
tel.: 22 661 63 02              fax: 22 489 16 60                  e‐mail:  sekretariat@ure.gov.pl 
 

Warszawa, dnia  17  kwietnia 2012 r. 
 

 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI   

DPK–7113‐ 35(1)/2012/AO 
 

 

wg rozdzielnika 

 

 

W związku z art. 49a ust. 7 i art. 28 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ‐ Prawo energetyczne (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), w nawiązaniu do Komunikatu nr 8 Prezesa URE z dnia 
12 maja 2010 r. w sprawie nałożonego na wytwórców obowiązku sprzedaży energii na warunkach 
konkurencyjnych, określonych w art. 49a ustawy  Prawo energetyczne (opublikowanego na stronie 
internetowej URE) oraz Informacji dotyczącej zakresu Sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych 
z  realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust.   1  i 2 ustawy   Prawo energetyczne oraz 
sposobu  obliczania  tych  obowiązków  (opublikowanej  na  stronie  internetowej  URE  w  dniu  14 
marca  2012  r.),  uprzejmie  informuję  przedsiębiorstwa  energetyczne  posiadające  koncesję  na 
wytwarzanie  energii  elektrycznej  o  obowiązku  złożenia  informacji  i  danych  przedstawionych w 
formularzach sprawozdawczych F‐1, F‐2 i F‐3 dotyczących: 

1) zawartych/renegocjowanych  umów,  na  podstawie  których  sprzedawana  jest  energia 
elektryczna  na  zasadach  innych  niż  określone  w  art.  49a  ust.  1  i  2    ustawy  ‐  Prawo 
energetyczne (Formularz F‐1), 

2) wykonania  umów  sprzedaży  energii  elektrycznej  przez wytwórcę,  które  zostały  zawarte  na 
zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2  ustawy ‐ Prawo energetyczne (Formularz 
F‐2), 

3) wytworzonej  energii  elektrycznej,  o  której mowa w  art.  49a  ust.  1,  2,  5  i  6  ustawy  – Prawo 
energetyczne (Formularz F‐3). 

Formularze sprawozdawcze, o których mowa powyższej wraz z Objaśnieniami do Formularzy F‐1, 
F‐2  i  F‐3  w  formie  załączników  1‐4  są  do  pobrania  ze  strony  internetowej  Urzędu: 
www.ure.gov.pl/portal/pdb/479/Energia_elektryczna.html 

Wypełnione Formularze F‐1, F‐2 i F‐3 w formie papierowej należy przesyłać w terminach w nich 
określonych  na  adres:  Departament  Promowania  Konkurencji,  Urząd  Regulacji  Energetyki,  ul. 
Chłodna  64,  00‐872  Warszawa.  Oprócz  wersji  papierowej  każde  przedsiębiorstwo  jest 
zobowiązane do przesyłania ww.  formularzy w  formie elektronicznej w  formacie Excel na adres: 
art49a@ure.gov.pl 

Przesyłane  informacje  i  dane  w  formie  papierowej  powinny  być  opatrzone  podpisami  osób 
upoważnionych do reprezentowania wytwórcy. 

Jednocześnie  informuję,  iż  anulowana  zostaje  Informacja  Prezesa  URE  nr  22/2010  z  dnia  6 
września  2010  r.  w  sprawie  wytycznych  dotyczących  przekazywania  informacji  do  Prezesa  URE 
przez  przedsiębiorstwa  energetyczne  zajmujące  się  wytwarzaniem  energii  elektrycznej,  w  tym 
danych wynikających z art. 49 a ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne oraz sposobu obliczania  ilości 
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energii  elektrycznej  podlegającej  obowiązkom  określonym w  art.  49a  ust.  1  i  2  ustawy  –  Prawo 
energetyczne, ze zmianami wprowadzonymi pismami Prezesa URE: z dnia 7 lutego 2011 r. (znak: 
DPK‐7113‐14(1)/2011/SG) oraz z dnia 31 marca 2011 r. (znak: DPK‐7113‐26(1)/2011/SG). 

W przypadku  pojawienia  się  wątpliwości  dotyczących  sposobu  wypełnienia  ww.  formularzy, 
osobami  wyznaczonymi  do  kontaktu  w  URE  są:  Pani  Anna  Chłapińska,  tel.  22 66  16  122  
oraz Pan Grzegorz Pogorzelski, tel. 22 66 16 156. 

 

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  

 

Z upoważnienia   

 

    Zastępca Dyrektora  

      Departamentu Promowania Konkurencji  

               /‐/ Arkadiusz Ratajczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania ze strony internetowej Urzędu: 

1. Formularz  F‐1.  Ankieta  dotycząca  zawartych/renegocjowanych  umów,  na  podstawie  których 
sprzedawana  jest energia elektryczna na   zasadach  innych niż określone w art. 49a ust. 1  i 2   ustawy  ‐ 
Prawo energetyczne. 



 

3

2. Formularz F‐2. Ankieta kwartalna dotycząca wykonania umów sprzedaży energii elektrycznej przez 
wytwórcę, które zostały zawarte na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy ‐ Prawo 
energetyczne. 

3. Formularz F‐3. Ankieta dotycząca wytworzonej energii elektrycznej, o której mowa w art. 49a ust. 1, 2, 5 i 
6 ustawy – Prawo energetyczne. 

4. Objaśnienia do Formularzy F‐1, F‐2 i F‐3. 


