane we właściwej kolumnie sprawozdania w miesiącu ich 

wyprodukowania lub przywozu. 

2. Do ujawnienia w sprawozdaniu paliwa wywożonego poza granicę kraju obowiązany 

jest podmiot który dokonuje sprzedaży (wystawia fakturę dla podmiotu 

zagranicznego). 

 

PODMIOTY PRZYWOŻĄCE I PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE 

POSIADAJĄCE KONCESJE OPZ 

1. Paliwa ciekłe wymienione tylko w § 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których 

wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w 

tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do 

rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2039, z późn. zm.) wykazuje 

się  w następujący sposób: 

a) przywóz na cele inne niż sprzedaż - kolumna 16b, 

b) jeżeli podmiot przywożący dokonuje wywozu paliw ciekłych które wcześniej 

przywiózł wykazuje te wolumeny równocześnie w kolumnie 16b („ilość paliw 

przywiezionych i ich przeznaczenie/inne”) oraz w kolumnie 17a („ilość paliw 

wywiezionych i ich przeznaczenie/sprzedaż”) lub kolumnie 17b („ilość paliw 

wywiezionych i ich przeznaczenie/inne”). 
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2. Przywóz paliwa finalnego z przeznaczeniem na odsprzedaż na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej wykazuje się w kolumnie 16a („ilość paliw przywiezionych 

i ich przeznaczenie/sprzedaż”) sprawozdania. 

3. Zakup paliwa finalnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy 

koncesji OPZ z przeznaczeniem na odsprzedaż poza granicami kraju wykazuje się  

w kolumnie 17a („ilość paliw wywiezionych i ich przeznaczenie/sprzedaż”) albo w 

kolumnie 17b („ilość paliw wywiezionych i ich przeznaczenie/inne”) w przypadku 

innej niż sprzedaż formy rozporządzenia paliwem poza granicami kraju. 

4. Sprecyzowanie przeznaczenia paliwa ma miejsce w załączniku do sprawozdania, na 

formularzu udostępnionym na stronie internetowej Prezesa URE. 

 

WYTWÓRCY PALIW CIEKŁYCH 

1. Dla paliw zakupionych w kraju lub przywiezionych i będących przedmiotem 

dalszego wytworzenia wolumen podlegający ujawnieniu w kolumnie 15 („ilość paliw 

wytworzonych i ich przeznaczenie”) sprawozdania ustala się w wysokości różnicy 

pomiędzy produktem finalnym (wytworzonym) i początkowym (zakupionym  

w kraju lub przywiezionym). W przypadku wywozu takich paliw w kolumnie 17 

(„ilość paliw wywiezionych i ich przeznaczenie”) ujawnieniu podlega cały wolumen. 

2. Wytwórca wytwarzający paliwa usługowo ujawnia cały wolumen wytworzonych  

w ten sposób paliw w kolumnie 15b („ilość paliw wytworzonych i ich 

przeznaczenie/inne”) oraz wskazuje jego przeznaczenie zgodnie z załącznikiem do 

sprawozdania. 

3. Paliwa finalne wytworzone przez wytwórcę z wykorzystaniem paliw podlegających 

dalszemu przetworzeniu kupionych przez niego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej podlegają ujawnieniu z następującymi zastrzeżeniami: 

a) wytwórca paliw na własną rzecz wykazuje tylko ilości jakie dodał do kupionych 

od innego podmiotu paliw ciekłych, 

b) przyjmujący zlecenie wytworzenia paliwa ciekłego ujawnia w kolumnie 15b 

(„ilość paliw wytworzonych i ich przeznaczenie/inne”) całkowity wolumen 

wytworzonego usługowo paliwa ciekłego. 

4. Paliwo wytworzone w Rzeczypospolitej Polskiej na własny rachunek i przeznaczone 

na sprzedaż poza granicami kraju wykazywane jest przez wytwórcę równocześnie  

w kolumnie 15a („ilość paliw wytworzonych i ich przeznaczenie/sprzedaż”) oraz 17a 

(„ilość paliw wywiezionych i ich przeznaczenie/sprzedaż”). 

5. Sprecyzowanie przeznaczenia paliwa ma miejsce w załączniku do sprawozdania, na 

formularzu udostępnionym na stronie internetowej Prezesa URE. 

6. Każdy kod CN należy wykazać w oddzielnym wierszu. 



5 

 

ZASADY WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA DO SPRAWOZDANIA 

1. Arkusz umożliwia wybór z listy rozwijanej rodzaju paliwa i dopasowanego do niego 

kodu CN, odpowiadających zapisom rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, 

magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z 

zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru 

podmiotów przywożących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2039). 

2. Arkusz umożliwia wybór przeznaczenia wytworzonego paliwa z listy rozwijanej. 

Wskazanie całego wolumenu wytworzonego paliwa odbywa się w podziale na 

przeznaczenie: 

a) sprzedaż 

b) inne: 

 wytworzenie usługowe, 

 inne przeznaczenie. 

3. Arkusz umożliwia wybór przeznaczenia przywiezionego paliwa z listy rozwijanej. 

Wskazanie całego wolumenu przywiezionego paliwa odbywa się w podziale na 

przeznaczenie: 

a) sprzedaż 

b) inne: 

 przetworzenie na paliwa ciekłe, 

 przetworzenie na produkty nie będące paliwami ciekłymi, 

 zapasy obowiązkowe paliw, 

 zużycie własne, 

 wywóz, 

 inne przeznaczenie. 

4. W przypadku, gdy ilość wierszy w arkuszu jest niewystarczająca nie należy dodawać 

wierszy lecz wypełnić kolejny arkusz, nadając mu kolejny numer. 

5. Wypełniony arkusz należy podpisać zgodnie z obowiązującymi zasadami 

reprezentacji przedsiębiorstwa. 


