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Szanowni Państwo 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), wzywam przedsiębiorstwa posiadające koncesje na 

działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, do złożenia  

― w terminie do 28 lutego 2023 r.  

Sprawozdania z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu 

ciepłem w roku 2022  (URE-C1) oraz załącznika do sprawozdania1.  

Sprawozdanie URE-C1 obejmuje swym zakresem informacje dotyczące m.in.: 

charakterystyki techniczno – ekonomicznej przedsiębiorstwa, produkcji i sprzedaży 

ciepła, rodzajów paliw zużywanych do produkcji ciepła oraz działalności inwestycyjnej. 

Wyniki badania zasilają system badań statystycznych statystyki publicznej2, a także 

wykorzystywane są w formie zagregowanej (bez danych jednostkowych) przez 

zainteresowane podmioty krajowe i zagraniczne.  

Przed przystąpieniem do wypełniania sprawozdania uprzejmie proszę o dokładne 

zapoznanie się z objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy 

wypełnianiu tabel, w szczególności proszę o zwrócenie uwagi na wpisywane 

wartości w odniesieniu do podanego w opisie miana dotyczącego konkretnej 

                                                           
1 Załącznik do sprawozdania: Dane finansowe dotyczące działalności w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 

w skojarzeniu wypełniają jedynie wytwórcy w kogeneracji (w przypadku dwóch przedsiębiorstw z puli wszystkich zobowiązanych do 
przedstawienia danych tj.: PGE Energia Ciepła S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. należy podać żądane 
informacje jako łączne dla całego przedsiębiorstwa – odmiennie  od sposobu  przedstawiania danych zawartych w URE-C1, które są 
przedstawiane odrębnie dla poszczególnych oddziałów tych dwóch przedsiębiorstw). 
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rubryki sprawozdania – jeśli rubryka jest wyrażona w tys. zł, to proszę o podanie 

wartości w tys. zł, a nie w zł (lub odwrotnie), podobnie z wielkościami opisującymi 

długość sieci, produkcję, czy sprzedaż ciepła. Przy podawaniu aktualnych informacji 

warto je również skonfrontować z informacjami podawanymi w sprawozdaniach 

URE-C1 z lat ubiegłych oraz w sprawozdaniach URE–EE3 (w przypadku części 

przedsiębiorstw ciepłowniczych zobowiązanych do ich składania). Należy również 

zwrócić uwagę na klucze podziału kosztów wspólnych stosowane 

w przedsiębiorstwie, które powinny być zatwierdzone przez kierownika jednostki 

oraz stosowane w sposób ciągły, zapewniając tym samym porównywalność 

przedstawianych danych w stosunku do innych okresów.  

Koncesjonariusze prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania  

i dystrybucji oraz obrotu ciepłem przesyłają sprawozdania w formie elektronicznej na 

adresy – e-mail właściwych Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), 

w tym również załącznik do tegorocznego sprawozdania.  

W przypadku podmiotów z terenu województwa mazowieckiego, sprawozdania należy 

przesłać (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym URE-https://bip.ure.gov.pl/bip/status-

prawny-i-kompete/10,Regulamin-organizacyjny-Urzedu-Regulacji-Energetyki.html) do 

Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła (DRE) w centrali URE lub do 

Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Łodzi. 

Adresy e-mail komórek organizacyjnych URE zamieszczone są w tabeli poniżej.  

Wzór sprawozdania wraz z objaśnieniami umieszczony jest na stronach 

internetowych Urzędu Regulacji Energetyki4. Formularz sprawozdania jest 

zabezpieczony informatycznie, zaś próby ingerencji w jego zabezpieczenia mogą 

skutkować odrzuceniem sprawozdania jako nieczytelnego lub nieprawidłowego. 

Przed wysłaniem sprawozdania, w celu ochrony danych w nim zawartych, należy je 

zaszyfrować przy pomocy programu dostępnego we właściwych Oddziałach Terenowych 

URE lub DRE5.  

Oprócz wersji elektronicznej sprawozdania URE-C1, przedsiębiorstwa zobowiązane są  

do przesłania na adresy właściwych Komórek Organizacyjnych Urzędu Regulacji 

                                                                                                                                                                                          
2 GUS: badanie 1.44.01, 1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo. 
3 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej skonsolidowanych wytwórców energii elektrycznej. 
4 https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/cieplo 
5 Aktualnym programem szyfrującym jest program z roku ubiegłego. 

https://bip.ure.gov.pl/bip/status-prawny-i-kompete/10,Regulamin-organizacyjny-Urzedu-Regulacji-Energetyki.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/status-prawny-i-kompete/10,Regulamin-organizacyjny-Urzedu-Regulacji-Energetyki.html
https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/cieplo
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Energetyki wersji papierowej sprawozdania (WYDRUK MONOCHROMATYCZNY), 

podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa oraz osobę 

sporządzającą sprawozdanie wraz z numerem telefonu kontaktowego. 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 2022 r., poz. 1138 ze zm.) oraz konsekwencjach wynikających z art. 56 ust. 1 

pkt. 7a ustawy – Prawo energetyczne. 

 

Oddział Terenowy lub DRE e-mail 
DRE  dre@ure.gov.pl 
Gdańsk gdansk@ure.gov.pl 
Kraków krakow@ure.gov.pl 
Szczecin szczecin@ure.gov.pl 
Katowice katowice@ure.gov.pl 
Łódź lodz@ure.gov.pl 
Lublin lublin@ure.gov.pl 
Poznań poznan@ure.gov.pl 
Wrocław wroclaw@ure.gov.pl 
 

 

 

Z poważaniem 
 

 

Rafał Gawin  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

/podpisano elektronicznie/ 
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