Warszawa, dnia 14 sierpnia 2018 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 64/2018 w sprawie sprawozdawczości
o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliwach ciekłych

I.
Stosownie do art. 43d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne
posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi
z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności przekazuje
Prezesowi URE, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii miesięczne
sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw
ciekłych, a także ich przeznaczeniu – w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego
dotyczy sprawozdanie. Dane te są gromadzone przez Prezesa URE i na ich podstawie
sporządzany jest kwartalny raport zawierający całkowite wielkości produkcji i przywozu
poszczególnych paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ogłaszany przez
Prezesa URE na podstawie art. 43d ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne. Raport publikowany
jest w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału. Realizując przedmiotowy obowiązek
w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało sprawozdanie kwartalne
za II kwartał 2018 r.
II.
Dotychczas opublikowane zostały wykazy dotyczące wielkości produkcji i przywozu paliw
ciekłych za 3 okresy sprawozdawcze, tj. za III i IV kwartał 2017 r. oraz I kw. 2018 r. Wskutek
kierowanych do przedsiębiorców wezwań do złożenia wyjaśnień lub korekt, wielu z nich
składa do Urzędu poprawione wersje sprawozdań. Zdarza się także, iż sprawozdania
składane są po raz pierwszy przez podmioty, które dotychczas nie zdawały sobie sprawy
z obowiązku sprawozdawczego. Nierzadko dokumenty te wpływają do Urzędu po upływie
terminu na publikację wykazu, gdy jest on już zamieszczony na stronie BIP URE. Powoduje
to, iż dane dotychczas opublikowane tracą aktualność, a zmiany uwzględnione w bazie
danych URE nie zostają odzwierciedlone, wskutek upływu terminu na publikację wykazu.
W związku z powyższym, dla zapewnienia wiarygodnej, aktualnej i pełnej informacji na
temat ilości produkowanych w RP i przywożonych na teren RP paliw ciekłych dotychczas

opublikowane wykazy będą okresowo zastępowane przez kolejne wykazy dla tego samego
okresu sprawozdawczego, jednakże uwzględniające wszystkie dane przesłane przez
Przedsiębiorców po jego zakończeniu.
III.
Z uwagi na pojawiające się wątpliwości w zakresie prawidłowego sposobu wypełnienia
sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw
ciekłych i załącznika do niego, przygotowany został dokument przedstawiający sposób
prawidłowego wypełniania sprawozdania, odnoszący się do najczęściej zgłaszanych
zagadnień problemowych.
Ponadto, w załączniku do sprawozdania:
1) nazwę kolumny:
„Magazyn (ilość paliwa wytworzonego/przywiezionego, którego przeznaczenie nie
zostało określone do dnia złożenia sprawozdania)”
zmieniono na:
„Ilość paliwa, którego przeznaczenie nie zostało określone do dnia złożenia
sprawozdania”
- ma to na celu uniknięcie sytuacji, kiedy w sprawozdaniach podawane są stany magazynowe,
2) zmieniono pole zawierające dane kontaktowe i dodano miejsce na wpisywanie adresu
e-mail osoby uprawnionej do złożenia sprawozdania.

