
Nr poz.

1

2

3

4

5

Ulica Nr budynku Nr lokalu Miejscowość

Kod pocztowy Kraj

7

8

9

10

11

12

13

14

Numer KRS podmiotu zobowiązanego lub 
numer równoważnego rejestru (należy 

wpisać tylko cyfry, bez spacji
 i znaków specjalnych)

Adres poczty elektronicznej podmiotu 
zobowiązanego do korespondencji 

(należy podać tylko jeden adres e-mail)

Siedziba podmiotu zobowiązanego 
(zgodna z KRS lub innym równoważnym 

rejestrem) Poczta

Średnia ważona wolumenem  transakcji 
cena w kontraktach kwartalnych 

GAS_BASE_Q-1-23
 [zł/MWh]

Średnia ważona wolumenem transakcji 
cena instrumentu rocznego GAS_BASE_Y-
23, o której mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy

[zł/MWh]

343,86

Telefon kontaktowy podmiotu 
zobowiązanego

Miesiąc 2023 r., za który składane jest 
sprawozdanie

Wolumen wydobytego gazu ziemnego w 
okresie, za który składane jest 

sprawozdanie 
[MWh]

Średni ważony wolumenem koszt 
wydobycia gazu ziemnego wynikający z 
ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa 

wydobywającego gaz ziemny dla  miesiąca 
kalendarzowego, za który składane jest 

sprawozdanie
[zł/MWh]

Koszty inwestycyjne 
[zł/MWh]

Nazwa podmiotu zobowiązanego
(zgodna z KRS lub innym równoważnym 

rejestrem)

Sprawozdanie należy składać za pośrednictwem Portalu znajdującego się pod adresem gazowyodpis.zrsa.pl

SPRAWOZDANIE Z GAZOWEGO ODPISU NA FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku
 z sytuacją na rynku gazu  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), dalej "Ustawa"

 dla podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy, dalej "podmiot zobowiązany", składane do Zarządcy Rozliczeń S.A.

6

Numer innego rejestru identyfikacyjnego 
podmiotu zobowiązanego

 (w przypadku braku NIP lub KRS)

Dane podmiotu zobowiązanego

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
podmiotu zobowiązanego

Nazwa innego rejestru identyfikacyjnego 
podmiotu zobowiązanego 

(w przypadku braku NIP lub KRS)

Dane dotyczące odpisu gazowego na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

25

783,97
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15

16

17

21

22

24

Uwzględniona zawyżona kwota odpisu 
gazowego z zatwierdzonej korekty 

sprawozdania, o której mowa w art. 28 ust. 
3 pkt 2 Ustawy, pomniejszająca odpis 

gazowy, za który składane jest 
sprawozdanie 

Miesiąc lub miesiące, których dotyczyła 
zatwierdzona korekta sprawozdania

Uwzględniona zawyżona kwota odpisu gazowego
[zł]

0,00

Kwota przekazanej zaliczki na poczet 
rekompensaty za miesiąc, którego dotyczy 

sprawozdanie
art. 10 ust. 8 pkt 1 Ustawy

[zł]

Wysokość stawki gazowego odpisu 
obliczonego zgodnie z § 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2022 r. w 

sprawie sposobu ustalania wysokości 
gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty 

Różnicy Ceny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2868)
[zł/MWh] 

Czy została zawarta umowa o wypłatę 
rekompensat, o której mowa w art. 10 ust. 

1 Ustawy z podmiotem uprawnionym, o 
którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy?

Miesiąc lub miesiące, których dotyczyła 
rekompensata

Kwota
[zł]Kwota przekazanej rekompensaty lub 

rekompensat w miesiącu, w którym 
składane jest sprawozdanie
art. 10 ust. 8 pkt 2 Ustawy

[zł]

Pozostała zawyżona kwota odpisu 
gazowego z zatwierdzonej korekty 

sprawozdania, o której mowa w art. 28 ust. 
3 pkt 2 Ustawy do uwzględnienia w odpisie 

gazowym następującym po miesiącu, za 
który składane jest sprawozdanie

Miesiąc lub miesiące, których dotyczyła 
zatwierdzona korekta sprawozdania

Pozostała zawyżona kwota odpisu gazowego
[zł]

0,00

Współczynnik, o którym mowa w § 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2022 r. w sprawie sposobu 
ustalania wysokości gazowego odpisu na 
Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (Dz. U. z 

2022 r., poz. 2868)

18

0,97

Miesiąc lub miesiące, których dotyczyła 
zatwierdzona korekta sprawozdania

Zawyżona kwota odpisu gazowego
[zł]Zawyżona kwota odpisu gazowego z 

zatwierdzonej korekty sprawozdania, 
o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 Ustawy

Należna kwota gazowego odpisu ustalona 
zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2022 r. w 
sprawie sposobu ustalania wysokości 
gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty 

Różnicy Ceny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2868) z 
uwzględnieniem art. 25 ust. 1 Ustawy

[zł]

19

20

23

Kwota pomniejszeń, o których mowa w art. 
10 ust. 8 Ustawy, która ze względu na 

przewyższenie odpisu na Fundusz Wypłaty 
Różnicy Ceny nie została uwzględniona w 
odpisie poprzedzającym miesiąc, za który 

składane jest sprawozdanie
[zł]
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25

26

27

28

Lp.

1

2

3

4

5

30

31

32

Pozostała kwota pomniejszeń, o których 
mowa w art. 10 ust. 8 Ustawy do 

uwzględnienia w odpisie gazowym 
następującym po miesiącu, za który 

składane jest sprawozdanie z uwagi na 
przewyższenie odpisu na Fundusz Wypłaty 

Różnicy Ceny
[zł]

Nierozliczona (brakująca) kwota gazowego 
odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny 

z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w 

którym składane jest sprawozdanie, o 
której mowa w art. 26 ust. 2 Ustawy

[zł]

Wymagalna kwota gazowego odpisu podlegająca wpłacie na Fundusz 
Wypłaty Różnicy Ceny za bieżacy okres

[zł]

Wymagalna kwota gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny bez uwzględnienia nierozliczonej 
(brakującej) kwoty gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w 

którym składane jest sprawozdanie, o której mowa w art. 26 ust. 2 Ustawy
[zł]

….......................................................................            ….......................................................................

(Podpis osób uprawnionych zgodny z KRS lub innym równoważnym rejestrem)           

29

Administratorem danych osobowych jest spółka Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000292313, NIP: 7010095709, REGON: 141188023. 
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym prawach osoby, której dane są przetwarzane, zawarte są na stronie internetowej 

Administratora: www.zrsa.pl.

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z prawdą.

Nazwa załącznika 

Załączniki do Sprawozdania
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