
Rozliczanie Ujemnego Salda 

Warszawa, 17-18 stycznia 2017 r. 



 
 
Plan prezentacji 

1) Wstęp (zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz 

wytwórcy, powstawanie ujemnego salda), 

2) Schemat procesu rozliczania ujemnego salda przez Zarządcę 
Rozliczeń S.A. 

3) Ujemne saldo (powstawanie, schemat procesu rozliczania) 

4) Dokumenty do rozliczenia ujemnego salda 

5) Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda 

6) Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji 

7) Wniosek o pokrycie ujemnego salda i sprawozdanie miesięczne 
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Zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej 

• Od 1 lipca 2016 r. spółka Zarządca Rozliczeń S.A. pełni zadania 
operatora rozliczeń energii odnawialnej, które są określone ustawą 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  
(Dz. U. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą OZE”. 

 

• Zadaniem operatora rozliczeń energii odnawialnej jest: 

a) gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, 

b) rozliczanie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ustawy OZE, 

c) zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku 

opłaty OZE na zasadach określonych w ustawie. 
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Zadania wytwórcy energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE o 
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW  

Zgodnie z art. 93. ust. 2 ustawy OZE wytwórca ma obowiązek przekazywania 
Zarządcy Rozliczeń S.A. w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca: 

1.sprawozdania miesięcznego zawierającego informacje, o których mowa 

w art. 93. ust. 2 pkt 1–3 oraz 

2.wniosku o pokrycie ujemnego salda, obliczonego na podstawie różnicy 

między wartością sprzedaży energii elektrycznej, a wartością tej energii 

elektrycznej ustaloną na podstawie ceny zawartej w ofercie tego wytwórcy, 
która wygrała aukcję, wykazanej w sprawozdaniu. 
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Ujemne saldo  
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Powstawanie ujemnego salda 
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Wartość ujemnego 

salda - 190,29 
[PLN/MWh] 

Cena jednostkowa 
z aukcji 

[PLN/MWh] 

350 
[PLN/MWh] 

Dzienna cena 
TGeBase, o której mowa 

w art. 93 ust. 2 pkt 2 
[zł/MWh] 

159,71 
[PLN/MWh] 

W przypadku, gdy cena TGeBase 
będzie wyższa niż cena jednostkowa 
z aukcji, powstaje tzw. dodatnie 
saldo, które będzie rozliczane w 
przypadku pojawienia się ujemnego 
salda w przyszłych okresach 
rozliczeniowych 



https://gaz.tge.pl/pl/rdn/tgebase/ 
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Schemat procesu rozliczania  
ujemnego salda przez Zarządcę Rozliczeń S.A. 

Złożenie oferty w 
aukcji 

Zamknięcie aukcji 
Prezes URE przekazał 

dane z aukcji oraz 
numery ID Wytwórcy i 

Instalacji do ZR SA 

Wypełnienie Karty 
Informacyjnej Wytwórcy 
i Instalacji (KIWI) oraz 

oświadczenia o 
udostępnianiu danych 

pomiarowych przez OSD 

Rejestracja 
danych  

Wytwórcy na 
podstawie KIWI  
w bazie ZR SA 

Złożenie 
sprawozdania 

miesięcznego oraz 
wniosku o pokrycie 

ujemnego salda  
do ZR SA  

Weryfikacja 
dokumentów 

Wypłata 
środków na 

pokrycie 
ujemnego 

salda 

Wytwórca URE Wytwórca 

Wytwórca ZR SA ZR SA ZR SA 
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Proces rejestracji Wytwórcy i Instalacji  
przez Zarządcę Rozliczeń S.A. 

ZR SA tworzy bazę danych  
wytwórców i instalacji 

Prezes URE po zakończeniu aukcji przekazał do ZR SA dane 
Wytwórców i Instalacji 

Wytwórca przekazuje do ZR SA: 
KIWI – część A, B, C (do 2 tyg. po wygraniu aukcji, nie później niż przed 

złożeniem pierwszego wniosku), 
kopię Oświadczenia o udostępnianiu danych pomiarowych przez OSD 
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Dokumenty do rozliczenia  
ujemnego salda 
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www.zrkdt.pl 

Wzory dokumentów 

• Formularz Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji, 
• Formularz oświadczenie Wytwórcy, 
• Wniosek o pokrycie ujemnego salda oraz sprawozdanie miesięczne 

• Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) 
dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce OZE → DLA WYTWÓRCÓW 
http://www.zrsa.pl/oze/wytworcy/ 
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http://www.zrsa.pl/oze/wytworcy/


http://www.zrsa/ 
http://www.zrsa.pl/oze/wytworcy/ 

email: oze.wnioski@zrsa.pl 
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Instrukcja Rozliczeń  
Ujemnego Salda  
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Zarządca Rozliczeń SA dbając o prawidłowość  

rozliczeń ujemnego salda, bezpieczeństwo środków  

oraz przepływu informacji opracował  
Instrukcję Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS),  

na podstawie której będziemy pracować przez 

następne 15 lat. 

 

Instrukcja ta usprawni proces rozliczania ujemnego 

salda  

i wymianę informacji pomiędzy  

Wytwórcami  a Zarządcą Rozliczeń S.A. 

Stosowanie IRUS będzie wsparciem dla  

bezpiecznych rozliczeń! 
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http://www.zrsa/ 
http://www.zrsa.pl/oze/wytworcy/ 

email: oze.wnioski@zrsa.pl 
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Wymagania dokumentowe  
i sposób komunikacji 

• Wszelkie dokumenty należy sporządzać z wykorzystaniem opublikowanych 
formularzy. W formularzu sprawozdania miesięcznego nie należy zmieniać 
układu komórek! 

• Wszelkie dokumenty należy składać w oryginałach. Na równi z oryginałem 

traktuje się dokumenty przesyłane w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku  

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579). 

• Dokumenty muszą być podpisane przez wymienione w KIWI cz. A : 

• osoby uprawnione do reprezentacji, które składają wzory podpisów na 
KIWI cz. C w obecności pracownika ZR SA lub wobec notariusza,  

• pełnomocników, których pełnomocnictwo podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji, jest dołączone do dokumentacji. 

• Zmiana lub aktualizacja danych zawartych w KIWI, w tym również danych 
ujawnianych we właściwych rejestrach, wymaga zawiadomienia ZR SA. 
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Wymagania dokumentowe  
i sposób komunikacji 

• Przesyłanie dokumentów następuje: 

• w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym na adres email ZR SA: oze.wnioski@zrsa.pl, 

• na piśmie przesłane pocztą na adres do korespondencji oraz pocztą 
elektroniczną, zeskanowanych do formatu PDF oraz dodatkowo w wersji 
elektronicznej plików w formacie  xls lub xlsx. 

Przekazanie dokumentu w wersji elektronicznej plików 
w formacie xls lub xlsx znacząco ułatwi proces 
rozpatrywania wniosków 
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Karta Informacyjna  
Wytwórcy i Instalacji 
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Karta informacyjna Wytwórcy i Instalacji 

KIWI cz. A 

0001 

Zarządca Rozliczeń S.A. 

ul. Wilcza 50/52 - - - - - - - - - - - - - - 00-679 Warszawa 

Warszawa m.st.Warszawa m.st.Warszawa mazowieckie Polska 

0000292313 

7010095709 

141188023 

22 242 18 96 

X 

Nr Wytwórcy i 
Instalacji z bazy IPA 

(URE) 

sekretariat@zrsa.pl 

W przypadku braku KRS np. numer  w CEIDG 
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Zachęcamy do 
przekazywania 

wszelkiej 
korespondencji 

drogą elektroniczną 



Karta informacyjna Wytwórcy i Instalacji 

KIWI cz. A 
0002 00 0000 0000 0000 0000 000 

Jan Kowalski Prezes Zarządu 
Jan Nowak Wiceprezes Zarządu 

łączna 
łączna 

22 242 18 45 
22 242 18 45 

sekretariat@zrsa.pl 

sekretariat@zrsa.pl 

Anna Nowak Pełnomocnik 22 242 18 45 sekretariat@zrsa.pl 

Pełnomocnictwo Anny Nowak 1 
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Nr Wytwórcy i 
Instalacji z bazy IPA 

(URE) 



Karta informacyjna Wytwórcy i Instalacji 

KIWI cz. B 

0002 ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa 
4) wykorzystujących 
wyłącznie biogaz 
pozyskany z oczyszczalni 

ścieków do wytwarzania 
energii elektrycznej; 

2017-01-18 PGE Dystrybucja S.A. 650 PL000001 0000002 

0001 
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Nr Wytwórcy i 
Instalacji z bazy IPA 

(URE) 

Nr Wytwórcy i 
Instalacji z bazy IPA 

(URE) 



Karta informacyjna Wytwórcy i Instalacji 

KIWI cz. C 

Warszawa 2017-01-18 
Jan Kowalski 

75021506745 

Prezes Zarządu 

Złożenie podpisu 
w trosce o bezpieczeństwo 

środków przeznaczonych na 
pokrycie ujemnego salda 
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Oświadczenie o udostępnianiu danych pomiarowych 
przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych  

Zarządca Rozliczeń S.A. na podstawie art. 92 ust. 11 ustawy OZE uzyskał 
prawo do dostępu do danych pomiarowych, celem weryfikacji danych 
dotyczących ilości energii wprowadzonej do obrotu przez wytwórców, 
korzystających ze wsparcia z systemu aukcyjnego.  

Dane pozyskane przez ZR SA od OSD będą służyły weryfikacji wniosków  
i sprawozdań miesięcznych. 

 

 

 

 
 

W tym celu niezbędne jest złożenie oświadczenia o udostępnianiu danych 
pomiarowych przez OSD z wyszczególnieniem każdej instalacji, która wygrała aukcję. 

 

Wniosek i 
sprawozdanie 

miesięczne 

 

 

Weryfikacja 

danych pomiarowych 

Dane pomiarowe 
z OSD 
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Wniosek o pokrycie ujemnego salda 
i sprawozdanie miesięczne 
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Wniosek o pokrycie ujemnego salda 

Warszawa, 09.02.2017 r. 

0001 

0002 

01         2017  

2/2017/01/2017/02/09  
0002 

00 0000 0000 0000 0000 000 

Zarządca Rozliczeń S.A. 
ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa 

134 834,73 

sto trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery zł / 73 gr  

Kwota w wartości bezwzględnej! 
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Wniosek jest rozpatrywany w oparciu o załączone 
sprawozdanie 

26 



Zgodnie z art. 93. ust. 2. pkt. 3 ustawy OZE sprawozdanie miesięczne musi 

zawierać następujące informacje: 

1) ilość wyrażonej w kWh i ceny energii elektrycznej bez podatku VAT, 
wytworzonej w instalacji OZE sprzedanej w danym miesiącu w ujęciu dobowym, 
wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, 

2) obliczenie wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE 
sprzedanej w danym miesiącu jako iloczyn ilości energii elektrycznej, o której 
mowa w pkt 1, i indeksu TGeBase (średniej arytmetycznej ze średnich 
ważonych wolumenem transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego cen 
energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy) 
publikowanego na stronie Towarowej Giełdy Energii  https://gaz.tge.pl/pl/rdn/tgebase/ 

wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh. 

 

Sprawozdanie miesięczne 
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Pomocne wskazówki wypełniania 

sprawozdań i korekt 

09 02 2017 

Zarządca Rozliczeń S.A. 
0001 

0002 
 

01 2017 

Jan Kowalski 

Nr sprawozdania należy 
wpisać we wniosku o pokrycie 

ujemnego salda 

Jan Nowak 
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W przypadku wypełnienia elektronicznego 
sprawozdania wpisać należy jedynie 

imiona i nazwiska osób podpisujących 
sprawozdanie bezpiecznym podpisem 

elektronicznym zgodnie ustawą o podpisie 
elektronicznym 



Pomocne wskazówki wypełniania 

sprawozdań i korekt 

… 

390,00 

156 

168 

199 

162,00 

161,00 

163,00 

19 200 

19 350 

19 200 

19 622 160,00 132 

1. Należy wpisać cenę dla 

instalacji obowiązującą w 
danym roku po uwzględnieniu 

waloryzacji, o której mowa w 

art. 92 ust. 10 

2. Należy wpisać saldo z 
poprzedniego Sprawozdania 

miesięcznego znajdujące się w 
kolumnie „Wartość salda do 
rozliczenia w następnym 
Okresie” w Sprawozdaniu 
przesłanym za poprzedni 
miesiąc 

3. Należy wpisać ceny sprzedaży 
energii elektrycznej w zł za 
MWh, ceny dzienne, zgodne z 

opisem w art. 93 ust. 2 pkt 1 

4. Należy wpisać ceny sprzedaży 
energii elektrycznej w zł za 
MWh, ceny dzienne, zgodne z 

opisem w art. 93 ust. 2 pkt 2 

5. Ilość energii w kWh 
sprzedanej przez wytwórcę za 
dany dzień okresu 
rozliczeniowego W przypadku okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) krótszego niż 

31 dni należy wypełnić ilość dni odpowiadających długości okresu 
rozliczeniowego 
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Pomocne wskazówki wypełniania 

sprawozdań i korekt 

… 

390,00 

156 

168 

199 

162,00 

161,00 

163,00 

19 200 

19 350 

19 200 

19 622 160,00 132 

7. Suma wartości energii 
sprzedanej z całego okresu 

rozliczeniowego [zł] 

6. Wartość sprzedanej energii 
jako iloczyn dziennej ceny 

TGeBase i Ilości energii 
sprzedanej [zł] 

8. Ilość energii sprzedanej z 
całego okresu rozliczeniowego 
[kWh] 

W przypadku okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) krótszego niż 
31 dni należy wypełnić ilość dni odpowiadających długości okresu 
rozliczeniowego 

9. Różnica między wartością 

sprzedaży energii elektrycznej 

a wartością tej energii 

elektrycznej ustaloną na 

podstawie ceny zawartej w 

ofercie zgodnie z opisem w 

art. 93 ust. 2 pkt 3 

10.Wartość ujemnego salda do 

wypłaty z uwzględnieniem 

poprzednich okresów 

rozliczeniowych 
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Zgodnie z art. 92 ust. 10. cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE, 

podana w ofertach uczestników aukcji, których oferty wygrały aukcję, podlega 
corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym  
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym  
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem  
w 2016 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6 %). 

 

 

Cena aukcyjna 
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Rozpatrywanie wniosku  
o pokrycie ujemnego salda 

Wytwórca składa 
wniosek i sprawozdanie 

do 10-go każdego 
miesiąca 

ZR SA rozpatruje 
wniosek w 

kolejności wpływu 

W przypadku poprawnie złożonego 
kompletu dokumentów →  

ZR SA wypłaca Wytwórcy środki z 
tytułu pokrycia ujemnego salda  

w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku 

W przypadku niepoprawnie 
złożonych dokumentów →  

ZR SA zwraca się do Wytwórcy 
celem uzupełnienia/poprawienia 

dokumentów 
Jeśli poprawienie dokumentacji następuje: 
• na roboczo (≤ 3 dni) → nie przerywa terminu 

30 dni, 
• > 3 dni → odrzucenie wniosku, termin 30 dni 

biegnie od nowa od otrzymania prawidłowo 
złożonych dokumentów. 
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Zarządca Rozliczeń S.A.  
ul. Wilcza 50/52 

00-679 Warszawa 
 

tel.: +48 22 242 18 94 
e-mail: oze@zrsa.pl 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 


