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Warszawa, dnia 26 stycznia 2018 r. 
 

 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 

DRE.WRC.710.2.2018.ABu 
 

Panie/Panowie  
Prezesi Zarządów 
Przedsiębiorstw Energetycznych  
prowadzących działalność gospodarczą 
polegającą na wytwarzaniu energii 
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 

      wg rozdzielnika  
 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), do zakresu działania Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (zwanego dalej: „Prezesem URE”), należy obliczanie i ogłaszanie 

w terminie do dnia 31 marca każdego roku, średnich cen sprzedaży energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonych oddzielnie dla energii 

elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, 

pkt 1-2 tej ustawy. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 28 ustawy – 

Prawo energetyczne, wzywam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do 

przesłania informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji w roku 2017.  

Informacje wskazane w załączniku, należy przekazać do URE, w terminie do 

23 lutego 2018 r. (również w formie elektronicznej), Niniejsze pismo wraz 

z załącznikiem zostało zamieszczone na stronie internetowej URE w zakładce: 

Monitorowanie Ankiety i arkusze – Energia elektryczna. 

Dane w załączonej tabeli powinny dotyczyć wyłącznie jednostek wytwarzających 

energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, tj. jednostek kogeneracji, 

o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne: 

1) pkt 1 - opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

źródła poniżej 1 MW,  

2) pkt 1a - opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach 

górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla 

kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych - Dz. U. z 2015 r. poz. 775 oraz z 2016 r. poz. 266, 1165, 1948 i 1986, 

3) pkt 2 -  innej niż wymienionej w pkt 1 i 2. 

Tabelę należy wypełnić oddzielnie dla każdej ww. jednostki kogeneracji. 
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Jednocześnie należy podkreślić, że dane finansowe (przychody i koszty) nie powinny 

uwzględniać przepływów pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa. 

W przypadku układów hybrydowych oraz jednostek wykorzystujących technologię 

współspalania, w odniesieniu do jednostek, o których mowa w art. 9l ust. 1a ustawy – 

Prawo energetyczne, proszę o podanie danych dotyczących energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, dla każdego rodzaju wykorzystanego 

paliwa oddzielnie. W tym przypadku określenia ilości energii wytworzonej w tej 

jednostce oraz ilości energii sprzedanej, a także wysokości przychodów uzyskanych ze 

sprzedaży tej energii należy dokonać na podstawie uzyskanych świadectw 

pochodzenia z kogeneracji. W przypadku, gdy złożyli Państwo wniosek o wydanie 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji, który nie został do chwili obecnej rozpatrzony, 

proszę również wypełnić załączoną tabelę (wiersz 1b).     

 

Proszę również o przesłanie odpowiedzi w wersji elektronicznej na adres: 

anna.bunczyk@ure.gov.pl; robert.koscielewski@ure.gov.pl . 

W przypadku niejasności i wątpliwości, pytania należy kierować pod nr tel. 22 - 487 55 93 

lub 22 - 487 57 23. Jednocześnie proszę o wskazanie nr telefonu osoby przewidzianej 

do kontaktów z przedstawicielami URE w sprawach związanych z przekazywanymi 

informacjami. 

 

POUCZENIE 

1. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy - Prawo energetyczne, ten kto odmawia 

udzielenia informacji, o których mowa w art. 28 ustawy - Prawo energetyczne, bądź 

świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie 

przedstawionych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28 ustawy - Prawo 

energetyczne, podlega karze pieniężnej. 

2. Dostarczone do URE dokumenty przedkładane w odpowiedzi na niniejsze pismo muszą 

być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy, zgodnie 

z zasadami reprezentacji ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym 

Rejestrze Sądowym bądź na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.  

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 2016 r. poz. 1827).  

 

    Z upoważnienia  
 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Elżbieta Bytniewska 
                                                                                                                  Zastępca Dyrektora  

Departamentu Rynków Energii  
 Elektrycznej i Ciepła 

mailto:anna.bunczyk@ure.gov.pl
mailto:robert.koscielewski@ure.gov.pl
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Załącznik 1.  

Energia elektryczna wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 
dnia 31 grudnia 2017 r. 

Nazwa Przedsiębiorstwa 
 

Numer identyfikacji podatkowej NIP 
 

Numer identyfikacyjny REGON 
 

Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu, 
adres e-mail) 

 

 
Rodzaj jednostki kogeneracji (zgodnie z art. 9l ust. 1 
ustawy Prawo energetyczne) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Ilość/wartość 

1 
Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej 
kogeneracji  zmierzona na zaciskach generatora z 
tego: 

MWh  

1a potwierdzona wydanymi świadectwami 
pochodzenia z kogeneracji  

MWh  

1b 
na którą złożono wnioski o wydanie świadectw 
pochodzenia z kogeneracja ale do dnia 
wypełniania ankiety nie zostały rozpatrzone  

MWh  

2 Koszty wytworzenia energii elektrycznej i ciepła w 
wysokosprawnej kogeneracji z tego:   

zł  

2a koszty wytworzenia energii  elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji   

zł  

2b koszty wytworzenia ciepła w wysokosprawnej 
kogeneracji   

zł  

3 Koszt jednostkowy wytworzenia energii 
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji   

zł/MWh  

4 Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w 
wysokosprawnej kogeneracji   

MWh  

5 
Przychody  netto (bez podatku Vat) ze sprzedaży 
energii elektrycznej wytworzonej w 
wysokosprawnej kogeneracji  w tym:  

zł  

5a - wartość podatku akcyzowego zł  

6 Przychody ze sprzedaży praw majątkowych  zł  

7 Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej  
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji   

zł/MWh  

 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis przedsiębiorcy lub osoby umocowanej do reprezentacji przedsiębiorcy 
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Objaśnienia: 
 

Rodzaj 
jednostki 
kogeneracji  

Należy określić zgodnie z art. 9l ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, tj jednostka: 
- o której mowa w art. 9l ust 1 pkt 1 (tzw. jednostka żółta); 
- o której mowa w art. 9l ust 1 pkt 1a (tzw. jednostka fioletowa); 
- o której mowa w art. 9l ust 1 pkt 2 (tzw. jednostka czerwona); 
- układy hybrydowe; 
- jednostki wykorzystującej technologię współspalania. 
W przypadku układów hybrydowych oraz jednostek wykorzystujących technologię 
współspalania proszę o wypełnienie tabeli, dla każdego rodzaju wykorzystywanego paliwa 
oddzielnie. 

Poz. 1. Wielkość produkcji energii elektrycznej należy określić na podstawie wniosków o wydanie 
świadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w danej 
jednostce kogeneracji w roku 2017. 

W przypadku złożenia do Prezesa URE sprawozdania, o którym mowa w art. 9l ust. 10, z 
którego wynika wystąpienie niedoboru ilości energii elektrycznej wynikającej z wydanych 
przedsiębiorcy świadectw pochodzenia z kogeneracji w stosunku do rzeczywistej ilości 
energii elektrycznej wytworzonej w 2017 r. w wysokosprawnej kogeneracji przez daną 
jednostkę kogeneracji należy podać ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z 
uwzględnieniem wniosku o wydanie brakującej ilości świadectw pochodzenia. 
W przypadku złożenia do Prezesa URE sprawozdania, o którym mowa w art. 9l ust. 10, z 
którego wynika wystąpienie nadwyżki ilości energii elektrycznej wynikającej z wydanych 
przedsiębiorcy świadectw pochodzenia z kogeneracji w stosunku do rzeczywistej ilości 
energii elektrycznej wytworzonej w 2017 r. w wysokosprawnej kogeneracji przez daną 
jednostkę kogeneracji należy podać ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z 
uwzględnieniem wniosku o umorzenie nadwyżki tej ilości świadectw pochodzenia. 

Poz. 2. Koszty wytworzenia energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji to koszty 
związane tylko i wyłącznie z procesem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
w wysokosprawnej kogeneracji, bez uwzględniania kosztów wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła nie spełniających parametrów wysokosprawnej kogeneracji, kosztów odnoszących się 
do innych działalności przedsiębiorcy czy też przepływów pomiędzy poszczególnymi działami 
przedsiębiorstwa. 

Poz. 2a. Koszty wytworzenia wyłącznie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 
to koszty związane tylko i wyłącznie z procesem wytwarzania energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji, bez uwzględniania kosztów wytwarzania ciepła.  

Poz. 3. Koszt jednostkowy wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 
powinien wynikać z informacji wskazanych w poz. 1 i w poz. 2a. 

Poz. 4. Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji  obejmująca 
energię elektryczną dostarczoną do odbiorców na terenie RP (bez sprzedaży za granicę) w 
roku 2017 (niezależnie od daty wystawienia faktury). Sprzedaż dotyczy wyłącznie energii 
elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w wysokosprawnej kogeneracji. 

Poz. 5. Przychody netto (bez podatku Vat) ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej 
w wysokosprawnej kogeneracji (wykazanej w poz. 4). Przychód nie powinien uwzględnić 
m. in.: przychodów z opłaty związanej z obsługą handlową odbiorców, przychodów z tytułu 
świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, przychodów związanych z ewentualnymi 
dodatkowymi opłatami obciążającymi odbiorców końcowych (np. z tytułu usług 
wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy) oraz przychodów ze sprzedaży praw 
majątkowych. 

Poz. 5a. Wartość pobranego podatku akcyzowego 

Poz. 6. Przychody uzyskane ze sprzedaży praw majątkowych wynikających z otrzymanych świadectw 
pochodzenia za energię elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji w roku 
2017. 

Poz. 7. Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 
kogeneracji [(poz.5 – poz.5a)/poz.4] 

 


