
Wniosek o korektę otrzymanej 
kwoty różnicy ceny 

i rekompensaty finansowej 

Art. 9 Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw



Informacje ogólne dotyczące Wniosku o korektę
otrzymanej kwoty różnicy ceny i rekompensaty
finansowej:

• składany jednorazowo za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

2019 r.

• w terminie do 30 września 2020 r.

• przy użyciu formularzy elektronicznych przygotowanych przez

Zarządcę Rozliczeń S.A.

• przez udostępnioną platformę elektroniczną – Portal

• z istniejących kont Wnioskodawców – używanych do składania

Wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny i rekompensaty

finansowej



Złożenie na Portalu 
Wniosku o korektę przez 

Wnioskodawcę

Zaczytanie 
i weryfikacja Wniosku 
o korektę przez ZRSA

Zgoda na 
dysponowanie 

środkami funduszu

Wysłanie przez ZRSA 
pisma Wezwanie 

Braki formalne lub błędy 
obliczeniowe 

w złożonym Wniosku 
o korektę

Nieusunięcie braków 
formalnych lub/i błędów 
obliczeniowych przez 

Wnioskodawcę w terminie 
określonym w piśmie 

Wezwanie

ODMOWA zatwierdzenia Wniosku o korektę

Pozytywna 
weryfikacja 

Wniosku o korektę 
przez ZRSA

Zwrot przez 
Wnioskodawcę 

kwoty wynikającej
z Wniosku 

o korektę do ZRSA

Wypłata  przez 
ZRSA kwoty 
wynikającej z 

Wniosku o korektę

Usunięcie braków 
formalnych lub/i błędów 

obliczeniowych –
złożenie poprawionego 

Wniosku o korektę

Schemat procesu 



Formularze do Wniosku o korektę 
oraz niezbędne załączniki:
• Zestawienie – Wniosek o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny

i rekompensaty finansowej (dotyczy wszystkich korygowanych okresów)
• Wniosek o korektę kwoty różnicy ceny / rekompensaty finansowej

część A – należy złożyć tyle formularzy cz. A, ile wniosków za 2019 r.
zostało wypłaconych

• Wniosek o korektę kwoty różnicy ceny / rekompensaty finansowej
część B – należy złożyć tyle formularzy cz. B, ile wniosków za 2019 r.
zostało wypłaconych (komplet w zakresie korygowanego okresu stanowi
cz. A i B)

• Potwierdzenie danych od operatora lub operatorów systemów
dystrybucyjnych o wolumenie sprzedanej i zużytej energii elektrycznej
za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

• Decyzja Prezesa URE o ustalonych indywidualnych pozostałych
kosztach jednostkowych - jeżeli dotyczy

Wszystkie pliki oraz załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją z Krajowego Rejestru
Sądowego lub innego równoważnego rejestru – bez podpisu
kwalifikowanego nie można złożyć dokumentów przez Portal



Zestawienie - wniosek o korektę otrzymanej kwoty 
różnicy ceny i rekompensaty finansowej

Dane zgodne z KRS lub innym 

równoważnym rejestrem

Na ten numer dokonana będzie 
wypłata
Korespondencja w sprawie 

Wniosku o korektę będzie 
wysyłana na adres z KIW

Suma skorygowanych kwot 
za wszystkie okresy

Skorygowana kwota za każdy 
z okresów za który 
Wnioskodawca złożył i miał 
pozytywnie zweryfikowany 

Wniosek o wypłatę kwoty 
różnicy ceny / rekompensaty 
finansowej

Należy zaznaczyć w przypadku 
posiadania decyzji  Prezesa 

URE o ustaleniu indywidualnych 

pozostałych kosztach 
jednostkowych



Wniosek o korektę kwoty różnicy ceny / 
rekompensaty finansowej część A

Korygowany okres do wyboru z 

listy rozwijanej

Dane zgodne z KRS lub innym 

równoważnym rejestrem

Dane jak w formularzu 

Zastawienie-Wniosek o korektę

Skorygowana kwota za 

wybrany okres



Wniosek o korektę kwoty różnicy ceny / 
rekompensaty finansowej część B

• Należy w pierwszym wierszu wpisać okres którego prezentowane niżej dane dotyczą

• Wskazane jest, aby zachować prezentację danych i wiersze tak jak we Wnioskach

złożonych za poszczególne okresy (7 okresów w 2019 r.)

• Zmiany ilości wolumenu przy zachowaniu ID grup utworzonych we Wnioskach oraz

zachowana kolejność prezentowania ID grup i nr PPE

• W przypadku nowych nr PPE które wcześniej nie zostały ujęte we Wnioskach,

rekomendujemy wpisać je jako kolejne (ostatnie) wiersze w pliku lub utworzyć oddzielny plik

• Na podstawie danych z części B należy obliczyć skorygowaną ostateczną wysokość kwoty

rekompensaty należną za dany okres, wpisać ją w cześć A dla korygowanego okresu oraz

do Zestawienia



Dziękujemy za uwagę


