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Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. 

 
 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

             DRR.WAR.710.1.1.2019.RBo 

 

wg rozdzielnika  

 

 

W związku z obowiązkiem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie monitorowania 

funkcjonowania krajowego rynku energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw energetycznych, na 

podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 755, ze zm., dalej „ustawa Prawo energetyczne”), wzywam przedsiębiorstwo energetyczne, 

któremu udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną (dalej „Spółka obrotu”), określonej w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, do 

cyklicznego składania informacji zbiorczej dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez spółki 

obrotu (Formularz O).  

Przed przystąpieniem do wypełnienia ww. Formularza O uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie 

się z jego objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy wypełnieniu formularza. 

Wzór Formularza  O wraz z objaśnieniami umieszczony został  ze stronie internetowej Urzędu: 

www.ure.gov.pl pod linkiem: 

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/formularze-do-pobrania 
 

Wypełniony Formularz O należy przesłać w terminie do 5 dnia kalendarzowego po zakończeniu 

miesiąca sprawozdawczego, w formie elektronicznej w formacie Excel, na adres e-mail: 

kontrakty@ure.gov.pl. Oprócz wersji elektronicznej Formularza O, Spółka obrotu zobowiązana jest 

również do przesłania wersji papierowej wypełnionego formularza na adres: Urząd Regulacji 

Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 

Warszawa. Wypełniony formularz przesłany w formie papierowej powinien być opatrzony 

podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Spółki obrotu. Jednocześnie uprzedzam o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, określonej w art. 233 §1 i §6 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, ze zm.).  

Jednocześnie informuję, że niniejsze wymagania sprawozdawcze zastępują wymagania 

sprawozdawcze, o których mowa w piśmie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lipca 

2011 r. (znak: DPK-7113-48(1)/2011/AC) w sprawie wytycznych dotyczących przekazywania 

informacji do Prezesa URE przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią 

elektryczną. 

W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia Formularza O, osobami 

wyznaczonymi do kontaktu w URE są: p. Robert Bodner tel.: 22 487 56 94 oraz p. Agata Opolska tel.: 

22 487 57 06.  
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Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy Prawo energetyczne karze pieniężnej podlega ten, kto 

odmawia udzielenia informacji albo świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd 

Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28. 

Ponadto na mocy art. 56 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne niezależnie od kary pieniężnej określonej 

powyżej, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego. 

 

 
Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Rynków  
       i Spraw Konsumenckich 

           /-/ 
      Małgorzata Kozak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz O. 

2. Objaśnienia do Formularza O. 

3. Lista przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do przesyłania wypełnionego Formularza O. 


