Warszawa, dnia 20 czerwca 2018 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRR.WAR.710.1.2018.AD

wg rozdzielnika

Działając 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
wytwarzania energii elektrycznej, określonej w art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne,
do obowiązku złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2018 r. Sprawozdania o
przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej skonsolidowanych wytwórców
energii elektrycznej za 2017 r. (URE-EE).
Sprawozdanie URE-EE obejmuje swym zakresem informacje z obszaru ekonomiczno – finansowego
dotyczące m.in.: całokształtu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej,
rodzajów
prowadzonej
działalności
energetycznej,
rodzajów
paliw
zużywanych
do produkcji energii elektrycznej oraz działalności inwestycyjnej. Badanie włączone jest w system
badań statystycznych statystyki publicznej. Dane pozyskane w drodze niniejszego badania
chronione są tajemnicą statystyczną, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 ze zm.) i zostaną wykorzystane wyłącznie
do realizacji statutowych zadań Prezesa URE oraz przez służby statystyki publicznej.
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w wielu jednostkach
organizacyjnych/oddziałach samobilansujących wypełnia jedno sprawozdanie URE-EE obejmujące
wszystkie jednostki eksploatowane przez to przedsiębiorstwo.
Przed przystąpieniem do wypełniania sprawozdania uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie
się z objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy wypełnianiu sprawozdania.
Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej
przesyła
sprawozdanie
w
formie
elektronicznej
na
adres:
sprawozdanie.ee@ure.gov.pl. Wzór sprawozdania wraz z objaśnieniami umieszczony jest na
stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl.
Oprócz wersji elektronicznej sprawozdania URE-EE, przedsiębiorstwo zobowiązane jest również
do przesłania wersji papierowej wypełnionego sprawozdania, podpisanej przez osoby
sporządzające sprawozdanie, na adres: Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
w Urzędzie Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. Do sprawozdania należy
dołączyć oświadczenie o wiarygodności i rzetelności danych podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania przedsiębiorstwa. 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 2017 r. poz. 2204 ze zm.).
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Do sprawozdania URE-EE, przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest również dołączyć
kserokopię takich dokumentów jak: bilans i rachunek zysków i strat w podziale na rodzaje
wykonywanej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 44 ust. 1, 2 i 2a ustawy – Prawo
energetyczne), sprawozdanie F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
oraz o nakładach na środki trwałe, za okres sprawozdawczy tj. 2017 r.
Informuję, iż stosownie do art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy – Prawo energetyczne, karze pieniężnej
podlega ten, kto odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28 tej ustawy albo świadomie
lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawionych na jego
żądanie informacji. Jednocześnie informuję, że niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 56 ust. 5 tej
ustawy Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego,
z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego
wynagrodzenia.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
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Małgorzata Kozak
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