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Na postawie art. 32 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi rejestr 
podmiotów przywożących. Rejestr ten jest jawny i udostępniany w Biuletynie Informacji 
Publicznej URE.  

Podmiot przywożący może podjąć wykonywanie działalności w zakresie przywozu paliw 
ciekłych dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów przywożących (art. 32c ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne). 

Podmiotem przywożącym, w rozumieniu art. 3 pkt 12c ustawy – Prawo energetyczne, jest 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonuje przywozu 
paliw ciekłych, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych: 

a)  w ramach wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi 
z zagranicą wymagającej uzyskania koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 
ustawy – Prawo energetyczne, 

b)  przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych 
zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, ze zm.). 

Przywóz paliw ciekłych, zgodnie z art. 3 pkt 12b ustawy – Prawo energetyczne, to 
sprowadzenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej paliw ciekłych w ramach nabycia 
wewnątrzwspólnotowego lub importu.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub 
przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji 
oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. poz. 2332) 
wpisu do rejestru podmiotów przywożących wymaga przywóz paliw ciekłych oznaczonych 
następującymi kodami CN: 

1) półprodukty rafineryjne: 2707 50 00*), 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 
2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55; 

2) gaz płynny LPG: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00; 

3) benzyny ciężkie: 2710 12 11, 2710 12 15; 

4) benzyny silnikowe: 2710 12 25 z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych,  
2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 50, 2710 12 90, 2207 20 00; 

5) benzyny lotnicze: 2710 12 31; 

6) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych: 2710 12 70; 

7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21; 

8) inne rodzaje nafty: 2710 19 25, 2710 19 29; 

9) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11; 

10) lekkie oleje opałowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 
2710 20 19; 
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11) ciężkie oleje opałowe: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99*), 2710 19 62, 2710 19 64, 
2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;  

12) benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25; 

13) biopaliwa ciekłe:  

a) 3826 00 10 z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw 
ciekłych,  

b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa ciekłe bez względu na kod CN z wyłączeniem 
biopaliw ciekłych stanowiących dodatki do paliw ciekłych;  

14) smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 
2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90*), 3403 19 10*), 3403 19 20*), 3403 19 
80*). 

 

*) paliwa ciekłe wymagające wpisu do rejestru podmiotów przywożących od 1 stycznia 2020 r. 
 

Obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) określa załącznik I do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 
z 07.09.1987, str. 1). Przegląd tej nomenklatury dostępny jest również na stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: isztar.mf.gov.pl  
 

OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU  
PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH 

 
Zgodnie z art. 32b – Prawo energetyczne, do rejestru podmiotów przywożących nie może 
zostać wpisany podmiot, który:  

1) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej objętej ustawą, 

2) zalega w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków 
gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości 
podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. 

 
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU 

 
Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów przywożących powinien zawierać: 

1) oznaczenie podmiotu przywożącego poprzez: 

a) imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 

b) miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres, 

c) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot posiada, 

d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 
narodowej (REGON), jeżeli podmiot posiada, 

http://isztar.mf.gov.pl/
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e) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli 
podmiot posiada, 

f) serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych, 

2) informacje o rodzajach paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu (zgodnie 
z ww. klasyfikacją, określoną w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych), 

3) informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez 
podmiot przywożący (na podstawie definicji „infrastruktury paliw ciekłych”, określonej 
w art. 3 pkt 10d ustawy – Prawo energetyczne, przyjęto następujące rodzaje tej 
infrastruktury: instalacja wytwarzania paliw ciekłych, instalacja magazynowania paliw 
ciekłych, instalacja przeładunku paliw ciekłych, stacja paliw ciekłych, środek transportu 
paliw ciekłych, dla których należy określić lokalizację (adres), z wyjątkiem środka 
transportu, dla którego należy podać numer rejestracyjny), 

4) wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego, tj.:  

a)  na potrzeby własne lub 

b) w celu rozporządzenia nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną lub faktyczną, 
dla której dokonania nie jest wymagana koncesja na obrót paliwami ciekłymi, lub 

c) w związku z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, 
która nie wymaga koncesji, 

d) inne (należy opisać z wykorzystaniem nie więcej niż ok. 300 znaków), 

5) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności polegającej na przywozie paliw 
ciekłych. 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej URE 

Do wniosku należy dołączyć: 

 oryginał aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności podmiotu, 
uzyskanej nie wcześniej niż na  3 miesiące przed przedłożeniem 

w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej albo przedsiębiorcą zagranicznym - aktualna 
informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa jako 
podmiotu zbiorowego 

w przypadku podmiotu posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej ww. informacja powinna pochodzić z polskiego KRK oraz odpowiedn ika takiego 
rejestru prowadzonego w kraju rejestracji podmiotu, 

 oryginały zaświadczeń z właściwego urzędu skarbowego, uzyskanych nie wcześniej niż 
na 3 miesiące przed przedłożeniem, stwierdzających, że podmiot nie zalega 
z zobowiązaniami wobec budżetu państwa, względnie stwierdzające stan ewentualnych 
zaległości (w przypadku spółek cywilnych niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń 
odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki), zawierające także informacje:  

a) o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w administracji oraz 
w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 

b) dotyczące tytułów i okresów, z których pochodzą ewentualne zaległości. 
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W przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika, należy również dołączyć 
pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych w imieniu wnioskodawcy wraz 
z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

W przypadku gdy wniosek nie zawiera wymaganych danych, określonych w art. 32a ust. 4 
ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek nieuzupełniony w wyznaczonym 
terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

Prezes URE dokonuje wpisu do rejestru podmiotów przywożących w drodze decyzji.  

 
ZMIANA LUB WYKREŚLENIE WPISU DO REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH  

 
W myśl art. 32d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana wpisu lub wykreślenie z rejestru 
podmiotów przywożących następują na wniosek podmiotu przywożącego lub z urzędu. 
 
Wniosek o zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru podmiotów przywożących, należy złożyć 
w terminie 7 dni od dnia zmiany danych lub zaprzestania wykonywania działalności objętej 
obowiązkiem dokonania tego wpisu. 
 

ADRESAT WNIOSKU 
 
Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów przywożących należy przesłać na adres 
oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, właściwego ze względu na siedzibę 
podmiotu (adresy dostępne są na stronie internetowej urzędu). 
 
W przypadku przedsiębiorców posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami Polski, wniosek należy przesłać na adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki 
w Warszawie. 

 
CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA 

 
Prezes URE dokonuje wpisu do rejestru podmiotów przywożących w terminie 7 dni od dnia 
wpływu wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku. 
 

OPŁATY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM, ZMIANĄ LUB WYKREŚLENIEM WPISU 
 
Wpis i zmiana wpisu do rejestru podmiotów przywożących są zwolnione z opłaty skarbowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1000, ze zm.). 
 
Natomiast wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru podmiotów przywożących wymaga 
wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. 
 
W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (dotyczy również złożenia dokumentu KRS 
potwierdzającego udzielenie prokury), należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł 
(część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Opłata ta nie jest pobierana 
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w przypadku złożenia dokumentu, stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego 
odpisu, wypisu lub kopii: 

 poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru 
dokumentów;  

 jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu; 

 jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej. 
 

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, organem podatkowym właściwym 
miejscowo w sprawach opłaty skarbowej: 

 od dokonania czynności urzędowej (wykreślenia podmiotu z rejestru) – jest organ 
podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu. 

 Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki – jest m.st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej 
w wymienionych sprawach, powinna być dokonywana na rzecz Prezydenta m.st. 
Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na 
rachunek Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, 
numer rachunku BANK HANDLOWY w Warszawie SA 95 1030 1508 0000 0005 5002 
4055 

 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz  
jego odpisu, wypisu lub kopii – jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce 
złożenia dokumentu. 

 
W przypadku braku potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej z tytułu udzielonego 
pełnomocnictwa lub prokury Prezes URE, stosownie do art. 11 ust. 1 i 3 ustawy o opłacie 
skarbowej, jest zobowiązany do przekazywania właściwemu organowi podatkowemu 
informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od udzielonego 
pełnomocnictwa lub prokury, w celu wszczęcia przez ten organ egzekucji administracyjnej.  
 
Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej może mieć również formę wydruku z systemu 
informatycznego. 
 
WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI BEZ WPISU DO REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH 
 
Ten, kto dokonuje przywozu paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów 
przywożących, w myśl art. 57g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, podlega grzywnie do 
2.500.000 zł. 
 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I SPRAWOZDAWCZE 
 

I. 
Zgodnie z art. 43e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
wykonujące działalność polegająca na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub 
przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami  
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ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmioty wpisane do rejestru podmiotów 
przywożących, przekazują do Prezesa URE informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury 
paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności - w terminie 7 dni od dnia 
rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej 
infrastruktury. 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 48 ustawy – Prawo energetyczne, ten, kto nie przekazuje 
w terminie ww. informacji, lub przekazuje nieprawdziwe informacje, podlega karze 
pieniężnej. Wysokość tej kary wynosi 10.000 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji 
infrastruktury paliw ciekłych (art. 56 ust. 2h pkt 8 ustawy – Prawo energetyczne). 
 

II. 
Zgodnie natomiast z art. 43d ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót 
paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności 
przekazuje m.in. Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości 
wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także o ich przeznaczeniu - 
w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 12b ustawy – Prawo energetyczne, ten, kto nie przekazuje 
w terminie ww. sprawozdań podlega karze pieniężnej, a jej wysokość wynosi 10.000 zł 
(art. 56 ust. 2h pkt 4 ustawy – Prawo energetyczne). 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 12c ustawy – Prawo energetyczne, ten, kto przekazuje 
sprawozdania zawierające nieprawdziwe dane, podlega karze pieniężnej, której wysokość 
wynosi od 10.000 zł do 50.000 zł (art. 56 ust. 2h pkt 5 ustawy – Prawo energetyczne). 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, wskazuje się, co następuje:  
 

1. Dane osobowe osób fizycznych gromadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
są przetwarzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 02-222 Warszawa, 
Al. Jerozolimskie 181, który jest administratorem danych osobowych. 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz innych 
ustaw, w których zostały wymienione zadania i obowiązki Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, w szczególności w: ustawie – Prawo energetyczne, ustawie o odnawialnych 
źródłach energii, ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawie 
o efektywności energetycznej, ustawie o rynku mocy, ustawie o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym, ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  
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3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizowania ustawowych obowiązków przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Dane osobowe w związku z realizowaniem ustawowych obowiązków przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej 
lub organizacji międzynarodowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego 
w Urzędzie Regulacji Energetyki Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji 
Kancelaryjnej. 

6. Osoba fizyczna ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do 
treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do 
krajowego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu 
polegającemu na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników 
osobowych osoby fizycznej). 

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem maila na adres: iod@ure.gov.pl lub 
pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”. 

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wynika ze wskazanych powyżej 
podstaw prawnych. 
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