
REKOMPENSATY KOSZTÓW POŚREDNICH  
DLA SEKTORÓW I PODSEKTORÓW  

PRZEMYSŁU ENERGOCHŁONNEGO 
Informacja dla wnioskodawców 

  

WSTĘP 
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych 
wprowadziła przepisy umożliwiające przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorstwom  
z sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego, których rentowność oraz konkurencyjność jest 
istotnie zagrożona w wyniku wzrostu kosztów energii elektrycznej, spowodowanego rosnącymi cenami 
zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Działając na podstawie ww. ustawy Prezes URE 
przyznał rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych za 2019 i 2020 rok. 

W dniu 5 marca 2022 r. weszła w życie zmiana ww. ustawy dostosowująca ją do komunikatu Komisji 
Europejskiej Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. (Dz. Urz. UE C 317 z 25.09.2020, str. 5–19). 

Zmiany wprowadzone nowelizacją będą miały zastosowanie do rekompensat przyznawanych za rok 2021 
i za lata kolejne. 

 

PODSTAWA PRAWNA  
 

 USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 
energochłonnych zmieniona USTAWĄ z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 
rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (dalej: ustawa);  

 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku  
o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (dalej: rozporządzenie) 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 790). 

Wnioski o przyznanie rekompensat składane są do dnia 31 marca roku następującego po roku 
kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.  

W odniesieniu do rekompensat za rok 2021 - na mocy przepisu przejściowego wyjątkowo - wnioski 
składane są do dnia 30 kwietnia 2022 r.  

Termin na złożenie wniosku wraz z załącznikami uważa się za zachowany również wtedy gdy przed jego 
upływem pismo zostało: 

1) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego 
pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w takim przypadku o zachowaniu 
terminu decyduje data stempla pocztowego); lub 

2) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca 
otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru. 

Wzór wniosku o przyznanie rekompensat, szczegółowy zakres danych, dokumentacji i opinii sporządzanej 
przez weryfikatora określa rozporządzenie. Formularz wniosku udostępniony na stronie URE 

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/10238,Wytyczne-Komisji-dotyczace-pomocy-panstwa-na-ratowanie-i-restrukturyzacje-przeds.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/8681,Ustawa-z-dnia-19-lipca-2019-r-o-systemie-rekompensat-dla-sektorow-i-podsektorow-.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/10139,Ustawa-z-dnia-9-lutego-2022-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-rekompensat-dla-sektor.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/8682,Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-i-Technologii-z-dnia-5-kwietnia-2022-r-w-sprawie.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/8682,Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-i-Technologii-z-dnia-5-kwietnia-2022-r-w-sprawie.html
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umożliwia wypełnienie wniosku oraz jego wydrukowanie (zgodnie z wzorem określonym  
w rozporządzeniu). 

Dokumentacja kierowana do Prezesa URE składa się z wniosku o przyznanie rekompensat  
oraz załączników, składanych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej, których lista 
zamieszczona została na stronie URE. Zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia elektroniczna wersja 
wniosku, powinna zostać zapisana i złożona do Prezesa URE w formacie pliku „xls”, „xlsx” lub „xlsm”  
lub „xml”, a załączników w formacie pliku „pdf”. 

Podmioty uprawnione  

Art. 2. Do ubiegania się o rekompensaty są uprawnione podmioty wykonujące działalność w sektorze 
lub podsektorze energochłonnym, określonym w wykazie sektorów oraz podsektorów 
energochłonnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy. 

Zgodnie z art. 2 ustawy o rekompensaty kosztów pośrednich emisji mogą ubiegać się wyłącznie podmioty 
wykonujące działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym określonych w załączniku nr 1 
do ustawy. Przyjęte rozwiązanie nie wymaga wykazania, że działalność objęta kodami Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) 2007 oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015, wskazanymi w załączniku 
nr 1 do ustawy, stanowi przeważający rodzaj działalności podmiotu, dokonanej na podstawie wpisu 
podmiotu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto wytwarzany produkt nie musi być przedmiotem 
obrotu – może być zużywany przez Wnioskodawcę do dalszej produkcji. 

PKWiU jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów i określa ich powiązania z PKD w zakresie 
wszystkich produktów oraz z listą Prodcom  - w zakresie wyrobów. Dla pierwszych czterech poziomów 
PKWiU 2015 (sekcji, działu, grupy i klasy – cztery cyfry) przyjęto jako kryterium podziału produktów  
ich pochodzenie zdefiniowane przez PKD 2007.  W efekcie powoduje to, że każdy produkt powinien być 
przyporządkowany wyłącznie do jednego rodzaju działalności zaliczonego do określonej sekcji, działu, 
grupy i klasy. W przypadku wątpliwości można sprawdzić, pod jakim ośmiocyfrowym kodem w wykazie 
listy Prodcom 2019 sklasyfikowany jest wytwarzany przez wnioskodawcę produkt. Jeżeli pierwsze cztery 
cyfry (z wyłączeniem podsektorów, dla których w załączniku 1 do ustawy wskazano ośmiocyfrowy kod)  
są tożsame z kodami wskazanymi w załączniku nr 1 do ustawy - produkt kwalifikuje się do rekompensat. 

Wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej wskazane w załączniku nr 2 do ustawy odnoszą 
się do produktów wytwarzanych w sektorach lub podsektorach energochłonnych, sklasyfikowanych  
na poziomie odpowiedniego 8-cyfrowego kodu w wykazie listy Prodcom 2019. W odniesieniu  
do produktów oznaczonych identycznymi 5-cyfrowymi symbolami (XX.XX.X) na poziomie grupowania 
‘kategorii’ PKWiU, a więc produktów dla których nie zostały określone wskaźniki efektywności zużycia 
energii elektrycznej wskazane w załączniku nr 2 do ustawy albo wskaźniki emisyjności określone  
w pkt 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)2021/447 z dnia 12 marca 2021 r., 
można ,skorzystać z możliwości gromadzenia danych dla tych produktów łącznie.  

 

Tytuł prawny do instalacji i jej eksploatacja 
 

Art. 5. O przyznanie rekompensat może się ubiegać podmiot, który: 

1) posiada tytuł prawny do instalacji i eksploatuje tę instalację; 

Przesłanki wskazane w art. 5 pkt 1 ustawy powinny zostać spełnione na moment składania wniosku  
o rekompensaty kosztów pośrednich. Ustawa w art. 3 pkt 2 definiuje czym jest tytuł prawny przez który 

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/10235,Schemat-klasyfikacji.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/10236,Wykaz-Prodcom-wykaz-produktow-przemyslowych-o-ktorym-mowa-w-rozporzadzeniu-Rady-.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/10234,Rozporzadzenie-wykonawcze-Komisji-UE-2021447-z-dnia-12-marca-2021-r-okreslajace-.html
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należy rozumieć prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe 
albo stosunek zobowiązaniowy.  

 Prawo własności jest prawem rzeczowym, którego treścią jest uprawnienie do posiadania, 
korzystania oraz rozporządzania rzeczami z wyłączeniem innych osób w granicach ustanowionych 
przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Uregulowane jest w Kodeksie Cywilnym 
(dalej: KC).   

 Użytkowanie wieczyste, również uregulowane w KC, dotyczy oddania w użytkowanie 
nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź 
gminy lub związku tych jednostek na czas określony. 

 Trwały zarząd (uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami) - jest formą prawną 
władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. 

 Ograniczone prawo rzeczowe (uregulowane w KC) – na przykład służebność, użytkowanie. 

 Stosunek zobowiązaniowy (uregulowane w KC) – na przykład najem, dzierżawa, leasing, 
użyczenie. 

Poza posiadaniem tytułu prawnego ustawa nakłada wymóg, by podmiot w momencie składania 
wniosku eksploatował instalację. Podkreślić przy tym należy, że z art. 12 ustawy wynika obowiązek 
eksploatacji instalacji, przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one przyznane, 
pod rygorem zwrotu rekompensat z odsetkami.   

 

System zarządzania środowiskowego lub zarządzania energią 
 

Art. 5. O przyznanie rekompensat może się ubiegać podmiot, który:  

(…)  

2) posiada wdrożony:  

a) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art 2 pkt 13 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie  
(EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE  
i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.) , lub  

b) system zarządzania środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 14001 wydanym  
przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą, lub  

c) system zarządzania energią potwierdzony certyfikatem ISO 50001 wydanym  
przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą; 

 
Ustawa przewiduje, że o rekompensaty może ubiegać się podmiot, który posiada wdrożony system 
zarządzania środowiskowego EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme, EMAS).  

Alternatywnie, przedsiębiorstwa mogą przedstawić certyfikat systemu zarządzania środowiskowego 
ISO 14001 lub certyfikat systemu zarządzania energią ISO 50001. Certyfikacja według obu norm może 
być wdrażana w organizacjach różnej wielkości, bez względu na rodzaj i branżę oraz obszar geograficzny. 

Certyfikat musi być wydany przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą, 
która kontroluje praktyki organizacji pod kątem wymagań normy. Wykaz jednostek akredytujących 
jednostki certyfikujące w Polsce, znajduje się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji1.  

                                                           
1 Link: https://www.pca.gov.pl/ 

https://www.pca.gov.pl/
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Wnioskodawca musi posiadać odpowiedni certyfikat w momencie składania wniosku i musi on odnosić 
się do instalacji wskazanej we wniosku. 

 

 Obowiązkowe wymagania dodatkowe 
 

Art. 5. O przyznanie rekompensat może się ubiegać podmiot, który: 

(…) 

3) nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się  w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji − 
Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1 oraz  
Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2)   

4) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku  
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego; 

5) nie zalega z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków,  
gdy zawarł umowę o odroczeniu terminu płatności albo umowę o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek 
na ubezpieczenia społeczne. 

 
O rekompensaty może ubiegać się podmiot, który: 

 nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa 
na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji , 

 nie zalega z zapłatą należności publicznoprawnych (podatków stanowiących dochód budżetu 
państwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne). 

 

Instalacja 
 

Całkowita produkcja fabryki nie jest pojedynczym procesem, lecz szeregiem procesów jednostkowych 
często ze sobą powiązanych technologicznie i od siebie zależnych. Wysokość rekompensat zależy  
od określenia granic procesów produkcyjnych w instalacji, dzięki którym możliwe jest wytwarzanie 
produktu zaklasyfikowanego w ramach kodów sektorów i podsektorów energochłonnych z załącznika 
nr 1 ustawy.  Granice procesów produkcyjnych w  instalacji  wyznaczane są na gruncie pozwoleń 
środowiskowych, w szczególności na gruncie pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia 
na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwoleń sektorowych, tj. na podstawie sposobu 
rozumienia pojęcia instalacji, którą przyjmuje art. 3 pkt 6 ustawy prawo ochrony środowiska. Mogą one 
być tożsame z granicami instalacji ujętej w systemie EU ETS, wyznaczonymi na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w tym 
w szczególności definicji instalacji, o której mowa w art. 3 pkt 7 oraz kryteriów włączania instalacji 
określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy. 
W przypadku instalacji, których granice odpowiadają granicom instalacji ujętej w systemie ETS dane 
i informacje gromadzone na potrzeby przygotowania wniosku powinny być gromadzone w sposób spójny  
z raportami na temat wielkości emisji (art. 80 ust. 3 ww. ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r.) oraz raportami 
dotyczącymi poziomu działalności (art. 64 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). 
Prowadzący instalacje powinni zapewnić, aby przy określaniu granic dla poszczególnych instalacji  
nie dochodziło do podwójnego naliczenia rekompensat.  
Jeżeli instalacja wytwarza produkty, które kwalifikują się do objęcia pomocą (wchodzą w zakres 
kwalifikujących się sektorów lub podsektorów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy) oraz produkty, 
które nie kwalifikują się do objęcia rekompensatami, kwotę pomocy oblicza się tylko dla produktów, 
które kwalifikują się do objęcia pomocą.   

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/10238,Wytyczne-Komisji-dotyczace-pomocy-panstwa-na-ratowanie-i-restrukturyzacje-przeds.html
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Przedsiębiorstwo wytwarza wyłącznie produkt X, zaklasyfikowany w ramach kodów 
sektorów i podsektorów przemysłów energochłonnych z załącznika nr 1 do ustawy,  
do którego ma zastosowanie wzór z art. 7 ust 3 ustawy. Czy na potrzeby wniosku i kalkulacji 
rekompensat wnioskodawca może wskazać referencyjne zużycie energii elektrycznej [BEC] 

jako całkowite zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwie? 
 

Nie, konieczne jest odliczenie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby ogólne, na przykład biura 
czy stołówki, oświetlenie zewnętrzne, obiekty badawcze (takie jak laboratoria, obiekty kontroli 
jakości) modelarnie, ośrodki szkoleniowe, warsztaty, obiekty związane z zakupem i sprzedażą 
(magazyny surowców i produktów gotowych), transportem, pakowaniem czy też 
konfekcjonowaniem i marketingiem produktów, które na gruncie polskiego systemu prawnego nie 
mogą być uznawane za część instalacji. W przypadku urządzeń pomocniczych (np. układów 
pompowych, oczyszczalni ścieków, urządzeń służących do produkcji np. pary) – rekompensata 
przysługuje w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej przez urządzenia pomocnicze biorące udział 
w procesie wytworzenia produktów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 

 
Należy wskazać, iż w ilości energii elektrycznej zużytej na produkcję produktów objętych pomocą 
wnioskodawca powinien uwzględnić: 
- w przypadku produktów wymienionych w załączniku 2 do ustawy, dla których rekompensaty oblicza 

się na podstawie wzoru określonego w art. 7 ust 1 ustawy - wyłącznie energię elektryczną zużytą  
na procesy tam wskazane  

- w przypadku produktów objętych pomocą, do których ma zastosowanie jeden ze wskaźników 
emisyjności określony w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 
i dla których rekompensaty oblicza się na podstawie wzoru określonego w art. 7 ust 2  ustawy – 
wyłącznie energię elektryczną zużytą na procesy tam wskazane  

- w przypadku pozostałych produktów objętych pomocą, dla których rekompensaty oblicza się  
na podstawie wzoru określonego w art. 7 ust. 3  ustawy  - wyłącznie procesy bezpośrednio i pośrednio 
związane z procesem produkcji tych produktów.  

A zatem z użycia tego należy wyłączyć m.in: 
- energię elektryczną zużytą na potrzeby administracyjne, socjalne (biura, stołówki), oświetlenie 

zewnętrzne, oświetlenie garaży, hal magazynowych itp., 
- energię elektryczną wykorzystaną w warsztatach, laboratoriach, obiektach kontroli jakości, 

modelarniach,  na procesy z korekturą i wytrawianiem narzędzi oraz matryc itp., 
- energię zużytą w związku z zakupem surowców do produkcji danego produktu jak i w związku  

z  ich sprzedażą (energia zużyta w magazynach surowców, magazynach produktów – w tym produktów 
gotowych, energia zużyta na konfekcjonowanie, pakowanie, transport np. wózkami widłowymi), 

- energię zużytą w procesach pomocniczych nie związanych z procesem produkcji danego produktu  
(np. w oczyszczalni ścieków bytowych, w kotłowniach produkujących ciepło na cele grzewcze)   

- energię zużytą na produkcję produktów nie objętych systemem rekompensat biorących udział  
w procesie produkcji produktów objętych tym systemem (np. produkcja gazów technicznych), 

- w przypadku, gdy z opisu kodu PKD 2007/PKWIU 2015 nie wynika, iż obejmuje on procesy  
np. walcowania, platerowania, powlekania itd. – energia elektryczna zużyta na te procesy nie może 
zostać  uwzględniona we wniosku o rekompensaty.  

 

WIELKOŚĆ PRODUKCJI PRODUKTU 

W przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji ma zastosowanie jeden ze wskaźników 
efektywności zużycia energii elektrycznej określonych w załączniku nr 2 do ustawy (dla którego wartość 
jest wyrażona w MWh/Mg) jak również w przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji ma 

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/10233,Rozporzadzenie-delegowane-Komisji-UE-2019331-z-19-grudnia-2018-r-w-sprawie-ustan.html
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zastosowanie jeden ze wskaźników emisyjności określony w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2019/331 (dla którego wartość wyrażona jest w Mg CO2/Mg) wysokość 
rekompensat ustala się m.in. w oparciu o wielkość produkcji produktu zaliczanego do sektorów lub 
podsektorów energochłonnych.  

W powyższych przypadkach produkty, do których mają zastosowanie wskaźniki efektywności zużycia 
energii elektrycznej albo wskaźniki emisyjności zdefiniowane zostały w przepisach. Zarówno  
w załączniku 2 do ustawy jak i w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/331 wskazano w jaki sposób należy 
określać wielkość produkcji danego produktu  (np. w przypadku odlewu żeliwnego objętego wskaźnikiem 
emisyjności jest to żeliwo odlewane wyrażone w tonach ciekłego żelaza, z dodatkami stopowymi, 
bez naskórka i gotowe do odlewania). 

Ponadto, aby uniknąć jakiegokolwiek podwójnego liczenia, produkty powstałe w wyniku danego procesu 

produkcji przywrócone do tego samego procesu produkcji (np. odpady, produkty z wadami) muszą zostać 

odjęte od wielkości produkcji wskazanej we wniosku – należy wykazać produkcję netto.  

 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PRODUKT 
 

Art. 7. (…) 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3: 

1) wysokość rekompensat oblicza się wyłącznie dla produktów zaliczanych do sektorów  
i podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy; 

2) ilość energii elektrycznej zużytej do wytworzenia produktów zaliczanych do sektorów  
i podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy określa  
się na podstawie wskaźników technologicznych umożliwiających oszacowanie zużycia energii 
elektrycznej na wytworzenie danego produktu lub proporcjonalnie do ilości wytwarzanego 
produktu odniesionej do całkowitej produkcji danej instalacji lub na podstawie rzeczywistego 
zużycia energii elektrycznej. 

 

Zgodnie  z § 6 ust. 1  rozporządzenia w stosunku do produktów, w odniesieniu do których dane dotyczące 
zużycia energii elektrycznej są dostępne jedynie dla instalacji jako całości, zużycie energii elektrycznej 
można przyporządkować do uprawnionych produktów w oparciu o wskaźniki technologiczne, które 
pozwalają oszacować odpowiedne wartości w stosunku do danego procesu związanego 
z wytwarzaniem określonego produktu lub proporcjonalnie do ilości wytwarzanego produktu odniesionej 
do całkowitej produkcji danej instalacji. W przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania żadnej z wyżej 
wskazanych metod, można wykorzystać inną metodę, o ile jest zgodna z aktualną i zweryfikowaną wiedzą 
naukową i techniczną. Należy również zauważyć, że jeżeli powyższe dane są dostępne częściowo, 
brakujące dane zastępuje się zachowawczymi szacunkami, w szczególności wykorzystując aktualną wiedzę 
naukową i techniczną w danym sektorze. Zachowawczy szacunek oznacza, że wartość ekstrapolowana  
nie może przekraczać 90% wartości uzyskanej przy wykorzystaniu dostępnych danych. 

W przypadku instalacji wytwarzających produkty, dla których nie został określony w załączniku nr 2  
do ustawy wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej ani czy też produkty nie zostały objęte  
wskaźnikiem emisyjności określonym w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, 
wysokość rekompensat jest niezależna od poziomu produkcji danego produktu. Wysokość rekompensaty 
pozostaje jednakowa w odniesieniu do każdej MWh zużytej energii elektrycznej niezależnie od tego,  
do którego z produktów zużycie to zostanie przypisane. 

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/10233,Rozporzadzenie-delegowane-Komisji-UE-2019331-z-19-grudnia-2018-r-w-sprawie-ustan.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/akty-prawne/8682,Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-i-Technologii-z-dnia-5-kwietnia-2022-r-w-sprawie.html


6 
 

Pomniejszenie wysokości rekompensat – 1 GWh 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 9 wysokość rekompensat obliczona zgodnie z ust. 1–3 jest pomniejszana o kwotę 
stanowiącą równowartość rekompensat obliczonych zgodnie ze wzorem określonym w ust. 3, dla roku 
kalendarzowego, za który przyznawane są rekompensaty, przyjmując referencyjne zużycie energii 
elektrycznej w wysokości 1 gigawatogodziny (GWh).  

Mając na uwadze ogłoszoną przez Prezesa URE terminową cenię uprawnień do emisji dla 2021 r.  
w wysokości 111,35 zł/t, odliczenie wyniesie 54 116,10 zł i kwota ta  stanowi punkt odniesienia do podjęcia 
decyzji czy w danym przypadku podmiotowi uprawnionemu opłaca się występować z wnioskiem  
o rekompensaty za 2021 r. (czy koszty przygotowania wniosku nie przewyższą ewentualnych korzyści). 

 

ZWIĘKSZENIE i ZMNIEJSZENIE KWOTY REKOMPENSAT  

Art. 7a.  
1. W przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków o przyznanie rekompensat złożonych w danym roku kalendarzowym nie przekracza kwoty 
ustalonej zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2, kwotę rekompensat obliczonych dla danego podmiotu zgodnie  
z art. 7 ust. 1-3, który przekazał w terminie informacje, oświadczenie i dokumenty, o których mowa  
w art. 10 ust. 6a, zwiększa się o kwotę obliczoną zgodnie z art. 7b. 
2. W przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków o przyznanie rekompensat złożonych w danym roku kalendarzowym po uwzględnieniu 
zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, przekracza kwotę ustaloną zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2, wysokość 
zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, podlega proporcjonalnemu 
obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat w tym roku kalendarzowym była równa 
maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat,  
o którym mowa w art. 6 ust. 1, pomniejszonemu zgodnie z art. 6 ust. 2. 

 

Ustawa zakłada dwustopniową kontrolę wydatków. W przypadku przekroczenia budżetu przewidzianego 
na wypłatę rekompensat (maksymalnego limitu środków przeznaczonego na wypłatę rekompensat 
w danym roku) rekompensaty obliczone na podstawie art. 7 ust 1-3 ulegają proporcjonalnemu 
zmniejszeniu. Jeżeli z kolei kwota rekompensat wynikająca z pozytywnie rozpatrzonych wniosków będzie 
mniejsza niż maksymalny limit środków przewidzianych na ich wypłatę, wówczas nastąpi drugi etap 
weryfikacji.  
W przypadku podmiotu, dla którego poniesione koszty pośrednie (po uwzględnieniu przyznanych 
rekompensat) przekraczają 1,5% wartości dodanej brutto (GVA) istnieje możliwość zwiększenia 
rekompensaty, przy czym wysokość zwiększenia nie może przekroczyć jednej trzeciej wartości 
rekompensaty obliczonej dla danego podmiotu zgodnie z art. 7 ust. 1-3. 
Gdyby zwiększenie wartości rekompensat miało spowodować przekroczenie budżetu – również w tym 
przypadku nastąpi proporcjonalna redukcja – w tym przypadku - kwoty zwiększenia (do maksymalnego 
limitu środków przewidzianego na wypłatę rekompensat w danym roku). 
 
Aby otrzymać rekompensaty „dodatkowe” należy: 

1) złożyć kompletny wniosek o przyznanie rekompensat w terminie do dnia 31 marca (za rok 2021 
wyjątkowo do dnia 30 kwietnia 2022 r.) następującego po roku kalendarzowym, za który  
są przyznawane rekompensaty; 
2) złożyć następujące dokumenty i informacje w terminie do dnia 31 lipca następującego po roku 
kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty:  
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a) informację o wysokości wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który przyznawane 
są rekompensaty wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość jej wyliczenia; 

b) informację o całkowitym zużyciu energii elektrycznej na własne potrzeby w roku 
kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wraz z opinią weryfikatora dotyczącą 
poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych dotyczących tego zużycia; 

c) oświadczenie o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 2345 i 2447) oświadczam, że informacja o wysokości wartości dodanej brutto w roku 
kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, jest zgodna z prawdą."; klauzula  
ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”; 

d) dokumenty lub ich kopie stanowiące podstawę do określenia wysokości poniesionych kosztów 
pośrednich oraz wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane 
rekompensaty. 

 

OPINIA WERYFIKATORA 

Art. 10. (…) 

5. Do wniosku dołącza się: 

(...) 

6) opinię weryfikatora dotyczącą poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych zawartych  
we wniosku, wraz z metodyką zbierania danych zawartych we wniosku; 

(...) 

7. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 5 pkt 1–5 i 7 oraz ust. 6 pkt 1, podlega weryfikacji 
przez weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności zawartych w nim danych.  
Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się opinię. Koszty weryfikacji ponosi wnioskodawca. 

Ustawa nakłada wymóg załączenia do wniosku o rekompensaty opinii weryfikatora oraz załączenia 
kolejnej opinii weryfikatora w przypadku ubiegania się o zwiększenie rekompensat.   

 

Weryfikacja wniosku  

Weryfikator jest odpowiedzialny za analizę danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat 
i sprawdzenie metodyki zbierania tych danych.  

Weryfikator powinien ocenić, czy wniosek o rekompensaty spełnia następujące warunki: 

- jest kompletny i spełnia wymogi określone w ustawie i rozporządzeniu; 
- poprawnie uwzględnia listę produktów kwalifikujących się do rekompensat i przypisuje  

je w poprawnie zdefiniowanych granicach instalacji;  
- dane sprawozdawane dla produktu/-ów wytwarzanych w instalacjach są wolne od istotnych 

nieprawidłowości, zebrane w sposób spójny i porównywalny na przestrzeni czasu, poprawne  
i określone w sposób, który nie daje wyników systematycznie ani celowo niedokładnych; 

- zastosowana metodyka zbierania danych we wniosku nie zawiera istotnych nieprawidłowości,  
nie cechuje się stronniczością w doborze i sposobie prezentacji informacji oraz zapewnia wiarygodny  
i rzetelny opis, w jaki sposób przygotowano dane, jakie zastosowano metody obliczeniowe, modele 
matematyczne, wzory, wyznaczono wskaźniki i współczynników użytych w tych obliczeniach,  
wraz z oceną przyjętych założeń oraz źródeł danych zastosowanych do obliczeń, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(233)par(6)&cm=DOCUMENT
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- zgromadzone dowody, które potwierdzają poprawność, wiarygodność, dokładność sposobu obliczenia 
i gromadzenia danych zawartych we wniosku oraz załączników do wniosku, są jasne, obiektywne 
i wystarczające, aby umożliwić weryfikatorowi sporządzenie opinii z wystarczającą pewnością. 

W celu sprawdzenia działania mierników i systemów monitorowania w instalacji lub w celu pozyskania 
brakujących danych Weryfikator powinien przeprowadzić (na miejscu) sprawdzenie działania 
mierników i systemów monitorowania, a brakujące dane i informacje powinien pozyskać na terenie 
zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana. 

 

Akredytowani weryfikatorzy 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(...) 

3) weryfikatorze – rozumie się przez to: 

a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, o której mowa  
w art. 3 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 
r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 94), 

b) osobę fizyczną, która uzyskała akredytację w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w lit. a. 

Weryfikację może przeprowadzić osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,  
o ile posiada następujące treści w zakresie przyznanej akredytacji: 

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady / ang. ‘Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2067  
of 19th December 2018 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant  
to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council’,  

- rodzaj działania nr 98 – ‘Inne działania na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE’  
ang. ‘Other activities pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC’. 

Opinie do wniosku mogą sporządzić weryfikatorzy, którzy posiadają akredytację wydaną przez Polskie 
Centrum Akredytacji lub jednostki wydające akredytacje w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Wykaz jednostek, którym akredytacje przyznało Polskie Centrum Akredytacji umieszczony 
jest na stronie internetowej tego podmiotu. W celu wyszukania weryfikatora należy w polu przeszukania 
zakresu akredytacji wpisać „dyrektywa 2003/87/WE”: 
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Lista wszystkich weryfikatorów w Polsce, którzy posiadają akredytację zgodną z wymaganiami ustawy  
opublikowana jest na stronie Krajowego Ośrodka Zarządzania i Bilansowania Emisjami (KOBIZE) Wykaz 
akredytowanych weryfikatorów - KOBiZE 

 

Obowiązki podmiotów, które uzyskały rekompensaty  

Art. 12a ust. 1 

Podmiot, któremu zostały przyznane rekompensaty, będący podmiotem, o którym mowa w art. 36 ust. 1 
lub 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166),  
jest obowiązany do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 
12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub poprawy 
efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 
energetycznej 

Art. 12a ust. 2  

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony, jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1: 

1) zrealizował przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wskazane w audycie energetycznym 
przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 
energetycznej, dla których okres zwrotu nakładów nie przekracza 3 lat, albo 

https://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-emisji/id/432/wykaz-akredytowanych-weryfikatorow
https://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-emisji/id/432/wykaz-akredytowanych-weryfikatorow
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2) wykazał, że w roku kalendarzowym, za który zostały przyznane rekompensaty, co najmniej 30% energii 
elektrycznej, w odniesieniu do której podmiot ten uzyskał rekompensaty, zostało wytworzonej ze źródeł 
zapewniających uniknięcie emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy 
z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, albo 

3) poniósł nakłady finansowe, w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości rekompensat uzyskanych  
za dany rok kalendarzowy, na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  
w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych z instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wobec której podmiot ten jest prowadzącym 
instalację w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych, poniżej mającego zastosowanie wskaźnika emisyjności, o którym mowa 
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/331. 

  

Wytyczne nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek monitorowania, czy wnioskodawcy 

obowiązani do przeprowadzenia audytu energetycznego na mocy dyrektywy o efektywności 

energetycznej (tzw. duzi przedsiębiorcy) spełniają obowiązek wdrożenia rozwiązań mających na celu 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych lub poprawę efektywności energetycznej. Ustawa przewiduje 

możliwość realizacji tego obowiązku na jeden z trzech sposobów (alternatywnie) wskazanych w art. 12a 

ust 2.  

Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, będzie monitorowana przez konieczność 
przedstawienia dowodów na spełnienie go w jeden z trzech wskazanych w art. 12a ust. 2 sposobów wraz 
ze złożeniem sprawozdania Prezesowi URE (wzór sprawozdania zostanie określony w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii), do dnia 30 listopada czwartego roku następującego po roku 
kalendarzowym, w którym wnioskodawca uzyskał rekompensaty. 

Zgodnie z art. 12b ust. 2, możliwe jest łączne rozliczenie obowiązków w odniesieniu do dwóch, trzech lub 
czterech lat. Należy jednak mieć na uwadze, iż w odniesieniu do danego roku, obowiązek, o którym mowa 
w art. 12a ust. 1, musi być zrealizowany w całości na jeden ze sposobów, o których mowa w art. 12a 
ust. 2 (nie jest możliwe łączenie różnych form realizacji obowiązku w odniesieniu do jednego roku). 

KARY PIENIĘŻNE i SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE O SYSTEMIE 
REKOMPENSAT 

Art 26. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1) we wniosku o przyznanie rekompensaty podał nieprawdziwe informacje i uzyskał rekompensaty: 

a) nie spełniając warunków przewidzianych przepisami ustawy, lub 

b) w kwocie wyższej niż należna; 

2) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19, nie zapewnił wglądu do ksiąg rachunkowych  
lub odmówił udzielenia informacji lub przedłożenia dokumentów. 

3)  nie przekazał Prezesowi URE w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 12b ust. 3 pkt 1. 

 
Rozdział 4 ustawy o systemie rekompensat zawiera przepisy dotyczące nakładania kar pieniężnych  
za naruszenie określonych przepisów ustawy. Przepis art. 26 ust. 1 ustawy przewiduje trzy przypadki, 
w których podmiot ubiegający się o rekompensaty podlega karze pieniężnej. 
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W pierwszym przypadku karze pieniężnej podlega podmiot, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa 
w art. 19 ustawy, nie zapewnił Prezesowi URE wglądu do ksiąg rachunkowych lub odmówił udzielenia 
informacji lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych przedstawionych  
we wniosku i załącznikach do niego. 
Zgodnie z art. 19 ustawy, podmiot, który złożył wniosek o przyznanie rekompensat w toku postępowania 
o udzielenie rekompensat jest obowiązany na żądanie Prezesa URE zapewnić wgląd  
do ksiąg rachunkowych oraz jest obowiązany do przedstawienia na żądanie Prezesa informacji 
i dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego. 
Również podmiot inny niż wnioskodawca jest obowiązany na żądanie Prezesa URE w toku postępowania 
o udzielenie rekompensat do przedstawienia informacji lub dokumentów będących w posiadaniu tego 
podmiotu, niezbędnych do weryfikacji danych przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku 
i załącznikach do niego, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji 
prawnie chronionych. 
Prezes URE może więc nałożyć karę zarówno na podmiot ubiegający się o rekompensaty, który nie 
zapewnił wglądu do ksiąg rachunkowych lub odmówił udzielenia informacji lub przedłożenia dokumentów 
jak i na inny niż wnioskodawca podmiot, który posiada informacje lub dokumenty niezbędne 
do weryfikacji danych przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku. 
Drugim przypadkiem, w którym na podmiot może zostać nałożona kara pieniężna jest sytuacja, w której 
podmiot uzyskał rekompensaty (została wydana decyzja Prezesa URE o przyznaniu rekompensat),  
a organ po wydaniu decyzji stwierdził, że we wniosku zostały podane nieprawdziwe informacje  
a podmiot uzyskał rekompensaty nie spełniając warunków przewidzianych przepisami ustawy,  
lub w kwocie wyższej niż należna. W takiej sytuacji nastąpi wszczęcie przez Prezesa URE postępowania  
o zwrot całości lub części nienależnej rekompensaty. 
Trzecim przypadkiem jest kara za nieprzekazanie Prezesowi URE w terminie sprawozdania, o którym 
mowa w art. 12b ust. 3 pkt 1 (tj. sprawozdania z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1). 
Zgodnie bowiem z art. 12b ust. 3 ustawy podmiot zobowiązany dokonując rozliczenia wykonania 
obowiązku: 

- w terminie do dnia 30 listopada czwartego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym 
podmiot uzyskał rekompensaty lub  

- w terminie do  dnia 30 listopada roku kalendarzowego następującego po ostatnim roku 
kalendarzowym z odpowiednio dwóch, trzech lub czterech lat, za które następuje rozliczenie 
wykonania obowiązku  

przedkłada Prezesowi URE: 
1) sprawozdanie sporządzone zgodnie z wzorem określonym rozporządzeniu wraz z dokumentami lub 

ich kopiami potwierdzającymi realizację tego obowiązku; 
2) oświadczenie o treści wskazanej w tym przepisie . 

 

Art 13. Rekompensaty przyznane: 

1) bez spełnienia warunków określonych w art. 5 lub 

2) w wysokości wyższej niż należna, lub 

3) podmiotowi, który zaprzestał produkcji w instalacji, w okresie 2 lat następujących po roku 
kalendarzowym, w którym zostały mu przyznane rekompensaty, chyba że podmiot wykaże,  
że zaprzestanie produkcji wynika z przeniesienia jej na terytorium państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

4)  podmiotowi, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 

– podlegają zwrotowi. 
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Ustawa o systemie rekompensat zawiera przepisy dotyczące zwrotu rekompensat, które zostały 
przyznane niezgodnie z przepisami. Zgodnie z art. 14 ustawy podmiot, który uzyskał rekompensaty  
i został zobowiązany do ich zwrotu musi się liczyć z obowiązkiem zwrotu całości lub części rekompensat 
wraz z należnymi odsetkami, które są liczone zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia Komisji (WE)  
nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 
nr 2015/1589 ustanawiającego szczególne zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1 , z późn. zm.) w przeliczeniu na złote według średniego 
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień wydania decyzji, 
począwszy od dnia przekazania rekompensat na rachunek bankowy podmiotu, który otrzymał 
rekompensaty. 

Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu rekompensat prowadzi Prezes URE, który  
po zakończeniu tego postępowania wydaje decyzje w sprawie zwrotu rekompensat i określa kwotę 
podlegającą zwrotowi. 

Podmiot, który decyzją Prezesa URE został zobowiązany do zwrotu rekompensat, jest zobowiązany 
do zwrotu rekompensat na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 od dnia, w którym 
decyzja Prezesa URE stała się prawomocna.  

Przepis art. 17 ustawy zawiera gwarancję dla podmiotu, który uzyskał rekompensaty, zgodnie z którą 
postępowanie w sprawie zwrotu rekompensat nie może zostać wszczęte, jeżeli od dnia zaistnienia 
przesłanki lub przesłanek wymienionych w art. 13 ustawy (powyżej) upłynęło 5 lat.  

Dodatkową sankcją dla podmiotu, który podał we wniosku nieprawdziwe dane, jest zgodnie z art. 18 
ustawy, wydanie przez  Prezesa URE decyzji o zakazie ubiegania się o przyznanie rekompensat przez 
tego wnioskodawcę przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym decyzja o zakazie 
ubiegania się o przyznanie rekompensat stała się prawomocna. 

Podmiot, który podał we wniosku o nieprawdziwe informacje, może uniknąć sankcji w postaci  
3 letniego zakazu ubiegania się o rekompensaty, jeżeli: 

1) poinformuje Prezesa URE o podaniu we wniosku nieprawdziwych danych, zanim wnioskodawcy 
zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu postępowania w tej sprawie, oraz 

2) dokona w terminie 14 dni od poinformowania Prezesa URE o podaniu we wniosku 
nieprawdziwych danych, zwrotu rekompensaty przekraczającej należną kwotę  
wraz z odsetkami na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Ponadto w związku z wprowadzeniem dodatkowych obowiązków wobec wnioskodawców, wprowadzono 
sankcje za brak ich realizacji. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, stanowi istotne 
naruszenie warunków przyznania pomocy, którego konsekwencją jest zwrot rekompensat. 

Od wyżej wskazanych decyzji Prezesa URE przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, że decyzje te podlegają wykonaniu  
po ich uprawomocnieniu się, w przypadku wniesienia odwołania od decyzji do sądu, decyzje  
te podlegają wykonaniu po wyczerpaniu drogi sądowej, tj. rozpatrzeniu odwołania przez SOKIK, albo - 
w przypadku skorzystania ze środka zaskarżenia od rozstrzygnięcia sądu I instancji - wydania 
rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.  

 

 

 


