Warszawa, dnia 5 marca 2018 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DEK.WKR.461.4.1.2018.APa
Panie/Panowie Prezesi
Przedsiębiorstw energetycznych
oraz odbiorców przemysłowych
wg rozdzielnika
Pismo nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych prowadzących wyłącznie działalność
gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej, które w 2016 r. nie
sprzedawały energii elektrycznej do odbiorców końcowych a wytworzoną we własnym
źródle energię elektryczną sprzedawały wyłącznie do podmiotów, które zakupioną energię
elektryczną przeznaczyły do dalszej odsprzedaży (tj. do przedsiębiorstw obrotu).
Podmioty te wypełniają tylko załącznik 1A do pisma Prezesa URE z dnia 5 marca 2018 r.,
znak: DZO.WRO.461.1.1.2018.RWr1 dotyczącego realizacji za rok 2016 obowiązku
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia tzw. obowiązku OZE
(świadectwa „zielone” i „błękitne”),
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm. - dalej: „ustawa PE”) oraz art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, ze zm. - dalej „ustawa EF”)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 831 – dalej „nowa ustawa EF”), a także na podstawie art. 17 ust. 1 nowej
ustawy EF proszę o przesłanie – w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma
– informacji dotyczących dokonanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia
31 grudnia 2016 r. sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego oraz realizacji
obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE
świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej
względnie uiszczenia opłat zastępczych.
OBOWIĄZEK KOGENERACYJNY (CHP)
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy PE odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne,
odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa art. 9a
ust. 2 ustawy PE są obowiązani uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE
świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydane dla energii elektrycznej wytworzonej
w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
uiścić opłatę zastępczą (tzw. „obowiązek CHP”).
Powyższe obowiązki realizują m.in.:
a) odbiorcy przemysłowi, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
realizacji tego obowiązku (tj. w roku 2015) zużyli nie mniej niż 100 GWh energii
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elektrycznej oraz złożyli stosowne oświadczenie i zostali uwzględnieni w wykazie
opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej URE1,
b) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią w odniesieniu do energii
elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym innym niż odbiorcy przemysłowi,
o których mowa w ppkt a (odbiorcy ci realizują obowiązki samodzielnie),
c) odbiorcy końcowi, inni niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa w ppkt a, będący
członkiem giełdy w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany,
w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej
lub na rynku organizowanym przez ten podmiot.
OBOWIĄZEK EKTYWNOŚCIOWY
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji obowiązku w zakresie:
1) uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetyczne
względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września
2016 r.,
2) uzyskania - w wyniku realizacji u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej - oszczędności energii finalnej lub
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej
względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 października do dnia 31
grudnia 2016 r. oraz za lata następne
znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 57/2016 z dnia 27 października 2016 r.
(http://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6735,Informacja-nr-572016.html)
Obowiązek za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.
Zgodnie z art. 12 ustawy EF przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz
towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy jest
obowiązany uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności
energetycznej lub uiścić opłatę zastępczą (tzw. „obowiązek EF”).
Z uwagi na fakt, iż ustawa EF obowiązywała do dnia 30 września 2016 r., obowiązek
o którym mowa powyżej za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.,
należało zrealizować zgodnie z zasadami określonymi w ustawie EF.
Mając powyższe na uwadze, do określenia podstawy obowiązku należało przyjąć:
a) w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego sprzedającego energię
elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kwotę przychodu ze sprzedaży energii
elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym osiągniętego w tym
okresie (pomniejszonego o koszty i kwoty wskazane w art. 12 ust. 4 ustawy EF
również odniesione do okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.),
b) w przypadku odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, będącego członkiem giełdy towarowej - kwotę zawartych
we własnym imieniu transakcji zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego na
giełdzie towarowej, osiągniętego za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia
30 września 2016 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2016 r., Nr 9/2016 w sprawie jednolitego wykazu
odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne.
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Obowiązek za okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie nowa ustawa EF, która zmieniała zasady
realizacji ww. obowiązku (w przedmiotowym jak i podmiotowym zakresie).
Zgodnie z art. 10 ust. 1 nowej ustawy EF podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy
są obowiązane zrealizować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie
efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się
oszczędności energii finalnej w wysokości określonej w art. 14 ust. 1 nowej ustawy EF,
potwierdzone audytem efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 25 tej ustawy lub
uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności
energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 nowej ustawy EF - z zastrzeżeniem art. 11
(tzw. "nowy obowiązek EF”).
Zgodnie z art. 10 ust. 2 nowej ustawy EF obowiązek powyższy realizują m.in:
a) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym
i sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym
przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
będący członkiem giełdy lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany,
w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej
lub na rynku organizowanym przez ten podmiot,
c) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprowadzający gaz ziemny w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu
w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w odniesieniu do ilości tego gazu
zużytego na własny użytek.
W związku z faktem, iż nowa ustawa EF weszła w życie dnia 1 października 2016 r.,
obowiązek o którym mowa w art. 10 tej ustawy należy zrealizować w odniesieniu do:
a) ilości energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju
ekwiwalentnego, sprzedanych w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia
31 grudnia 2016 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (z uwzględnieniem pomniejszeń wskazanych w nowej
ustawie EF również odniesionych do tego okresu) – dotyczy przedsiębiorstw
energetycznych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1nowej ustawy EF,
b) ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju
ekwiwalentnego, zakupionych w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia
31 grudnia 2016 r. na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez
podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany
w transakcjach zawieranych we własnym imieniu – dotyczy odbiorców końcowych,
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 nowej ustawy EF,
c) ilości gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, sprowadzonego
w danym roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach nabycia
wewnątrzwspólnotowego lub importu w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym i zużytego na własny użytek, inny niż cele nieenergetyczne - dotyczy
odbiorców końcowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 4 nowej ustawy EF.
Dodatkowo należy wskazać na art. 16 ust. 1 i 2 nowej ustawy EF, który wprowadził
następujące zmiany w terminie realizacji obowiązku
a) w przypadku wykonania obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej (z
ograniczeniami wskazanymi w art. 11 ust. 1-3 nowej ustawy EF) należy tego dokonać
do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek,
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b) w przypadku wykonania obowiązku poprzez realizację u odbiorcy końcowego
przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
lub poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw
efektywności energetycznej podmiot zobowiązany może rozliczyć wykonanie
obowiązku w terminie do dnia 30 czerwca trzeciego roku następującego po roku,
którego dotyczy obowiązek,
c) w przypadku kiedy podmiot zobowiązany złoży do Prezesa URE wniosek o łączne
rozliczenie wykonania tego obowiązku za dwa lub trzy lata, wówczas obowiązek ten
wykonuje do dnia 30 czerwca roku następującego po ostatnim roku
z dwuletniego lub trzyletniego okresu realizacji tego obowiązku.
Podmiot zobowiązany, który chce skorzystać z możliwości realizacji przedmiotowego
obowiązku za okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 w terminie do
dnia 30 czerwca 2019 r. w odpowiednich komórkach ankiety wpisuje dane wg. stanu na
dzień jej wypełniania, dodając komentarz o treści „całkowite wykonanie obowiązku nastąpi
do dnia 30 czerwca 2019 r.”
INFORMACJE DODATKOWE
Informuję, iż zgodnie z art. 3 pkt 13a ustawy PE (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21
lutego 2018 r.) odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na
własny użytek. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej
w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji. Zatem energię
elektryczną zakupioną przez odbiorcę końcowego, od przedsiębiorstwa energetycznego
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
lub obrotu tą energią, na potrzeby inne niż jej wytwarzanie, przesyłanie lub dystrybucję
(np. zasilanie powierzchni należących do odbiorcy końcowego lub dzierżawionych przez
odbiorcę końcowego) należy uznać za zakupioną na własny użytek (również w przypadku
kiedy jest ona udostępniana przez odbiorcę końcowego innym podmiotom, np. na zasadzie
refaktury), a sprzedawca energii elektrycznej powinien w stosunku do tej energii wypełnić
obowiązki w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw
pochodzenia z kogeneracji a także świadectw efektywności energetycznej względnie
uiszczenia opłat zastępczych.
Dodatkowo wyjaśniam, że zużywanie tej energii elektrycznej bądź ciepła przez
przedsiębiorstwo je wytwarzające lub w przypadku zużywania gazu ziemnego na
potrzeby własne przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny nie stanowi „sprzedaży
do odbiorcy końcowego” i nie podlega ww. obowiązkom.
W przypadku sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego do podmiotu, który
część zakupionej energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego kupuje na użytek własny
jako odbiorca końcowy a część odsprzedaje (udostępnia) dalej w ramach prowadzonej
przez niego działalności koncesjonowanej, sprzedawca energii elektrycznej, ciepła lub gazu
ziemnego do tego podmiotu do obliczenia wysokości przedmiotowych obowiązków wlicza
dla:
a) obowiązku CHP - ilość sprzedanej energii elektrycznej,
b) obowiązku EF - kwotę przychodu wynikającą ze sprzedanej energii elektrycznej, ciepła
lub gazu ziemnego,
c) nowego obowiązku EF – ilość sprzedanej energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego
w części, w jakiej nie została ona odsprzedana (udostępniona) dalej przez ten podmiot,
przy uwzględnieniu ustawowych pomniejszeń.
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Należy mieć na uwadze, iż w przypadku sprzedaży gazu ziemnego do operatorów
systemów gazowych (przesyłowego i dystrybucyjnego) sprzedawca gazu ziemnego
wlicza do podstawy obliczenia zarówno obowiązku EF jak i nowego obowiązku EF gaz
ziemny sprzedany do tych operatorów w celu realizacji ich zadań wynikających z ustawy PE
(np. ilość gazu ziemnego wykorzystywanego na potrzeby utrzymania prawidłowych
parametrów pracy sieci gazowej), będących - w przedmiotowym zakresie – odbiorcami
końcowymi przyłączonymi do sieci na terytorium RP. Wyjątek od powyższego stanowi
sprzedaż gazu ziemnego do operatora systemu gazowego w części, w jakiej operator
ten zakupuje paliwo gazowe na potrzeby bilansowania tego systemu (w tym zakresie
operator gazowy nie ma statusu odbiorcy końcowego).
Informuję jednocześnie, że ilość energii elektrycznej lub gazu ziemnego dostarczona
odbiorcy końcowemu w ramach bilansowania handlowego, powinna być uwzględniona
przez sprzedawcę w wykonanej przez ten podmiot całkowitej rocznej sprzedaży energii
elektrycznej lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, co z kolei stanowi podstawę
wypełnienia wszystkich ww. obowiązków.
Należy mieć również na uwadze, iż przedmiotowym obowiązkom podlegają te
przedsiębiorstwa energetyczne, które zawierały transakcje kupna energii elektrycznej lub
gazu ziemnego we własnym imieniu na giełdzie towarowej i energię elektryczną lub gaz
ziemny tak zakupiony zużyły na potrzeby własne, będąc w tym zakresie odbiorcą
końcowym.
Załączniki do niniejszego pisma, w formie elektronicznej, zostały zamieszczone na stronie
internetowej URE, w zakładce Monitorowanie – Ankiety i arkusze/Energia elektryczna oraz
w zakładce Efektywność energetyczna/Realizacja obowiązku.
Wypełnione tabele (załączniki), oświadczenia, dowody wniesienia opłaty skarbowej
i opłat zastępczych oraz wszystkie dodatkowe informacje należy przesłać w formie
listownej na adres:
Urząd Regulacji Energetyki
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Al. Jerozolimskie 181 (Budynek A)
02-222 Warszawa
i dodatkowo wypełnione tabele (załączniki) w wersji elektronicznej (w formacie Excel)
należy przesłać na adres e-mail: ankiety@ure.gov.pl
Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do
reprezentowania przedsiębiorstwa ujawnionych we właściwym rejestrze. W przypadku
złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpisu, wypisu lub kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł - od każdego
stosunku pełnomocnictwa bądź prokury (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, ze zm.). Z uwagi na fakt, iż siedzibą
centralnego organu administracji rządowej - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest
m. st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego
miejscowo organu podatkowego - Prezydenta m. st. Warszawy. W przypadku wpłat
bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, numer rachunku:
95 10301508 0000 0005 5002 4055.
W przypadku uznania, iż przedstawiane Prezesowi URE informacje mają charakter
sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503, ze zm.), a zatem jako takie nie powinny być ujawniane podmiotom trzecim,
prosimy o dokonanie ich oznaczenia klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” wraz ze
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wskazaniem jakiego rodzaju niezbędne działania zostały podjęte przez przedsiębiorcę
w celu zachowania ich poufności.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego strona, która
nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej
Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie
działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać
w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania
pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia.
2. W myśl art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy PE, karze podlega ten, kto odmawia udzielenia
informacji, o których mowa w art. 28 tej ustawy bądź świadomie lub w wyniku
niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie
przedstawionych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28 ww. ustawy.
Pod pojęciem odmowy udzielenia informacji rozumiane jest także przekroczenie
terminu udzielenia odpowiedzi.
3. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy EF, Prezes URE nakłada na podmioty, o których
mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy, w drodze decyzji, karę pieniężną, jeżeli podmioty te
nie przedstawią w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji, o których mowa
w art. 14 tej ustawy.
4. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4 nowej ustawy EF karze pieniężnej podlega ten, kto nie
przedstawia, w wyznaczonym terminie, dokumentów lub informacji, o których mowa w
art. 17 ust. 1 tej ustawy, albo przedstawiając je, udziela nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd informacji.
Prezes
Urzędu Regulacji energetyki
z upoważnienia

Załączniki:
Załącznik OP - Energia Elektryczna - Dane za 2016 r. – dot. odbiorców przemysłowych
Załącznik 1 - Energia Elektryczna - Dane za 2016 r. – dot. przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej i obrotu energią elektryczną
Załącznik 2 - Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych zużywających powyżej 100 GWh energii elektrycznej
Załącznik 3 - Sprzedaż w 2016 r. energii elektrycznej do dalszej odsprzedaży, zakup energii elektrycznej na TGE i GPW, z rynku bilansującego
oraz od podmiotów świadczących usługę bilansowania handlowego
Załącznik 4 - Oświadczenie - Energia elektryczna
Załącznik 5 - Ciepło - Dane za 2016 r.
Załącznik 6 - Sprzedaż ciepła w 2016 r. do dalszej odsprzedaży
Załącznik 7 - Gaz ziemny - Dane za 2016 r.
Załącznik 8 - Sprzedaż w 2016 r. gazu ziemnego do dalszej odsprzedaży, na cele nieenergetyczne oraz na potrzeby wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła, zakup gazu ziemnego na TGE z rynku bilansującego oraz od podmiotów świadczących usługę bilansowania
handlowego, a także informacja o gazie ziemnym sprowadzonym ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu
i zużytego na własny użytek
Załącznik 9 - Oświadczenie – Gaz ziemny
Załącznik 10 - Sprzedaż do odbiorców końcowych, o których mowa w art. 15 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.
w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Załącznik 11 - Realizacja obowiązku efektywności energetycznej – Razem
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