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OBOWIĄZKI REMIT 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości, uchybienia i popełniane błędy 
dotyczące obowiązku rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku, 
o którym mowa w art. 9 rozporządzenia REMIT  

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia zebrane w okresie obowiązywania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L326 

z 8.12.2011, str. 1 – dalej: „rozporządzenie REMIT” lub ”rozporządzenie 1227/2011”), Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki, dążąc do zminimalizowania popełnianych przez uczestników 

hurtowego rynku energii nieprawidłowości, uchybień i błędów, w tym stanowiących 

naruszenie prawa, zagrożonego wymierzeniem kary pieniężnej, o której mowa w art. 56 ust. 

1 pkt 42 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm. 

– dalej: „ustawa – Prawo energetyczne”), zwraca uwagę na następujące kwestie. 

I. Obowiązek rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku (CEREMP - z ang. 

Centralised European Register of Energy Market Participants), o którym mowa w art. 9 

ust. 2 rozporządzenia REMIT 

W świetle art. 23a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne  uczestnik rynku rejestruje się, 

zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011, w krajowym rejestrze uczestników 

rynku, o którym mowa w art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia.  

W myśl art. 23a ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne rejestracji, o której mowa w ust. 1 art. 

23a ustawy – Prawo energetyczne, dokonuje się na formularzu rejestracyjnym, o którym 

mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia 1227/2011, udostępnianym na stronie internetowej URE. 

W świetle art. 9 ust. 1 rozporządzenia REMIT uczestnicy rynku zawierający transakcje, 

które mają być zgłaszane ACER (Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) na 

podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia REMIT, rejestrują się w krajowym organie 

regulacyjnym w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę lub w którym stale 

zamieszkują, lub jeżeli nie posiadają siedziby w Unii Europejskiej lub nie zamieszkują w UE, 

w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność. 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia REMIT uczestnicy rynku, o których mowa w ust. 1 

powołanego artykułu, składają w krajowym organie regulacyjnym formularz rejestracyjny 

przed zawarciem transakcji, która musi zostać zgłoszona Agencji (ACER) na podstawie 

art. 8 ust. 1 rozporządzenia REMIT. Natomiast wykaz kontraktów objętych obowiązkiem 

sprawozdawczym zawiera rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 1348/2014 z dnia 

17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności 

i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE. L Nr 363, str. 121 – dalej: 

„rozporządzenie wykonawcze”).  

W świetle art. 12 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia wykonawczego obowiązki 

sprawozdawcze w odniesieniu do kontraktów zawartych poza rynkiem zorganizowanym, 

powstały z dniem 7 kwietnia 2016 r., z zastrzeżeniem kontraktów, o których mowa w art. 4 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgaydiobxgq4tgltqmfyc4mjyha4dsnjxgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgaydiobxgq4tgltqmfyc4mjyha4dsnjxgu
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ust. 1 rozporządzenia wykonawczego, objętych obowiązkiem sprawozdawczym jedynie na 

uzasadnione żądanie Agencji oraz doraźnie1. 

Z kolei w myśl art. 2 pkt 7 rozporządzenia REMIT „uczestnik rynku” oznacza każdą osobę,  

w tym operatorów systemów przesyłowych, która przeprowadza transakcje, obejmujące 

składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym rynku energii, w rozumieniu art. 2 pkt 6 

rozporządzenia REMIT. Należy wskazać, że uczestnikiem rynku w myśl rozporządzenia 

REMIT jest m.in. każdy podmiot, który nabywa energię elektryczną lub gaz ziemny 

w celu ich dalszej odsprzedaży, niezależnie od ilości nabywanej energii elektrycznej lub 

gazu ziemnego.  

Zatem uczestnikiem hurtowego rynku energii jest m.in. każde przedsiębiorstwo 

energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, które nabywa energię 

elektryczną od innego przedsiębiorstwa energetycznego (wykonującego działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub obrotu energią elektryczną) 

w celu dalszej odsprzedaży tej energii elektrycznej do swoich odbiorców końcowych 

(bez względu na ilość tej energii). Analogicznie, uczestnikiem hurtowego rynku energii jest 

m.in. każde przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami 

gazowymi, które nabywa gaz  ziemny od innego przedsiębiorstwa energetycznego  

(np. wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, albo 

równocześnie w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą) w celu dalszej odsprzedaży 

tego gazu ziemnego do swoich odbiorców końcowych (bez względu na jego ilość). 

Niezależnie od powyższego, uczestnikiem rynku jest także każdy odbiorca końcowy 

o potencjalnej rocznej zdolności konsumpcji wynoszącej 600 GWh lub większej.  

Zatem, m.in. na ww. uczestnikach rynku spoczywa obowiązek rejestracji w CEREMP, 

z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. 

W myśl art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego nie są zobowiązani do zarejestrowania 

się w krajowym organie regulacyjnym, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 

nr 1227/2011, uczestnicy rynku zawierający wyłącznie transakcje dotyczące kontraktów, 

o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia wykonawczego, tj.: 

1) kontraktów na fizyczną dostawę energii elektrycznej wyprodukowanej przez pojedynczą 

jednostkę produkcyjną o mocy równej lub mniejszej niż 10 MW lub przez jednostki 

produkcyjne o połączonej mocy równej lub mniejszej niż 10 MW; 

2) kontraktów na fizyczną dostawę gazu ziemnego wyprodukowanego przez instalację 

produkcyjną gazu ziemnego o mocy produkcyjnej równej lub mniejszej niż 20 MW. 

Obowiązek rejestracji w CEREMP istnieje niezależnie od faktu, czy uczestnicy rynku sami 

dokonują zgłoszenia zawartych kontraktów, czy kontrakty zgłaszane są w imieniu tych 

uczestników przez osoby trzecie. System rejestracji CEREMP oraz Podręcznik rejestracji 

                                                           
1 Więcej informacji na temat kontraktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego, 
objętych obowiązkiem sprawozdawczym jedynie na uzasadnione żądanie Agencji oraz doraźnie, 
dostępnych jest na stronie internetowej URE pod linkiem: https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-
energii/energia-elektryczna/remit/aktualnosci-remit/6840,Przedluzenia-przez-ACER-terminu-
tymczasowego-zwolnienia-z-obowiazku-raportowania.html 
 

https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/remit/aktualnosci-remit/6840,Przedluzenia-przez-ACER-terminu-tymczasowego-zwolnienia-z-obowiazku-raportowania.html
https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/remit/aktualnosci-remit/6840,Przedluzenia-przez-ACER-terminu-tymczasowego-zwolnienia-z-obowiazku-raportowania.html
https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/remit/aktualnosci-remit/6840,Przedluzenia-przez-ACER-terminu-tymczasowego-zwolnienia-z-obowiazku-raportowania.html
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w krajowym rejestrze uczestników hurtowego rynku energii są dostępne na stronie URE, 

pod adresem:  

http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/remit/rejestracja-remit . 

Uwaga: 

Rejestracja uczestnika rynku (przykładowo: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy 

spółki akcyjnej), w systemie CEREMP jest dwuetapowa. Pierwszy etap to rejestracja 

użytkownika systemu (osoby fizycznej, upoważnionej do rejestracji uczestnika rynku 

i reprezentacji uczestnika rynku, czyli pełnomocnika). Po zatwierdzeniu przez Urząd 

Regulacji Energetyki ww. użytkownika systemu (na podstawie stosownych dokumentów 

potwierdzających upoważnienie do rejestracji i reprezentacji uczestnika rynku),  użytkownik 

systemu musi aktywować swoje konto użytkownika i przeprowadzić drugi etap procedury, 

tzn.: zarejestrować w systemie uczestnika rynku (np. ww. spółkę), poprzez wypełnienie 

elektronicznego formularza rejestracyjnego, w celu  wygenerowania przez system unikalnego 

kodu ACER dla danej spółki.  

Najczęstsze, dotychczas zidentyfikowane nieprawidłowości dotyczące ww. obowiązku 

rejestracji, to brak dokonania rejestracji w CEREMP lub dokonanie rejestracji 

w CEREMP w terminie przekraczającym termin wymagany przepisami prawa przez 

przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, które 

nabywają energię elektryczną, na mocy dwustronnych umów sprzedaży, od innych 

przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną, w celu dalszej odsprzedaży tej energii elektrycznej  

do swoich odbiorców końcowych.  

II. Obowiązek powiadamiania o zmianie danych przekazanych w formularzu 

rejestracyjnym 

Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia REMIT uczestnicy rynku, o których mowa w ust. 1 

powołanego artykułu, niezwłocznie powiadamiają krajowy organ regulacyjny  

o każdej zmianie danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym. 

Formularz rejestracyjny składa się z pięciu części: 

 Część 1: Dane dotyczące uczestnika rynku 

 Część 2: Dane dotyczące osób fizycznych powiązanych z uczestnikiem rynku 

 Część 3: Dane dotyczące sprawującego bezpośrednią kontrolę lub bezpośredniego 

beneficjenta w odniesieniu do uczestnika rynku 

 Część 4: Dane dotyczące struktury korporacyjnej uczestnika rynku 

 Część 5: Dane dotyczące stron raportujących w imieniu uczestnika rynku 

1. Użytkownik systemu 

Każdy uczestnik hurtowego rynku energii zarejestrowany w CEREMP jest reprezentowany  

w systemie CEREMP przez użytkownika systemu. 

Użytkownik systemu to osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania uczestnika rynku 

w krajowym rejestrze uczestników hurtowego rynku energii (osoba rejestrująca uczestnika 

rynku). 

http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/remit/rejestracja-remit
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Zadaniem użytkownika systemu jest zarejestrowanie uczestnika rynku i dokonywanie 

aktualizacji danych uczestnika rynku, jak również aktualizowanie swoich danych 

podawanych przy koncie użytkownika systemu w formularzu użytkownika.  

Zawarte w krajowym rejestrze uczestników hurtowego rynku energii dane, zarówno 

użytkownika systemu jak i uczestnika rynku należy aktualizować niezwłocznie po ich 

zmianie. Za brak aktualizacji powyższych danych odpowiada uczestnik rynku. 

Uwaga: 

Nowy lub kolejny użytkownik systemu (pełnomocnik), reprezentujący danego uczestnika 

rynku zarejestrowanego już w systemie CEREMP, musi aktywować swoje indywidualne konto 

użytkownika i „powiązać się” z wcześniej zarejestrowanym przez innego użytkownika 

systemu uczestnikiem rynku, posiadającym już kod ACER. Przedmiotowe „powiązanie” polega 

na uzyskaniu dostępu przez nowego/kolejnego użytkownika systemu (pełnomocnika) ze 

swojego konta użytkownika do wypełnionego już wcześniej formularza rejestracyjnego 

uczestnika rynku, którego będzie reprezentował nowy użytkownik systemu. 

1.1. Umocowanie do samodzielnej reprezentacji uczestnika rynku w krajowym rejestrze uczestników 

hurtowego rynku energii (CEREMP) wynikające z zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym 

(KRS) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

Posiadanie umocowania do samodzielnej reprezentacji uczestnika rynku wynikającego  

z zapisów w KRS lub posiadanie aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania 

uczestnika rynku w krajowym rejestrze uczestników hurtowego rynku energii warunkuje 

możliwość działania w imieniu i na rzecz uczestnika rynku, w tym dokonywania aktualizacji 

danych.  

Potwierdzenie posiadania stosownego pełnomocnictwa może być zrealizowane poprzez  

załączenie skanu (np. w formacie PDF uniemożliwiającym edycję) dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, 

przy profilu użytkownika (koncie użytkownika) w krajowym rejestrze uczestników 

hurtowego rynku energii. 

W przypadku: 

 wygaśnięcia pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika rynku w krajowym rejestrze 

uczestników hurtowego rynku energii (np. odwołanie pełnomocnictwa, zmiana stanowiska 

pracy skutkująca wygaśnięciem pełnomocnictwa), uczestnik rynku powinien 

niezwłocznie upoważnić inną osobę do dokonywania aktualizacji danych zawartych 

w formularzu rejestracyjnym. Upoważniona osoba powinna zarejestrować się jako 

użytkownik systemu, załączając jednocześnie stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem 

zapłaty należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub skan odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS, jeśli na jego podstawie 

może samodzielnie reprezentować uczestnika rynku.  

 

 gdy pełnomocnictwo wygasło z powodu upływu czasu, na jaki zostało udzielone, a uczestnik 

rynku ponownie upoważni tę samą osobę do dokonywania aktualizacji danych zawartych 

w formularzu rejestracyjnym, aktualne pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty należnej 

opłaty skarbowej należy niezwłocznie przesłać na skrzynkę:  
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REMIT.rejestracja@ure.gov.pl i załączyć powyższe dokumenty w krajowym rejestrze 

uczestników hurtowego rynku energii przy profilu użytkownika.  

 

 gdy pełnomocnictwo wygasło z powodu upływu czasu, na jaki zostało udzielone, a uczestnik 

rynku upoważni inną niż dotychczas osobę do dokonywania aktualizacji danych 

zawartych w formularzu rejestracyjnym, nowy pełnomocnik uczestnika rynku energii  

powinien niezwłocznie zarejestrować się jako nowy użytkownik systemu, załączając 

jednocześnie stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty 

skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub skan 

odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS jeśli na jego podstawie może samodzielnie 

reprezentować uczestnika rynku.  

 

 gdy dokonano zmian w KRS skutkujących utratą upoważnienia do samodzielnej 

reprezentacji uczestnika rynku, zarejestrowany użytkownik powinien niezwłocznie 

dostarczyć pełnomocnictwo upoważniające go do dokonywania aktualizacji danych 

zawartych w formularzu rejestracyjnym wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty 

skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przesyłając 

je na  skrzynkę:  REMIT.rejestracja@ure.gov.pl i załączyć przy swoim koncie w krajowym 

rejestrze uczestników hurtowego rynku energii w profilu użytkownika.  Jeśli natomiast 

uczestnik rynku upoważni inną niż do tej pory osobę do dokonywania aktualizacji danych 

zawartych w formularzu rejestracyjnym, nowy pełnomocnik spółki powinien niezwłocznie 

zarejestrować się jako nowy użytkownik systemu, załączając jednocześnie stosowne 

pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej za złożenie 

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub skan odpisu z rejestru 

przedsiębiorców KRS, jeśli na jego podstawie może samodzielnie reprezentować uczestnika 

rynku.  

 

 gdy rejestracja kilku uczestników rynku dokonywana jest z jednego konta użytkownika, 

czyli przez tego samego użytkownika systemu, użytkownik systemu powinien posiadać 

również od wszystkich zarejestrowanych i obsługiwanych przez siebie uczestników rynku 

stosowne pełnomocnictwa wraz z dowodami zapłaty należnej opłaty skarbowej za złożenie 

każdego z dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa (opłata skarbowa  

17 zł za każdy stosunek pełnomocnictwa) lub skan odpisów z rejestru przedsiębiorców 

KRS, jeśli na podstawie dokumentów KRS użytkownik może samodzielnie reprezentować 

danego uczestnika rynku. Pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty 

skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  

do kolejnych rejestrowanych przez swoje konto użytkownika uczestników rynku, 

użytkownik systemu powinien na bieżąco przesyłać na  skrzynkę: 

REMIT.rejestracja@ure.gov.pl i załączać przy swoim koncie w profilu użytkownika.  

Uwaga:  

Pełnomocnictwa i opłaty skarbowe oraz skany odpisów z rejestru przedsiębiorców KRS 

(gdy użytkownik systemu może na podstawie KRS samodzielnie reprezentować uczestnika 

rynku) do wszystkich zarejestrowanych przez użytkownika uczestników rynku, należy 

zeskanować do jednego pliku np. PDF (bez możliwości edycji) i załączyć w krajowym 

rejestrze uczestników hurtowego rynku energii.  

mailto:REMIT.rejestracja@ure.gov.pl
mailto:REMIT.rejestracja@ure.gov.pl
mailto:REMIT.rejestracja@ure.gov.pl
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Powiązania użytkowników, którzy utracili upoważnienie do reprezentowania 

uczestnika rynku, mogą zostać usunięte, a konto użytkownika dezaktywowane. 

1.2. Informacje dodatkowe 

 

 Odpis aktualny lub pełny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 

powinien być uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem Prezesowi 

URE (skan oryginału lub skan odpisu dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem 

została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym 

lub doradcą podatkowym) lub skan wydruku komputerowego Informacji odpowiadającej 

odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS, z udostępnionej na stronie 

internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w formie elektronicznej, wyszukiwarki 

podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 Udzielone pełnomocnictwo powinno być złożone do Urzędu Regulacji Energetyki  

(w formie elektronicznej przy formularzu rejestracyjnym użytkownika systemu), 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 2016 r. poz. 1827) 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 dnia 28 września 

2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330). 

 Należną opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa (obecnie jest to 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa) należy 

uiszczać na konto dla wpłat z tytułu opłat skarbowych w Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. 

Warszawa (aktualny na dzień publikacji niniejszej informacji nr konta to: 95 10301508 

0000 0005 5002 4055). 
 Wszystkie dokumenty załączane w krajowym rejestrze uczestników hurtowego rynku 

energii należy zeskanować do jednego pliku np. PDF (bez opcji edycji) i załączyć  

w systemie. 

 Należy pamiętać, że konto danego użytkownika systemu (pełnomocnika spółki) jest 

przypisane do konkretnej osoby fizycznej a nie do uczestnika rynku i nie wolno nowemu 

wyznaczonemu pełnomocnikowi spółki „dopisywać się” do konta dotychczasowego 

pełnomocnika. Nowy pełnomocnik spółki powinien utworzyć swoje nowe konto 

użytkownika systemu, które powinien powiązać z kontem uczestnika rynku2, rozumianym 

jako wypełniony wcześniej przez innego użytkownika systemu formularz rejestracyjny. 

2. Zmiana danych dotyczących uczestnika rynku energii 

W przypadku zmiany danych dotyczących uczestnika rynku zawartych w formularzu 

rejestracyjnym uczestnika rynku w krajowym rejestrze uczestników hurtowego rynku energii, 

użytkownik systemu powinien niezwłocznie zaktualizować dane uczestnika rynku.  

                                                           
2 W przypadku, kiedy nie ma innego użytkownika systemu dla danego uczestnika rynku należy zwrócić się 
do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o dokonanie powyższego powiązania, wysyłając wiadomość e-mail 
z konta mailowego nowego użytkownika systemu na adres: REMIT.rejestracja@ure.gov.pl  

mailto:REMIT.rejestracja@ure.gov.pl
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Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 1227/2011, uczestnicy rynku niezwłocznie 

powiadamiają krajowy organ regulacyjny o zmianach danych przekazanych w formularzu 

rejestracyjnym. 

Uczestnik rynku, zgodnie z rozporządzeniem REMIT, nie tylko powinien zarejestrować się  

w krajowym rejestrze uczestników hurtowego rynku energii (aby uzyskać kod ACER – 

unikalny identyfikator uczestnika rynku w systemie CEREMP), ale także odpowiada za 

aktualizację swoich danych, dlatego powinien posiadać w krajowym rejestrze uczestników 

hurtowego rynku energii aktualne konto użytkownika systemu, aby mógł on aktualizować 

dane uczestnika rynku.  

 

Uwaga:  

Aktualizacja danych polega na zmianie wpisów w poszczególnych, wcześniej wskazanych 

5 częściach (zakładkach) dotyczących danych uczestnika rynku (formularzu rejestracyjnym 

uczestnika rynku).  

Przykładowo, przy zmianie nazwy spółki zarejestrowanej w krajowym rejestrze uczestników 

hurtowego rynku energii aktualizacja nie powinna się ograniczać jedynie do zmiany krótkiej 

informacji o firmie przy profilu użytkownika, ale przede wszystkim na zmianie nazwy spółki 

w Części nr 1 formularza rejestracyjnego uczestnika rynku. Ponadto wszystkie 5 części 

(Uczestnik rynku, Dane dot. osób fizycznych powiązanych z uczestnikiem rynku, Dane 

sprawującego bezpośrednią kontrolę lub bezpośredniego beneficjenta w odniesieniu  

do uczestnika rynku, Dane dot. struktury korporacyjnej uczestnika rynku, Dane dot. osób 

upoważnionych do raportowania w imieniu uczestnika rynku) odnoszące się do danego 

uczestnika rynku powinno być wypełnionych. Jednocześnie w Części nr 5 należy wskazać 

(wybrać z listy rozwijanej) podmiot raportujący transakcje uczestnika rynku (RRM), który 

posiada status RRM przyznany przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 

(ACER). Natomiast w komórce o nazwie „Uczestnik rynku” w Części nr 1 należy wpisywać 

pełną nazwę uczestnika rynku wraz z formą prawną. 

3. Wykreślenie uczestnika rynku z krajowego rejestru uczestników hurtowego rynku 

energii 

W przypadku, gdy uczestnik rynku przestał istnieć (np. wykreślenie podmiotu z KRS) lub  

w sytuacji zmiany profilu działalności uczestnika rynku, skutkujących tym, że uczestnik rynku 

przestaje podlegać przepisom rozporządzenia REMIT, należy dokonać wyrejestrowania 

uczestnika rynku z krajowego rejestru uczestników hurtowego rynku energii, załączając 

stosowny dokument potwierdzający powyżej opisane sytuacje (np. odpis aktualny lub pełny 

z rejestru przedsiębiorców KRS spółki, która przejęła danego uczestnika rynku 

z odnotowanym wpisem na powyższy temat, prawomocne postanowienie sądu o wykreśleniu 

spółki z KRS, odpis aktualny lub pełny z rejestru przedsiębiorców KRS wskazujący na zmianę 

danych w zakresie przedmiotu działalności spółki, w szczególności wykreślenie z KRS 

działalności energetycznej, decyzja Prezesa URE w sprawie cofnięcia koncesji na wykonywanie 

działalności gospodarczej, np. w zakresie obrotu energią elektryczną lub obrotu paliwami 

gazowymi lub wytwarzania energii elektrycznej, albo decyzja Prezesa URE stwierdzająca 

wygaśnięcie przedmiotowych koncesji).  
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Uwaga: 

Proces wyrejestrowania uczestnika rynku z systemu CEREMP nie jest automatyczny i wymaga 

weryfikacji przez pracowników URE, czy konkretny uczestnik rynku dopełnił wszystkich 

obowiązków sprawozdawczych wobec ACER (np. raportowania transakcji). 

Najczęściej występujące uchybienia i błędy w zakresie powiadamiania o zmianach danych 

przekazanych w formularzu rejestracyjnym, to: 

 brak aktualizacji danych w CEREMP, 

 brak aktualnych pełnomocnictw dla użytkowników systemu CEREMP, 

 brak załączenia pełnomocnictw do reprezentowania kolejnych uczestników rynku 

rejestrowanych przez tego samego użytkownika systemu, 

 brak powiadomienia o zaprzestaniu działalności skutkującej brakiem podlegania pod 

przepisy rozporządzenia REMIT, 

 brak powiadomienia o wykreśleniu przedsiębiorcy z KRS, 

 podanie niepełnych informacji w formularzu rejestracyjnym, 

 „dopisywanie się” aktualnego pełnomocnika spółki do konta poprzedniego 

pełnomocnika. 

 

III. Kary pieniężne  

Zawieranie kontraktów lub składanie zleceń podlegających zgłoszeniu bez wymaganego wpisu 

do rejestru uczestników rynku lub niedokonywanie aktualizacji danych podanych 

w formularzu rejestracyjnym, bądź podawanie danych niepełnych lub nieprawdziwych 

podlega karze pieniężnej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 42 ustawy – Prawo energetyczne. 

 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 40 ustawy – Prawo energetyczne karze 

pieniężnej podlega ten, kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 

1227/2011, nie przekazuje Agencji danych, w tym przekazuje dane nieprawdziwe lub 

niepełne. 

 

Natomiast, w świetle art. 56 ust. 2g ustawy – Prawo energetyczne wysokość kary pieniężnej 

wymierzonej w przypadkach, o których mowa w  art. 56 ust. 1 pkt 40 i 42 powołanej ustawy, 

wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł. 

 

Należy mieć na uwadze, że Urząd Regulacji Energetyki monitoruje w ramach posiadanych 

możliwości powyższe zagadnienia, natomiast odpowiedzialność za rejestrację  

i aktualizację danych w krajowym rejestrze uczestników rynku spoczywa na uczestniku 

rynku.  

Jednocześnie, w przypadku powzięcia informacji o braku realizacji przedmiotowych 

obowiązków, Prezes URE z urzędu wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie 

wymierzenia kary pieniężnej wobec przedsiębiorcy naruszającego ww. obowiązki. 

 


