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UWAGA! 
 

1. Wniosek o przyznanie rekompensat składa się w postaci papierowej oraz w postaci 
elektronicznej w formacie pliku xls, xlsx, xlsm lub xml. 
 

2. Załączniki do wniosku o przyznanie rekompensat składa się w postaci papierowej oraz w 
postaci elektronicznej w formacie pliku pdf. 
 

3. Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza 
przysięgłego na język polski, a tłumaczenie dołączone wraz z dokumentem oryginalnym do 
wniosku o przyznanie rekompensat.  

 

4. W przypadku, gdy określone informacje przedstawione Prezesowi URE stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, ze zm.) lub inne tajemnice prawnie 
chronione i nie powinny zostać ujawnione innym podmiotom, należy je właściwie oznaczyć. 

 

5. W przypadku podmiotów, które składały wnioski o przyznanie rekompensat w latach 
ubiegłych następujące dokumenty nie muszą być ponownie składane (pod warunkiem ich 
aktualności na dzień składania wniosku oraz złożenia stosownego oświadczenia, w którym 
dokumenty te zostaną wskazane):   
a) dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego  

do instalacji, którą eksploatuje; 
b) decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla instalacji objętej wnioskiem  

o udzielenie rekompensat lub decyzja udzielająca pozwolenia na wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza dla instalacji objętej wnioskiem lub decyzja udzielająca innego 
pozwolenia sektorowego dla tej instalacji (wraz z decyzjami zmieniającymi ww. decyzje). 
 

6. Zgodnie z art. 76a § 2 Kpa Wnioskodawca zamiast oryginału dokumentu może złożyć odpis 
dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo 
przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą 
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jako dowód może zostać 
również przedłożona kserokopia dokumentu podpisana przez Wnioskodawcę albo osoby 
upoważnione do jego reprezentowania z wyjątkiem dokumentów, co do których organ 
sformułował żądanie ich przedłożenia w oryginale, przy czym taki dowód będzie oceniany 
w świetle całości zebranego materiału dowodowego, a w razie wątpliwości Prezes URE 
może wezwać stronę do przedstawienia oryginału dokumentu lub jego odpisu 
poświadczonego w sposób wskazany w art. 76a § 1 lub 2 Kpa. 
 

7. Oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233  
§ 6 ustawy Kodeks karny - ze względu na ich charakter - kwalifikować należy jako 
oświadczenie wiedzy a nie oświadczenie woli, a zatem nie jest możliwe podpisanie tych 
oświadczeń przez pełnomocnika strony.   
 

8. W przypadku wpłat bezgotówkowych z tytułu opłaty skarbowej powinny być one 
dokonywane na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi 
Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, numer rachunku 21 1030 1508 0000 0005 
5000 0070. 
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WYKAZ DOKUMENTÓW I INFORMACJI, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z WNIOSKIEM 
O PRZYZNANIE REKOMPENSAT  
 

 Oryginał oświadczenia Wnioskodawcy, że 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. 

 Oryginał oświadczenia Wnioskodawcy, że nie uzyskał innej pomocy publicznej, pomocy de minimis 
lub innego rodzaju finansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych na 
pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych, co objęte wnioskiem.  

 Oryginał oświadczenia Wnioskodawcy złożonego pod rygorem art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, że:  

 dane zawarte we wniosku i załącznikach do niego o przyznanie rekompensat są zgodne 
z prawdą, 

 znane są Wnioskodawcy oraz Wnioskodawca spełnia warunki uprawniające do przyznania 
rekompensat wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla 
sektorów i podsektorów energochłonnych.  

 Oryginał aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego, uzyskanego nie wcześniej niż 
na 3 miesiące przed przedłożeniem Prezesowi URE, stwierdzającego, że Wnioskodawca nie zalega z 
zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa (z wyjątkiem przypadków, gdy 
Wnioskodawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości 
podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
podatkowego). 
Zaświadczenie z urzędu skarbowego powinno zawierać także informacje: 

a) o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w administracji oraz w sprawach 
o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 

b) dotyczące tytułów i okresów, z których pochodzą ewentualne zaległości.   

W przypadku zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych albo podatku lub 
wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego – kopia decyzji 
właściwego Urzędu Skarbowego to orzekająca.  

W przypadku spółek cywilnych niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń odrębnie dla każdego 
wspólnika oraz dla spółki. 

 Oryginał aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
uzyskanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed przedłożeniem Prezesowi URE, stwierdzającego, 
że Wnioskodawca nie zalega z wpłatą składek na  ubezpieczenie społeczne (z wyjątkiem 
przypadków, gdy Wnioskodawca  zawarł umowę o odroczeniu terminu płatności albo umowę o 
rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne) lub, że nie figuruje w 
ewidencji płatników składek (w  przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, 
dla której nie zaistniał obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) . 
W przypadku zawarcia umowy o odroczeniu terminu płatności albo o rozłożeniu na raty należności 
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - kopię tej umowy.  

W przypadku spółek cywilnych niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki.  

 W przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika, oryginał lub odpis pełnomocnictwa do 
dokonywania czynności prawnych w imieniu Wnioskodawcy wraz z dowodem zapłaty należnej 
opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

 Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji przez Prezesa URE w wysokości 10 zł.  

 Dokumenty lub ich kopie potwierdzające posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do 
instalacji, którą eksploatuje (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy, umowa 
najmu, decyzja o oddaniu w trwały zarząd itp.). 

 Dokumenty lub ich kopie potwierdzające eksploatację (w chwili składania wniosku) instalacji przez 
Wnioskodawcę (np. faktury wystawione przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży produktów 
wytwarzanych w instalacji, kopie ksiąg rachunkowych, wydruk z systemu księgowego).  
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W przypadku eksploatacji kilku instalacji wytwarzających produkty wskazane we wniosku 
z dokumentów tych wynikać powinno, której instalacji one dotyczą.  

 Dokument lub jego kopia potwierdzający uzyskanie rejestracji oraz nadanie numeru w EMAS (ang. 
Eco-Management and Audit Scheme) wydany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w 
zależności od daty pierwszej walidacji deklaracji środowiskowej, wymagany może być również 
dokument potwierdzający decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu lub 
odnowieniu rejestracji Wnioskodawcy w rejestrze EMAS) lub certyfikat ISO 14001 wydany przez 
niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą wraz z zaświadczeniem 
potwierdzającym pozytywny wynik corocznego audytu nadzoru lub certyfikat ISO 50001 wydany 
przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą wraz z zaświadczeniem 
potwierdzającym pozytywny wynik corocznego audytu nadzoru. 

 Decyzja lub kopia decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla każdej  instalacji objętej 
wnioskiem o udzielenie rekompensat lub decyzji udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza dla instalacji objętej wnioskiem lub decyzji udzielającej innego pozwolenia 
sektorowego dla tej instalacji (wraz z decyzjami zmieniającymi ww. decyzje).  

 Formularz lub kopia formularza P-01 złożonego do Głównego Urzędu Statystycznego, za rok, za 
który przyznawane są rekompensaty.  

 Oryginał opinii weryfikatora dotyczącej poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych 
zawartych we wniosku, wraz z metodyką zbierania danych zawartych we wniosku. 

 Raport na temat wielkości emisji, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, za rok za który przyznawane są 
rekompensaty.  

 Raport dotyczący poziomu działalności, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 
czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

 Umowy zawarte z przedsiębiorstwami energetycznymi, towarowym domem maklerskim lub giełdą 
towarową (w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych) w zakresie 
obrotu lub/i dystrybucji energii elektrycznej. 

 Faktury wystawione przez przedsiębiorstwa energetyczne, towarowe domy maklerskie lub giełdę 
towarową za energię elektryczną dostarczoną (sprzedaną) Wnioskodawcy w roku kalendarzowym, 
za który przyznawane są rekompensaty.   

 Wykaz instalacji objętych wnioskiem wraz ze wskazaniem decyzji udzielającej pozwolenia 
zintegrowanego (lub decyzji udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza dla instalacji objętej wnioskiem lub decyzji udzielającej innego pozwolenia sektorowego) 
obejmującej te instalacje - zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku 2 do niniejszego 
wykazu.  

 Wykaz wszystkich produktów wytwarzanych w każdej z instalacji eksploatowanej przez 
Wnioskodawcę i objętej wnioskiem o przyznanie rekompensat (w tym produktów nie należących 
do sektorów lub podsektorów energochłonnych) - zgodnie ze wzorem znajdującym się w 
załączniku 1 do niniejszego wykazu.  
W przypadku eksploatacji kilku instalacji wykaz należy sporządzić dla każdej z nich odrębnie.  

 Schemat blokowy (ideowy) wszystkich procesów zachodzących w każdej z instalacji objętej 
wnioskiem.  
Schemat powinien uwzględniać także wszystkie surowce (główne i pomocnicze) i półprodukty 
wprowadzane do procesu, wszystkie produkty (główne, uboczne i odpady – w tym produkty nie 
objęte systemem rekompensat) wytwarzane w instalacji, kierunek przepływu materiałów 
(surowców) oraz informacje o sposobie wykorzystania produktów.  
W przypadku stosowania symboli, skrótów itd. należy załączyć legendę z ich wyjaśnieniem.  

 Szczegółowy opis procesów, adekwatny do powyższego schematu. 

 Uproszczony schemat technologiczny każdej z instalacji objętej wnioskiem, z naniesionymi 
granicami poszczególnych procesów, ich wzajemnym powiązaniem. Schemat ten powinien 
uwzględniać wszelkie główne urządzenia i procesy w ciągu technologicznym, opomiarowania 
energii elektrycznej (usytuowanie liczników/podliczników) oraz wagi/przepływomierze itd. 
wszystkich surowców (głównych i pomocniczych) i produktów (głównych, ubocznych i odpadów – 
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w tym produktów nie objętych systemem rekompensat).  
W przypadku stosowania symboli, skrótów itd. należy załączyć legendę z ich wyjaśnieniem. 

 Opis do ww. schematu  

      
 

Wykaz procesów, dla których zużycie energii elektrycznej zostało wyłączone z całkowitego zużycia 
energii elektrycznej w danej instalacji ze wskazaniem ilości energii elektrycznej wykorzystanej do 
każdego z tych procesów w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty. 
W szczególności wyłączyć należy 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. – energię elektryczną zużytą na te procesy. 

 

 Opis metodyki zbierania danych zawartych we wniosku, w szczególności danych o:  
a) produkcie/produktach zaliczanych do sektorów lub podsektorów energochłonnych 

wykazanych we wniosku, 
b) przypisanej do każdego produktu wielkości produkcji w roku kalendarzowym, za który są 

przyznawane rekompensaty,  
c)  przypisanej do każdego produktu wielkości zużycia energii elektrycznej na jego produkcję 

w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, 
d) danych służących do określenia stosunku odpowiednich emisji pośrednich do sumy 

wszystkich emisji bezpośrednich i odpowiednich emisji pośrednich w roku kalendarzowym, 
za który przyznawane są rekompensaty.  

W przypadku eksploatacji kilku instalacji opis metodyki gromadzenia wyżej wskazanych kategorii 
danych należy sporządzić dla każdej z nich odrębnie. 

 Opis procedur obliczania danych zawartych we wniosku, dla każdej z wyżej wskazanych kategorii 
(w przypadku eksploatacji kilku instalacji opis należy sporządzić dla każdej z nich odrębnie).  

W opisie należy uwzględnić stosowane wzory, wskaźniki, współczynniki, scharakteryzować 
przyjęte do obliczeń założenia potwierdzające wskazane we wniosku wartości.  

W stosunku do produktów, w odniesieniu do których ww. dane są dostępne jedynie dla instalacji 
jako całości - szczegółowy opis metody przyporządkowania odpowiednich wartości do tych 
produktów z uwzględnieniem opisu wskaźników technologicznych wykorzystanych do oszacowania 
odpowiednich wartości w stosunku do danego procesu związanego z wytwarzaniem określonego 
produktu, opisu zastosowanych proporcji,  metod obliczeniowych, zastosowanych modeli 
matematycznych oraz wskazaniem źródeł danych zastosowanych do tych obliczeń. 

Jeżeli ww. dane dostępne są częściowo – opis sposobu pozyskania brakujących danych (tj. sposobu 
określenia wartości zastępczych - zachowawczych szacunków), ze wskazaniem danych przyjętych 
do tych szacunków, założeń, metod obliczeniowych, wzorów, wskaźników i współczynników użytych 
w tych obliczeniach wraz ze wskazaniem źródeł danych zastosowanych do obliczeń (zachowawczy 
szacunek oznacza, że wartość ekstrapolowana nie może przekraczać 90% wartości uzyskanej przy 
wykorzystaniu dostępnych danych). 

 Dokumenty lub kopie dokumentów stanowiące podstawę do określenia danych wymienionych  
w pkt a-d powyżej. 
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Szczegółowy zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących 
instalacji znajduje się w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 kwietnia 2022 
r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora 
(DZ. U. z 2022 r. poz. 790) 

 
  
 
 
 

 

 

 

 
WYKAZ DOKUMENTÓW I INFORMACJI, KTÓRE DO DNIA 31 LIPCA DANEGO ROKU 
KALNEDARZOWEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO ZŁOŻONEGO W TERMINIE USTAWOWYM WNIOSKU 
W CELU UZYSKANIA ZWIĘKSZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 7a UST. 1 USTAWY   

 Informacja o wysokości wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są 
przyznawane rekompensaty, wraz ze sposobem jej wyliczenia. 

 Opinia biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości dodanej brutto. 

 Informacja o całkowitym zużyciu energii elektrycznej przez Wnioskodawcę na własne potrzeby 
w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty. 

 Opinia weryfikatora dotyczącą poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych 
dotyczących całkowitego zużycia energii elektrycznej przez Wnioskodawcę na własne potrzeby. 

 Oryginał oświadczenia Wnioskodawcy 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.". 

 Dokumenty lub ich kopie stanowiące podstawę do określenia wysokości poniesionych kosztów 
pośrednich oraz wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane 
rekompensaty, w tym: 
- sprawozdanie finansowe za rok, za który przyznawane są rekompensaty  
- inne dokumenty.  
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Załącznik 1. Wykaz wszystkich produktów wytwarzanych w instalacji …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                           nazwa instalacji (zgodnie z częścią A wniosku) 
 

 
 

Lp. 

Produkty objęte systemem rekompensat 

Nazwa produktu (zgodnie z klasyfikacją 
PKD/PKWIU)  

Kod PKD/PKWiU Nazwa własna produktu (handlowa) 

1.    

2.    

…    

 Produkty nie objęte systemem rekompensat 

1.    

2.    

…    
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Załącznik 2.  Wykaz instalacji objętych wnioskiem oraz wydanych dla tych instalacji decyzji środowiskowych*  
 

Nazwa instalacji**  nr decyzji 
udzielającej 
pozwolenia 

zintegrowanego**
* 

data decyzji 
udzielającej 
pozwolenia 

zintegrowaneg
o 

lub nr decyzji 
udzielającej 

pozwolenia na 
wprowadzanie 

gazów lub pyłów do 
powietrza*** 

data decyzji 
udzielającej 

pozwolenia na 
wprowadzanie 

gazów lub pyłów do 
powietrza 

lub nr decyzji 
udzielającej 

innego 
pozwolenia 

sektorowego*
** 

data decyzji 
udzielającej 

innego 
pozwolenia 
sektoroweg

o 

Zmiany 
decyzji**** 

        

        

        

        

*          należy wpisać numery i daty decyzji załączonych do wniosku o przyznanie rekompensat 
**        zgodnie z częścią A wniosku 
***      należy wpisać pierwszą decyzję wydaną dla instalacji objętej wnioskiem o przyznanie rekompensat  
****    należy wpisać numery i daty decyzji  zmieniających wykazane decyzje środowiskowe   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


