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Wymagane dokumenty i informacje w procesie rejestracji transakcji 

sprzedaży 
o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych  

w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477), dalej „Ustawa”. 

 
Wymagania niezbędne do spełnienia w celu otrzymania rekompensaty przez przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych paliw stałych o których mowa w art. 2 ust. 

1 Ustawy (dalej „Sprzedawca węgla”) wynikające bezpośrednio z Ustawy. 

1. Zarejestrowanie Sprzedawcy węgla w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, dalej: „CRPA”, zgodnie 

z treścią art. 2 ust. 1 Ustawy. Brak wpisu w CRPA uniemożliwia zgłoszenie zamiaru skorzystania z rekompensaty, 

rejestracji Sprzedawcy węgla i złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty.  

2. Zgłoszenie do Zarządcy Rozliczeń S.A. (dalej „ZRSA”) zamiaru skorzystania z rekompensaty, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 Ustawy. 

3. Zarejestrowanie się Sprzedawcy węgla w Portalu udostępnionym przez ZRSA przed wprowadzaniem transakcji 

sprzedaży.  

4. Sprzedaż niektórych paliw stałych (węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierające co najmniej 85% węgla 

kamiennego) po cenie sprzedaży nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę (art. 2 ust. 1 Ustawy) i przy uwzględnieniu 

poniższych warunków: 

1) rekompensata dotyczy paliw stałych wydobytych, wyprodukowanych lub sprowadzonych do Rzeczypospolitej 

Polskiej w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Rekompensata nie dotyczy paliw stałych 

sprowadzonych do Polski przed 16 kwietnia 2022 r., 

2) nabywcą może być członek gospodarstwa domowego dokonujący zakupu paliwa stałego w celu wykorzystania 

na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo 

stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy 

na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym, 

3) w przypadku gospodarstw domowych w budynkach wielolokalowych, których wspólnym źródłem ogrzewania jest 

źródło ciepła wymienione w punkcie powyżej, nabycia dokonuje wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia 

mieszkaniowa dla tych gospodarstw domowych, 

4) źródło ogrzewania musi zostać zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa 

w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r., poz. 438), 

5) członek gospodarstwa domowego dokonujący zakupu paliwa stałego w celu wykorzystania na potrzeby własne 

tego gospodarstwa domowego przekazuje przy jego zakupie oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

Ustawy, o ilości paliwa zakupionego na potrzeby własne gospodarstwa domowego od momentu wejścia w życie 

Ustawy (zgodnego z załącznikiem nr 1 do Ustawy) oraz deklarację o źródłach ciepła, kopię tej deklaracji lub inny 

dokument wydany przez właściwy urząd, z którego treści wynika informacja o lokalizacji źródła spalania paliw 

(art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy), 

6) osoba działająca w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej przekazuje adresy 

gospodarstw domowych, w imieniu których dokonuje zakupu paliwa stałego. Dodatkowo składa oświadczenie, 

o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ilości paliwa zakupionego przez wspólnotę mieszkaniową albo 

spółdzielnie mieszkaniową od dnia wejścia w życie Ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne gospodarstw 

domowych wchodzących w skład tej wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej (zgodne 

z załącznikiem nr 2 do Ustawy). Przekazuje również deklarację o źródłach ciepła, kopię tej deklaracji lub inny 

dokument wydany przez właściwy urząd, z którego treści wynika informacja o lokalizacji źródła spalania paliw 

pod adresem budynku (art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy), w którym znajdują się gospodarstwa domowe, 

7) rekompensata w wysokości nie więcej niż 1 073,13 zł brutto za tonę dotyczy sprzedaży nie więcej niż 3 ton paliwa 

stałego, sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego, 

8) sprzedaż paliwa stałego musi zostać potwierdzona wystawieniem faktury VAT zgodnej z art. 106e ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, 974, 1137,1301), po cenie 

określonej w art. 2 ust. 1 Ustawy. Faktura VAT musi zawierać co najmniej informacje dotyczące nabywcy, w tym 

adresu gospodarstwa domowego, rodzaju paliwa oraz informację o możliwości skorzystania z programu 

priorytetowego „Czyste Powietrze”. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej 

faktura VAT powinna dodatkowo zawierać adres źródła spalania wymienionych w pkt. 4 paliw stałych, 

5. Rejestracja transakcji sprzedaży w portalu elektronicznym do wprowadzania transakcji sprzedaży i przekazywania 

dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy oraz faktur VAT potwierdzających sprzedaż paliwa stałego 

(dalej „Portal”), przy czym: 

1) Portal zostanie uruchomiony najpóźniej w dniu 01 września 2022 r. O terminie uruchomienia Portalu ZRSA 

poinformuje w komunikacie na stronie www.zrsa.pl,  

http://www.zrsa.pl/
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2) transakcje sprzedaży dokonane w terminie od dnia wejścia w życie Ustawy do 31 sierpnia 2022 r. muszą zostać 

zarejestrowane na Portalu do dnia 30 września 2022 r., po wcześniejszej rejestracji Sprzedawcy węgla, 

3) transakcje sprzedaży dokonane w terminie od dnia 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. muszą zostać 

zarejestrowane na Portalu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu dokonania transakcji sprzedaży, 

po wcześniejszej rejestracji Sprzedawcy węgla, 

6. Składanie, weryfikacja, rozpatrywanie, wypłata i kontrola wniosków o wypłatę rekompensaty: 

1) składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o rekompensatę odbywać się będzie wyłącznie w postaci 

elektronicznej przy pomocy formularza udostępnionego w Portalu (art. 7 ust. 2 Ustawy) pod adresem 

www.coal.zrsa.pl , 

2) wniosek dotyczący transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od wejścia w życie Ustawy do 30 września 2022 r.  

należy złożyć w terminie od 15 października 2022 r. do 31 października 2022 r., 

3) wniosek dotyczący  transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

należy złożyć w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 20 stycznia 2023 r., 

4) wniosek złożony po terminie wskazanym w ppkt 2 lub ppkt 3 pozostawia się bez rozpoznania, a termin nie podlega 

przywróceniu. Złożenie wniosku po terminie wskazanym w ppkt 2 lub ppkt 3 nie będzie możliwe, zatem podmiot, 

który nie złożył wniosku w terminie wskazanym w ppkt 2 lub ppkt 3 utraci prawo do rekompensaty, 

5) rekompensatę oblicza się jako iloczyn kwoty 1073,13 zł brutto oraz ilości paliwa stałego wyrażonej w tonach, 

sprzedanej dla gospodarstw domowych na potrzeby własne tych gospodarstw w okresie od dnia wejścia w życie 

ustawy do dnia 31 grudnia 2022. Ilość paliwa objętej rekompensatą nie może przekroczyć 3 ton na jedno 

gospodarstwo domowe, 

6) wysokość rekompensaty ulegnie zmniejszeniu w przypadku, gdy łączna suma rekompensat określona 

we wszystkich wnioskach prawidłowo złożonych w terminie: 

a) od 15 października 2022 r. do 31 października 2022 r. przekroczy 1,5 mld zł; 

b) od 1 stycznia 2023 r. do 20 stycznia 2023 r. przekroczy 1,5 mld zł, 

7) w przypadku wystąpienia błędów formalnych, obliczeniowych lub innych wątpliwości, ZRSA wzywa w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wniosku do ich usunięcia  w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 

8) wypłata rekompensaty dla pozytywnie zweryfikowanego wniosku złożonego pomiędzy 15 października 

a 31 października nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r.,  

9) wypłata rekompensaty dla pozytywnie zweryfikowanego wniosku złożonego pomiędzy 01 stycznia 2023 r. 

a 20 stycznia 2023 r. nastąpi do dnia 31 marca 2023 r., 

10)  w terminie 24 miesięcy od wypłaty ZRSA może żądać przedstawienia dokumentów lub informacji uzasadniających 

wysokość wypłaconej rekompensaty. 

ZRSA informuje, że zgodnie z projektem ustawy o dodatku węglowym, który jest w trakcie prac legislacyjnych, dodatek 

węglowy w kwocie 3 000 zł nie będzie przysługiwać osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zakupione zostało 

paliwo stałe od Sprzedawcy węgla, po cenie wynikającej z Ustawy. 

 

Wymagane dokumenty do prawidłowej rejestracji transakcji sprzedaży w Portalu  
W przypadku zakupu paliwa stałego po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy przez członka gospodarstwa domowego  

w celu wykorzystania na potrzeby własne tego gospodarstwa, do rejestrowanej transakcji sprzedaży należy dołączyć następujące 

dokumenty w wersji elektronicznej: 

1. Faktura sprzedaży wystawiona za sprzedaż paliwa stałego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy, po cenie, o której 

mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy, zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137 i 1301), oraz 

2. Oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Ustawy (rekomendowane jest korzystanie 

ze wzoru dostępnego na stronie www.zrsa.pl SYSTEMY WSPARCIA -> FWRC ->WĘGLOWE -> REJESTRACJA 

TRANSAKCJI SPRZEDAŻY WĘGLA), opatrzone podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o ilości paliwa, które 

członek gospodarstwa domowego nabył od dnia wejścia w życie Ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne 

tego gospodarstwa domowego. UWAGA. Oświadczenie przekazywane jest Sprzedawcy węgla przy zakupie paliwa 

stałego zgodnie z zapisami ustawy art. 5 ust 1 pkt 1) oraz  

3. Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw stałych składana na potrzeby zgłoszenia do centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci elektronicznej, wraz z jej unikalnym 

identyfikatorem albo 

4. Kopia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw stałych składana na potrzeby zgłoszenia do 

centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci papierowej, wraz 

z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu lub odwzorowanie cyfrowe tej kopii, albo 

Inny dokument wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości, z którego wynika, że pod 

adresem budynku, w którym znajduje się gospodarstwo domowe jest zlokalizowane źródło spalania paliw stałych: 

zaświadczenie lub kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw stałych składanej na potrzeby 

zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków lub odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.  

UWAGA. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 - 5 przekazywane są Sprzedawcy węgla przy zakupie paliwa 

stałego zgodnie z zapisami ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2). 

http://www.coal.zrsa.pl/
http://www.zrsa.pl/
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W przypadku zakupu paliwa stałego po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy przez osobę działająca w imieniu i na rzecz 

wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej do rejestrowanej transakcji sprzedaży należy dołączyć 

następujące dokumenty w wersji elektronicznej: 

1. Faktura sprzedaży wystawiona za sprzedaż paliwa stałego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy,  po cenie, o której 

mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy, zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137 i 1301) oraz  

2. Oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy (rekomendowane jest korzystanie ze 

wzoru dostępnego na stronie www.zrsa.pl SYSTEMY WSPARCIA -> FWRC ->WĘGLOWE -> REJESTRACJA 

TRANSAKCJI SPRZEDAŻY WĘGLA) opatrzone podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym o ilości paliwa, które nabyła 

wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa od dnia wejścia w życie Ustawy, w celu wykorzystania na 

potrzeby własne gospodarstw domowych wchodzących w skład tej wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni 

mieszkaniowej. UWAGA. Oświadczenie przekazywane jest Sprzedawcy węgla przy zakupie paliwa stałego 

zgodnie z zapisami ustawy art. 5 ust 2 pkt 3) oraz 

3. Lista z adresami gospodarstw domowych, w imieniu których osoba działająca w imieniu i na rzecz wspólnoty 

mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej dokonuje zakupu. UWAGA. Lista przekazywana jest Sprzedawcy 

węgla przy zakupie paliwa stałego zgodnie z zapisami ustawy art. 5 ust 2 pkt 1) oraz 

4. Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw stałych składana na potrzeby centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci elektronicznej, wraz z jej unikalnym 

identyfikatorem albo 

5. Kopia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw stałych składana na potrzeby centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci papierowej, wraz z uzyskanym na niej 

potwierdzeniem wpływu lub odwzorowanie cyfrowe tej kopii, albo  

6. Inny dokument wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości, z którego wynika, że pod 

adresem budynku, w którym znajduje się gospodarstwo domowe jest zlokalizowane źródło spalania paliw stałych: 

zaświadczenie lub kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw stałych składanej na potrzeby 

centralnej ewidencji emisyjności budynków lub odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. 

UWAGA. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4-6 przekazywane są Sprzedawcy węgla przy zakupie paliwa 

stałego zgodnie z zapisami ustawy art. 5 ust. 2 pkt 2). 

  

 

Proces rejestracji transakcji sprzedaży w Portalu  
 

Informacje ogólne 
1. O możliwości rejestracji przez Sprzedawcę węgla,  transakcji sprzedaży i przekazywania dokumentów, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy oraz faktur za sprzedaż paliwa stałego po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy, ZRSA 

poinformuje na swojej stronie internetowej www.zrsa.pl w zakładce aktualności. 

2. Rejestracja transakcji sprzedaży w Portalu na stronie administrowanej i udostępnionej w tym celu przez ZRSA jest 

możliwa przez Sprzedawcę węgla, po wcześniejszej rejestracji Sprzedawcy węgla w tym Portalu. Instrukcja zgłoszenia 

zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji sprzedawców niektórych paliw stałych dostępna jest na stronie 

internetowej ZRSA www.zrsa.pl 

3. Rejestracja transakcji sprzedaży dotyczy następujących paliw stałych: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające 

co najmniej 85% węgla kamiennego, wydobytych, wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej 

sprowadzonych w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedawanych gospodarstwom 

domowym od dnia wejścia w życie ustawy,  po cenie sprzedaży nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę (art. 1 ust. 2 

oraz art. 2 ust. 1 Ustawy). 

4. Rejestracja transakcji sprzedaży odbywa się w Portalu w zakładce „Sprzedaż” po zalogowaniu na konto Sprzedawcy 

węgla. Transakcje sprzedaży wprowadzone do Portalu, rejestruje pracownik wyznaczony przez Sprzedawcę węgla, 

wcześniej wprowadzony do Portalu jako osoba uprawniona do wykonywania czynności rejestracji sprzedaży (patrz: 

Instrukcja Obsługi Portalu). Uruchomienie funkcjonalności rejestracji transakcji sprzedaży nastąpi najpóźniej w dniu 

01 września 2022 r.  

5. Przy rejestracji transakcji sprzedaży Sprzedawca węgla jest zobligowany do wypełnienia odpowiednich informacji 

dotyczących sprzedaży, jak również dołączenia wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej. Każda transakcja 

sprzedaży łącznie z wymaganymi dokumentami (patrz: Wymagane dokumenty do prawidłowej rejestracji 

transakcji sprzedaży na portalu elektronicznym), rejestrowana jest osobno.  

6. W przypadku transakcji sprzedaży niezgodnej z wymaganiami Ustawy i niniejszego dokumentu (patrz: Wymagane 

dokumenty i informacje w procesie rejestracji transakcji sprzedaży), bądź braku dołączenia wymaganych dokumentów, 

transakcja sprzedaży nie będzie mogła być ujęta we wniosku o wypłatę rekompensaty. 

7. Zrejestrowana transakcja sprzedaży będzie weryfikowana przez ZRSA.  

8. W przypadku problemów w trakcie rejestracji transakcji sprzedaży, należy skontaktować się z ZRSA przez formularz 

kontaktowy znajdujący się pod adresem https://www.zrsa.pl/kontakt/ z podaniem informacji w polu tytułu: 

http://www.zrsa.pl/
http://www.zrsa.pl/
http://www.zrsa.pl/
https://www.zrsa.pl/kontakt/
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„brak możliwości rejestracji transakcji sprzedaży" oraz podaniem numeru telefonu kontaktowego w celu wyjaśnienia 

wątpliwości. Należy sprawdzić wszystkie skrzynki pocztowe, w tym dotyczące wiadomości śmieci lub spamu, 

gdyż wiadomość e-mail może zostać zakwalifikowana jako spam, ze względu na stosowaną przez podmiot dokonujący 

zgłoszenia politykę bezpieczeństwa informatycznego  

9. UWAGA. Sprzedawca węgla rejestruje w Portalu transakcje sprzedaży dokonane w terminie od dnia wejścia w życie 

Ustawy do dnia 31 sierpnia 2022 r. w terminie do dnia 30 września 2022 r. Transakcje sprzedaży dokonane w terminie 

od dnia 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Sprzedawca węgla rejestruje w Portalu na bieżąco tj. najpóźniej 

w kolejnym dniu roboczym po dniu dokonania transakcji sprzedaży. 

10. Sprzedawca węgla jest obowiązany do zbierania i przechowywania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, 

oraz faktur za sprzedaż paliw stałych po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1, przez okres 10 lat. 

11. We wniosku o wypłatę rekompensaty Sprzedawca węgla uwzględnia wyłącznie zarejestrowane w Portalu transakcje 

sprzedaży, spełniające wymagania Ustawy. 

 

 

Uwagi ogólne 

• ZRSA ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany dokumentu: Wymagane dokumenty i informacje w procesie rejestracji 

transakcji sprzedaży. W przypadku zmiany dokumentu, ZRSA publikuje jego nowe brzmienie  na swojej stronie 

internetowej. 

• ZRSA jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów 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 (RODO).  

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są na stronie internetowej ZRSA: 

www.zrsa.pl . 

• Formularz Oświadczenia członka gospodarstwa domowego Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r 

• Formularz Oświadczenia osoby działającej w imieniu i na rzecz spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty mieszkaniowej 

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

http://www.zrsa.pl/

