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Wersja 1 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O ROZLICZENIE 

REKOMPENSATY 
Dla podmiotów, które wystąpiły o rekompensaty na podstawie art. 62g ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej „UPE”. 

Uwagi Ogólne 

• Wniosek o rozliczenie rekompensaty należy pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Zarządcę 
Rozliczeń S.A., dalej „ZRSA” (www.zrsa.pl zakładka SYSTEMY WSPARCIA>FWRC> PALIWA 

GAZOWE>WNIOSEK O ROZLICZENIE REKOMPENSATY) i składać wyłącznie w formie pliku excel.  

• Wniosek o rozliczenie rekompensaty należy złożyć po zatwierdzeniu przez ZRSA ostatniego Wniosku 

o wypłatę rekompensaty miesięcznej dla okresu, za który przysługuje rekompensata miesięczna oraz 
zebraniu wszystkich dokumentów potwierdzających faktyczny koszt zakupu paliwa gazowego, w terminie 

od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. 

• Wniosek należy składać za pośrednictwem Portalu znajdującego się pod adresem: gaz.zrsa.pl . 

• W komórkach Wniosku należy wpisywać same liczby z przecinkiem, bez wstawiania odstępów, znaków 
specjalnych lub symboli, np. zł, MWh, itp.  

• Ilości paliw gazowych należy wpisać w MWh z dokładnością do trzech miejsc po przecinku zaokrąglonych 
zgodnie z zasadami matematycznymi. 

• Kwoty w zł należy wpisać zaokrąglone do pełnych groszy zgodnie z zasadami matematycznymi. 

• W komórkach Wniosku niedopuszczalne jest wpisywanie formuł, należy wpisać tylko same liczby. 

!!! UWAGA!!! 

Wniosek o rozliczenie rekompensaty składa przedsiębiorstwo energetyczne, którego Wnioski o wypłatę 
rekompensaty miesięcznej zostały zatwierdzone przez ZRSA lub Wnioskodawca otrzymał informację 
od ZRSA o pozytywnej weryfikacji Wniosku o wypłatę rekompensaty miesięcznej oraz wstrzymaniu 

wypłaty z powodu braku środków na rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. 
 

Instrukcja składania Wniosku o rozliczenie rekompensaty jest udostępniona na stronie internetowej 
administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., znajdującej się pod adresem zrsa.pl . 

Wniosek o rozliczenie rekompensaty zawiera: 

Podpis 

Plik zawierający wniosek zgodnie z treścią art. 62i ust. 13  UPE musi być 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie 

z reprezentacją ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym, dalej „KRS”, 
lub w innym równoważnym rejestrze, lub przez pełnomocnika, dla którego 
zostało złożone pełnomocnictwo  opatrzone podpisem elektronicznym przez 
osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub 

w innym równoważnym rejestrze. 
W celu weryfikacji podpisu wraz z plikami w formacie xls lub xlsx należy 

dołączyć plik podpisu wyłącznie w formacie XAdES typ – zewnętrzny. 

NIP 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) - dziesięciocyfrowy kod do 
identyfikacji podatników. Należy wpisać tylko cyfry, bez odstępów lub 
znaków dodatkowych. W celu zachowania prawidłowego formatu, przed 
wpisywany numer należy wprowadzić apostrof lub odpowiednio 
sformatować komórkę. 
W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie posiada nr NIP należy wpisać numer 
z zagranicznego równoważnego rejestru, do którego dostęp jest jawny, 
w którym można zidentyfikować przedsiębiorstwo. 

Nazwa firmy, pod którą 
Wnioskodawca działa 

(zgodnie z KRS lub innym 
równoważnym rejestrem) 

Pełna nazwa Wnioskodawcy zgodna z KRS lub innym równoważnym 
rejestrem. 

  

http://www.gaz.zrsa.pl/
http://www.zrsa.pl/
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Średni jednostkowy koszt 
zakupu paliwa gazowego, 

określony przez Prezesa 
Urzędu Regulacji 

Energetyki, w decyzji 

zatwierdzającej 
Wnioskodawcy taryfę 

skalkulowaną zgodnie z art. 
62f UPE 

[zł/MWh] 

Należy wpisać średni jednostkowy koszt zakupu paliwa gazowego wyrażony  
w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jaki został określony przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w decyzji zatwierdzającej 
Wnioskodawcy taryfę skalkulowaną zgodnie z art. 62f UPE, i który został 
wskazany w złożonych i zatwierdzonych Wnioskach o wypłatę rekompensaty 
miesięcznej. 

Roczna ilość paliw 
gazowych, określona przez 
Wnioskodawcę, wykazana 

we wniosku o zatwierdzenie 

taryfy skalkulowanej 

zgodnie z art. 62f UPE 

[MWh] 

Należy wpisać roczną ilość paliw gazowych wyrażoną w MWh podaną 
z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, jaka została wykazana we 

wniosku o zatwierdzenie taryfy skalkulowanej zgodnie z art. 62f UPE, i która 
została wskazana w złożonych i zatwierdzonych Wnioskach o wypłatę 
rekompensaty miesięcznej. 

Dzień wprowadzenia taryfy 

skalkulowanej do 

stosowania 

(należy zapisać w formacie 
DD.MM.RRRR) 

Należy wpisać w formacie DD.MM.RRRR datę pierwszego dnia stosowania  
z odbiorcami końcowymi paliw gazowych taryfy skalkulowanej, 
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 

62f ust. 2 i 3 UPE. 

KWOTA DO WYPŁATY 
LUB KWOTA DO 

ZWROTU art. 62h UPE   

[zł] 

Kwota do wypłaty lub kwota do zwrotu stanowi sumę różnic pomiędzy 
skorygowaną kwotą rekompensaty po zmianie danych za rozliczany miesiąc 

a wypłaconą kwotą rekompensaty za rozliczany miesiąc, dla wszystkich 

miesięcy podanych w kolumnie A, dla których dokonano zmiany. 

Należy wpisać kwotę wyrażoną w zł, zaokrągloną do pełnych groszy zgodnie 

z zasadami matematycznymi. 

 

Przykład: 
H9=SUMA((J13-G13)+(…)+(J24-G24)) 

Wyliczona kwota rekompensaty do wypłaty lub zwrotu podlega 
zatwierdzeniu przez ZRSA.  

Podane symbole odpowiadają numerom komórek we Wniosku o rozliczenie 
rekompensaty będącego plikiem excel. 

W przypadku kwoty do zwrotu należy wpisać ją z minusem. Kwota ze 

znakiem minus podlega zwrotowi na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy 
Ceny natomiast kwota dodatnia podlega wypłacie na numer rachunku 

bankowego wskazanego przez Wnioskodawcę w zatwierdzonym Wniosku o 

rejestrację.  

Czy zmianie uległy dane z 
zaakceptowanego Wniosku o 

wypłatę rekompensaty 
miesięcznej?  

[TAK/NIE] 

Jeżeli zmianie uległy dane, dla któregokolwiek miesiąca wskazanego w 
kolumnie A należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedź „TAK”, jeżeli nie 
uległy zmianie dla żadnego miesiąca wskazanego w kolumnie A, należy 
wybrać z listy rozwijanej odpowiedź „NIE”. W przypadku wybrania 

odpowiedzi „NIE” należy pozostawić niewypełnione komórki znajdujące się 

w wierszach 13-24. 

Miesiąc rozliczanej 
rekompensaty 

Okres za jaki został złożony i zatwierdzony Wniosek o wypłatę rekompensaty 
miesięcznej. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie złożył wniosku za dany 
miesiąc komórki znajdujące się w odpowiadającym mu wierszu należy 
pozostawić niewypełnione.  

Dane z zatwierdzonego wniosku o wypłatę rekompensaty miesięcznej lub, dla którego Wnioskodawca 
otrzymał informację od ZRSA o pozytywnej weryfikacji Wniosku o wypłatę rekompensaty miesięcznej oraz 

wstrzymaniu wypłaty z powodu braku środków na rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. 

Kwota zaliczki za rozliczany 

miesiąc  

[zł] 
Należy wpisać kwotę zaliczki na poczet miesiąca wskazanego w kolumnie A 

wyrażoną w zł.  
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Miesięczna faktyczna ilość 
paliwa gazowego za 

rozliczany miesiąc 
(wskazany w kolumnie A dla 

tego wiersza) 
[MWh] 

Należy wpisać faktyczną ilość paliwa gazowego zakupioną na potrzeby 
odbiorców w gospodarstwach domowych, wyrażoną w MWh, podaną 
z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, dla dostaw w miesiącu 

wskazanym w kolumnie A, wskazaną w złożonym i zatwierdzonym Wniosku 

o wypłatę rekompensaty miesięcznej. 

Faktyczny koszt zakupu 

paliwa gazowego na 

potrzeby odbiorców za 
rozliczany miesiąc 

(wskazany w kolumnie A dla 

tego wiersza) 

[zł] 

Należy wpisać faktyczny koszt zakupu paliwa gazowego na potrzeby 

odbiorców w gospodarstwach domowych wyrażony w zł, zaokrąglony do 

pełnych groszy zgodnie z zasadami matematycznymi dla dostaw w miesiącu 
podanym w kolumnie A, wskazany w złożonym i zatwierdzonym 
Wniosku  o wypłatę rekompensaty miesięcznej. 

Miesięczna ilość paliwa 
gazowego za rozliczany 

miesiąc, która stanowi 

procent podany w art. 62h 
ust. 2 UPE 

[MWh] 

 

Za miesięczną ilość paliwa gazowego przyjmuje się roczną ilość paliw 
gazowych określoną przez podmiot uprawniony, wykazaną we Wniosku 

o zatwierdzenie taryfy skalkulowanej zgodnie z art. 62f UPE (ilość podana  
w wierszu 7) i stanowiącą dla miesiąca: 

1) stycznia 2022 r. – 15% tej ilości; 
2) lutego 2022 r. – 15% tej ilości; 
3) marca 2022 r. –10% tej ilości; 
4) kwietnia 2022 r. – 10% tej ilości; 
5) maja 2022 r. – 5% tej ilości; 
6) czerwca 2022 r. – 3% tej ilości; 
7) lipca 2022 r. – 3% tej ilości; 

8) sierpnia 2022 r. – 3% tej ilości; 
9) września 2022 r. – 4% tej ilości; 
10) października 2022 r. – 8% tej 

ilości; 
11) listopada 2022 r. – 10% tej ilości; 
12) grudnia 2022 r. – 14% tej ilości. 

 

Należy wpisać ilość wyrażoną w MWh, podaną z dokładnością do trzech 
miejsc po przecinku, odpowiadającą miesiącowi (podanemu w kolumnie A), 

za który Wnioskodawca pobrał zaliczkę na poczet rekompensaty miesięcznej 
oraz wskazaną w złożonym i zatwierdzonym Wniosku o wypłatę 
rekompensaty miesięcznej. 
 

Przykład: 
Miesięczna ilość paliw gazowych, dla miesiąca wskazanego w kolumnie A, 

którym jest np. maj= wiersz 7*5% 

Koszty uzasadnione zakupu 

paliwa gazowego za 

rozliczany miesiąc 

[zł] 

Należy wpisać kwotę wyrażoną w zł zaokrągloną do pełnych groszy zgodnie  
z zasadami matematycznymi, stanowiącą iloczyn średniego jednostkowego 
kosztu zakupu paliwa gazowego, określonego przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, w decyzji zatwierdzającej podmiotowi uprawionemu 

taryfę skalkulowaną zgodnie z art. 62f UPE (podanego w wierszu 6) oraz 

miesięcznej ilości paliwa gazowego za rozliczany miesiąc [MWh] (ilość 
podana w kolumnie E odpowiadająca miesiącowi podanemu w kolumnie A). 

Kwota rekompensaty za 

rozliczany miesiąc 

[zł] 

Należy wpisać kwotę wyrażoną w zł, zaokrągloną do pełnych groszy zgodnie  
z zasadami matematycznymi.  

Z uwagi na fakt, iż we Wnioskach o wypłatę rekompensaty miesięcznej 
uwzględniana była zaliczka na poczet miesiąca następującego po miesiącu 
złożenia wniosku, w celu ustalenia kwoty rekompensaty jaka została 
wypłacona za miesiąc wskazany w kolumnie A należy od faktycznego kosztu 

zakupu paliwa gazowego wskazanego w kolumnie D odjąć koszty 

uzasadnione wskazane w kolumnie F oraz kwotę zaliczki za rozliczany 
miesiąc wskazaną w kolumnie B. 
 

Przykład: 
Wypłacona kwota rekompensaty dla miesiąca wskazanego w komórce 
A13 = D13-F13-B13 
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Podane symbole odpowiadają numerom komórek we Wniosku o rozliczenie 

rekompensaty będącego plikiem excel. W komórkach niedopuszczalne jest 
wpisywanie formuł, należy wpisać tylko same liczby. 

Dane zmieniane 

Skorygowana miesięczna 
faktyczna ilość paliwa 

gazowego za rozliczany 

miesiąc  
[MWh] 

Należy wpisać skorygowaną faktyczną ilość paliwa gazowego zakupioną na 
potrzeby odbiorców w gospodarstwach domowych, wyrażoną w MWh, 
podaną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, dla dostaw w miesiącu 
wskazanym w kolumnie A, udokumentowaną zgodnie z prowadzoną 
ewidencją księgową. 

Skorygowany faktyczny 

koszt zakupu paliwa 

gazowego na potrzeby 

odbiorców za rozliczany 
miesiąc 

[zł] 

Należy wpisać skorygowany faktyczny koszt zakupu paliwa gazowego na 

potrzeby odbiorców w gospodarstwach domowych, wyrażony w zł, 
zaokrąglony do pełnych groszy zgodnie z zasadami matematycznymi dla 
dostaw w miesiącu wskazanym w kolumnie A, udokumentowany zgodnie  

z prowadzoną ewidencją księgową. 

Skorygowana kwota 

rekompensaty po zmianie 

danych za rozliczany miesiąc 

[zł] 

Należy wpisać kwotę wyrażoną w zł, zaokrągloną do pełnych groszy zgodnie  
z zasadami matematycznymi. 

Skorygowana kwota rekompensaty za miesiąc wskazany w kolumnie A 
stanowi różnicę skorygowanego faktycznego kosztu zakupu paliwa 

gazowego wskazanego w kolumnie I, kosztów uzasadnionych wskazanych  

w kolumnie F oraz kwoty zaliczki za rozliczany miesiąc wskazanej 
w kolumnie B. 

 

Przykład: 
Skorygowana kwota rekompensaty po zmianie danych dla miesiąca 
wskazanego w komórce A13 = I13-F13-B13 

 

Podane symbole odpowiadają numerom komórek we Wniosku o rozliczenie 

rekompensaty będącego plikiem excel. 

 

W komórkach niedopuszczalne jest wpisywanie formuł, należy wpisać tylko 
same liczby. 

Czy faktyczny koszt zakupu 
paliwa gazowego uległ 
zmianie za rozliczany 

miesiąc? 

[TAK/NIE] 

 

Jeżeli zmianie uległ faktyczny koszt zakupu paliwa gazowego, dla miesiąca 
wskazanego w kolumnie A w wypełnianym wierszu, należy wybrać z listy 
rozwijanej odpowiedź „TAK”, jeżeli faktyczny koszt zakupu paliwa 
gazowego nie uległ zmianie dla miesiąca wskazanego w kolumnie A 

w wypełnianym wierszu, należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedź „NIE”. 

W przypadku wybrania odpowiedź „NIE”, nie należy wypełniać komórek 
znajdujących się w kolumnach B-J dla tego wiersza. 

Załączniki do Wniosku 

Do wniosku wymagane jest dołączenie następujących załączników: 

1.  Oświadczenie zgodne z art. 62i ust. 3 UPE, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami 

reprezentacji ujawnionymi w KRS lub w innym równoważnym rejestrze. 

2.  Oświadczenie zgodne z art. 12 ust. 4 Ustawy, opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami 

reprezentacji ujawnionymi w KRS lub w innym równoważnym rejestrze 
lub na podstawie stosownego pełnomocnictwa. 

3.  Dokumenty potwierdzające faktyczny koszt zakupu paliwa gazowego na 
potrzeby odbiorców w gospodarstwach domowych (wartość KF, o której 
mowa w art. 62h ust. 2 UPE), opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami 

reprezentacji ujawnionymi w KRS lub w innym równoważnym rejestrze, 

lub na podstawie stosownego pełnomocnictwa. W przypadku większej 
ilości dokumentów niż trzy należy je skompresować do formatu ZIP 

i dopiero ten plik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
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4.  Zestawienie przesłanych dokumentów potwierdzających faktyczny koszt 
zakupu paliwa gazowego, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione 

zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub w innym 

równoważnym rejestrze, lub na podstawie stosownego pełnomocnictwa. 

  

Dodatkowo w przypadku: 
 

• składania wniosku przez pełnomocnika oraz jeżeli nastąpiła zmiana 
pełnomocnictwa w stosunku do pełnomocnictwa dołączonego do 
wcześniej złożonego Wniosku o  rejestrację, należy dołączyć  
pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi 

w KRS lub w innym równoważnym rejestrze; 
 

• gdy któryś z załączników do Wniosku o rozliczenie rekompensaty, 

zdaniem Wnioskodawcy, wymaga nadania klauzuli o tajemnicy 

przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), to 

należy dołączyć do Wniosku odpowiednie oświadczenie wskazujące, 
których danych lub dokumentów tajemnica przedsiębiorstwa dotyczy, 
bądź odpowiedni załącznik uzupełnić o klauzulę tajemnicy 
przedsiębiorstwa. 

 


