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I. Dane identyfikacyjne 
Zarządca Rozliczeń SA, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa1 

 

Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Spółki2, od 24 października 2007 r. 

 

Przygotowanie i koszty oraz audyt realizacji zadań nałożonych ustawą o cenach 
energii elektrycznej, postępowanie z wnioskami o wypłatę kwoty różnicy ceny, re-
kompensaty finansowej i dofinansowania.  

 

1 stycznia 2016 r. – 30 czerwca 2020 r. (z uwzględnieniem faktów i dowodów wy-
kraczających poza ten okres, istotnych dla celów kontroli). 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 

 

Zdzisław Kaszuba, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/65/2020 
z 31 lipca 2020 r.  
Agnieszka Siwczyk, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/66/2020 
z 31 lipca 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2, 94, 97) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
NIK ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki w zakresie realizacji 
ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz nie-
których innych ustaw5 jako zarządzającego Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny6.  

Kwoty na realizację zadań ustawowych związanych z zamrożeniem cen na energię 
elektryczną w 2019 r. dla odbiorców końcowych i wypłatami dla przedsiębiorstw 
energetycznych były zaplanowane rzetelnie. Wydatki poniesiono na realizację zadań 
związanych z wypłatami różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań 
zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o cenach ee i regulacjami wewnętrznymi. 

Informacje na temat dofinansowania, kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej 
były dostępne dla wnioskodawców, podane w sposób jasny, niebudzący wątpliwo-
ści. W przypadku składania zapytań Zarządca odpowiadał niezwłocznie. 

Wnioski o dofinansowanie, wypłatę kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej 
były rzetelnie weryfikowane, zatwierdzane w terminie, a dofinansowanie wypłacane 
terminowo oraz we właściwej wysokości, po zatwierdzeniu przez dysponenta Fun-
duszu. Spółka weryfikowała dokumenty wybranych wnioskodawców po wypłacie 
dofinansowania, a odmowy zatwierdzenia wniosków były uzasadnione.  

                                                      
1  Dalej: Zarządca, Spółka lub ZR SA. 
2  Dalej: Prezes Zarządu. 
3  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
5  Dz. U. poz. 2538 ze zm. Dalej: ustawa o cenach ee. 
6  Dalej: Fundusz lub FWRC. 
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Zarządca Rozliczeń SA wdrożył skutecznie system informatyczny wykorzystywany 
do składania oraz weryfikacji wniosków o dofinansowanie, o wypłatę kwoty różnicy 
ceny, rekompensaty finansowej, co usprawniło proces ich weryfikacji. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7  

1. Przygotowania i koszty oraz audyt realizacji zadań nało-
żonych ustawą o cenach ee  

Przedmiotem działalności Spółki Zarządca Rozliczeń SA w zakresie realizacji usta-
wy o cenach ee8 było zarządzanie Funduszem, którego dysponentem pozostaje 
minister właściwy do spraw energii9. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o cenach ee do 
zadań Zarządcy w zakresie zarządzania Funduszem należało: 

1) weryfikowanie wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny lub rekompensaty finan-
sowej, lub dofinansowania, o których mowa w art. 7 ust. 1, 1b, 4a oraz art. 9 ust. 1 
ustawy o cenach ee10; 

2) dokonywanie wypłat kwot różnicy ceny i rekompensat finansowych, a także korekt 
tych wypłat; 

2a) dokonywanie wypłat dofinansowania oraz wydawanie zaświadczeń o udzielonej 
pomocy de minimis; 

3) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu sprawozdania z wykonania 
rocznego planu finansowego Funduszu; 

4) przekazywanie w imieniu dysponenta Funduszu, na podstawie odrębnego upo-
ważnienia, wolnych środków Funduszu w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

5) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu projektu rocznego planu 
finansowego Funduszu;  

6) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej środków Funduszu; 

7) dokonywanie zapłaty wynagrodzenia BGK za prowadzenie obsługi bankowej 
Funduszu. 

W związku ze zmianą ustawy o cenach ee11 z dniem 29 czerwca 2019 r. Spółka 
przestała być dysponentem rachunku bankowego Funduszu oraz zwolniona została 
z obowiązku sporządzania, podpisywania i przekazywania, w imieniu dysponenta 
Funduszu, na podstawie odrębnego upoważnienia, sprawozdań budżetowych i fi-
nansowych Funduszu. Równocześnie Zarządca zobligowany został do realizacji ww. 
punktów 2a i 7. 

Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Ministrem Energii - Dysponentem Fun-
duszu a Zarządzającym Funduszem w zakresie zarządzania FWRC określono 
w umowie Nr 72/II/WRC/19/DE z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

                                                      
7  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8  W związku ze skokowym wzrostem cen ee wynikającym z wzrostu cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 

w ramach reformy systemu ETS na szczeblu unijnym oraz wzrostem ceni węgla, na którym głównie oparta jest polska 
energetyka ( wysokoemisyjne elektrownie węglowe). Rosnące ceny uprawnień przekładają się na wyższy poziom rekom-
pensat, gdyż formuła kalkulacji wysokości rekompensat uwzględnia średnie ceny uprawnień do emisji. 

9 Ministerstwo Energii w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 14 listopada 2019 r, Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych w okresie od 15 listopada 2019 r. do 5 października 2020 r. oraz Ministerstwo Klimatu i Środowi-
ska od 6 października 2020 r. 

10  W brzmieniu obowiązującym od 29 czerwca 2019 r. 
11  Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektó-

rych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach cie-
kłych (Dz.U. 2019, poz. 1210). 

OBSZAR 
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Zarządca w okresie od 2019 do I półrocza 2020 r. terminowo przygotowywał 
i przedkładał dysponentowi Funduszu projekt i sprawozdanie z wykonania rocznego 
planu finansowego Funduszu. W imieniu dysponenta Funduszu, na podstawie od-
rębnego upoważnienia, składał sprawozdania budżetowe i finansowe w okresie gdy 
był do tego zobowiązany. 

(akta kontroli str. 3-13, 39-40, 94-116) 

Zarządca Rozliczeń SA rozpoczął przygotowania do realizacji zadań wynikających 
z ustawy o cenach ee od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. 1 stycznia 2019 r.12 Na 
podstawie uchwały Zarządu nr 12/11/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Spółka koszty 
związane z FWRC przypisywała do tego rodzaju działalności (WRC) od lutego 
2019 r. 

Zarządca nie wynajmował dodatkowej powierzchni w związku z zadaniami wynika-
jącymi z ustawy o cenach ee. W związku z rozpoczęciem realizacji zadań w zakre-
sie zarządzania FWRC zatrudnienie Spółki wzrosło o -[…]13. Koszt związany z ich 
zatrudnieniem wynosił  […]14 Pracownicy zostali zatrudnieni na czas określony do 
dnia 30 września 2020 r. Podstawowym zadaniem zatrudnionych osób było przygo-
towanie procedury, sposobu postępowania oraz rozpatrywanie wniosków o dofinan-
sowanie (pomoc de minimis). Od momentu zatrudnienia zlecano im również inne 
zadania, w tym w szczególności związane z prowadzeniem analiz uzasadnienia 
wysokości wypłaconej kwoty różnicy ceny lub rekompensaty finansowej na podsta-
wie art. 8 ust. 8a ustawy o cenach ee oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 
lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty fi-
nansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia15.  
Podczas rozmów kwalifikacyjnych zatrudniani pracownicy byli informowani, że na 
dzień, w którym odbyła się rozmowa nie ma przesłanek umożliwiających zagwaran-
towanie przedłużenia umowy i po jej wygaśnięciu kontynuacja współpracy nie bę-
dzie możliwa. W II półroczu 2020 r. planowane było przedłużenie umów o pracę na 
czas określony do dnia 31 stycznia 2022 r. w celu przeprowadzenia na podstawie 
art. 8 ust. 8a ustawy o cenach ee analizy dokumentów lub informacji uzasadniają-
cych wysokość wypłaconej kwoty różnicy ceny lub rekompensaty finansowej. Na 
wyposażenie stanowisk pracy dla nowo zatrudnionych osób przypisanych do obsługi 
FWRC wydatkowano łącznie 16,9 tys. zł. 

W roku 2019 spółka poniosła nakłady na zakup wartości niematerialnych i prawnych 
(dalej WNiP) związanych z obsługą Funduszu w wysokości 488,5 tys. zł, w tym na: 
[…]16 

 

W I półroczu 2020 Spółka poniosła nakłady na zakup wartości niematerialnych 
i prawnych związanych z obsługą FWRC w wysokości […]17. 

Spółka w ramach obowiązków ustawowych przyjmowała i weryfikowała wnioski 
o wypłatę kwoty różnicy ceny dla sprzedawców energii i odbiorców giełdowych (art. 
7 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach ee), wnioski o wypłatę rekompensaty finansowej dla 

                                                      
12  Pismo Zarządcy Rozliczeń SA Nr ZR.060-2.2/20.1 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
13    Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm. – dalej: uodip) i art. 
11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 916 
ze zm. – dalej: uoznk).Wyłączenia dokonała NIK w interesie Zarządcy Rozliczeń SA. 

14    Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa   na podstawie art. 5 ust. 2 uodip i art. 11 ust. 
2 uoznk.Wyłączenia dokonała NIK w interesie Zarządcy Rozliczeń SA. 

15  Dz.U. poz.1369. Ww. rekompensaty pozwalają w istotnym stopniu zneutralizować wpływ wyższych cen 
uprawnień do emisji na koszty energii. 

16   Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  na podstawie art. 5 ust. 2 uodip i art. 11 ust. 2 
uoznk. Wyłączenia dokonała NIK  w interesie kontrahentów Zarządcy Rozliczeń SA. 

17   Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  na podstawie art. 5 ust. 2 uodip i art. 11 ust. 2 
uoznk. Wyłączenia dokonała NIK  w interesie kontrahenta Zarządcy Rozliczeń SA. 
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przedsiębiorstw obrotu sprzedawców energii (art. 7 ust. 1b ustawy o cenach ee) 
oraz wnioski o wypłatę dofinansowania (pomoc de minimis, art. 7 ust. 4a – 4c i art. 
7b ustawy o cenach ee). Wnioski o wypłatę kwoty różnicy ceny, za okres od 
1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. składane były od wejścia w życie obwieszczenia, 
o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o cenach ee18 do 7 października 2019 r. 
Wnioski o rekompensaty za 2019 r. składane były od września 2019 r., a ostateczny 
termin na dokonanie korekt wniosków przypadał na 30 września 2020 r. Wnioski 
o pomoc de minimis składane były od 1 października 2019 r., a ostateczny termin na 
składanie wniosków upłynął 30 czerwca 2020 r. 

Zgodnie z polityką rachunkowości w przypadku kosztów operacyjnych, w stosunku 
do których trudne jest jednoznaczne określenie, którego rodzaju działalności doty-
czą, Spółka przyjmowała klucz podziału ww. kosztów oparty na ilości zadań 
i pracochłonności obsługi poszczególnych programów wsparcia. Przyjęty klucz po-
działu uwzględniający obecne i dające się przewidzieć zadania oraz czasochłonność 
poszczególnych programów ustalany był na etapie sporządzania planu rzeczowo-
finansowego na następny rok. Podlegał on aktualizacji w przypadku zmiany zakresu 
zadań realizowanych przez Spółkę lub istotnych zmian w zakresie czasochłonności 
obsługi poszczególnych programów wsparcia i był stosowany od daty jego przyjęcia. 
Stosowany podział kosztów w danym okresie określany był w drodze uchwały Za-
rządu19. 

Uchwałą Zarządu nr 12/11/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. ustalono następujące pro-
porcje podziału kosztów wspólnych: OZE – 40%, KOG – 30%, KDT – 20%, WRC – 
10%. Natomiast w związku ze zwiększonym zaangażowaniem w obsługę Funduszu 
Uchwałą Zarządu Spółki nr 116/73/2019 z dnia 23 października 2019 r., ustalono 
następujące proporcje podziału kosztów wspólnych na poszczególne miejsca ich 
powstawania: WRC – 50%, OZE – 25%, KOG – 15% oraz KDT – 10%. 

Koszty zarządzania FWRC (związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na 
Zarządcę ustawą o cenach ee) pokrywane były w ramach kosztów działalności, 
o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rozwiązaniu KDT.  

 (akta kontroli str. 14-28, 94-116) 

Spółka w roku 2019 poniosła koszty funkcjonowania FWRC w łącznej kwocie 
1 963,2 tys. zł, tj. 23,7% kosztów ogółem Zarządcy (8 281,9 tys. zł). Udział wyna-
grodzeń w kosztach ogółem Funduszu wyniósł 62,3%, ubezpieczeń społecznych 
i innych świadczeń 12,1%, usług obcych 19,6%, amortyzacji 2,6%, zużycia materia-
łów i energii 2,3%, pozostałych kosztów rodzajowych 0,8%, podatków i opłat 0,2% 
oraz innych kosztów operacyjnych 0,1%. Przychody FWRC w 2019 r. wyniosły 
1 963,2 tys. zł.  

W 2019 r. w ramach zarządzania FWRC wpływy na rachunek Funduszu, którego 
właścicielem jest minister właściwy do spraw energii, wyniosły łącznie kasowo 
4 648 798,1 tys. zł. Kwota ta uwzględniała zarówno wpływy z aukcji EAU20 w tym 

                                                      
18   Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych 

oraz stawki dofinansowania (M.P. poz. 775 ze zm.), które weszło w życie z dniem 28 sierpnia 2019 r.  
19  Jw. 
20    Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS) – znany także jako "wspólnotowy rynek uprawnień do emisji 

dwutlenku węgla (CO₂) lub system ETS. Jest pierwszym, do 2017 r. największym a obecnie największym po 

Chinach systemem handlu emisjami CO₂ na świecie. UE ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO₂ opar-

tym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej). Od reformy 
strukturalnej dyrektywy ETS, przyjętej w Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym 12 grudnia 2008 przez kraje 
Unii Europejskiej, obowiązuje zakup uprawnień do emisji CO₂ (EUA) na giełdzie przez firmy przemysłu 

energochłonnego i wytwarzania energii elektrycznej po wykorzystaniu przyznanej puli uprawnień przyzna-
nym Państwom Członkowskim UE. Od 2012, handel uprawnieniami do emisjami CO₂ (EUA) odbywa się 

głównie na giełdzie ICE w Londynie i EEX we Lipsku. Unia Europejska jak i Państwa Członkowskie wprowa-
dzają nowe uprawnienia na rynek emisji CO₂ przez aukcje na giełdach ICE i EEX na podstawie rozporzą-
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okresie, uzyskane odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych 
w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów (23 271,6 tys. zł), a także 
środki stanowiące zwrot kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinan-
sowań. Łączna kwota wypłat z Funduszu dla beneficjentów programu (wypłaty kwot 
różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań) w 2019 r. wyniosła 
3 708 160,8 tys. zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla BGK za 
prowadzenie obsługi bankowej Funduszu wyniosły 60 zł. Na dzień 31 grudnia 
2019 r. na rachunku FWRC znajdowały się środki finansowe w wysokości 
940 637,2 tys. zł. Należności Funduszu wynosiły 232,2 tys. zł a zobowiązania 
348 077,5 tys. zł. 

Zrealizowane wypłaty i zobowiązania Zarządcy na koniec 2019 r. z tytułu kwoty 
różnicy ceny dla sprzedawców energii i odbiorców giełdowych wyniosły 
3 281 675,9 tys. zł, rekompensaty finansowe dla przedsiębiorstw obrotu sprzedaw-
ców energii 767 632,4 tys. zł, pomocy de minimis dla przedsiębiorców 6 911,0 tys. zł 
oraz z tytułu pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 19,0 tys. zł. 

W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. łączne koszty związane z obsługą Funduszu 
wyniosły 2 173,0 tys. zł, tj. 51,5% kosztów ogółem Zarządcy (4 223,5 tys. zł). Udział 
wynagrodzeń w kosztach ogółem FWRC wyniósł 53,1%, ubezpieczeń społecznych 
i innych świadczeń 13,7%, usług obcych 21,7%, amortyzacji 8,4%, zużycia materia-
łów i energii 2,3%, pozostałych kosztów rodzajowych 0,5%, podatków i opłat 0,1% 
oraz innych kosztów operacyjnych 0,1%. Przychody FWRC w I półroczu 2020 r. 
wyniosły 2 173,0 tys. zł.  

W 2020 r. w ramach zarządzania FWRC wpływy na rachunek Funduszu wyniosły 
łącznie kasowo 2 560,2 tys. zł. Kwota ta uwzględnia zarówno wpływy z aukcji EAU 
w tym okresie, uzyskane odsetki, a także środki stanowiące zwrot kwot różnicy ce-
ny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań. Łączna kwota wypłat z Funduszu 
dla beneficjentów programu (wypłaty kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych 
oraz dofinansowań) w 2020 r. wyniosła 732 202,6 tys. zł. Środki przeznaczone na 
wypłatę wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu wy-
niosły 60 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. na rachunku z rachunku FWRC znajdowa-
ły się środki finansowe w wysokości 210 994,8 tys. zł. Zobowiązania Funduszu wy-
nosiły 22 630,1 tys. zł. 

Zrealizowane wypłaty i zobowiązania Zarządcy na koniec I półrocza 2020 r. upraw-
nionym podmiotom z tytułu kwoty różnicy ceny dla sprzedawców energii i odbiorców 
giełdowych wynosiły 2 885,5 tys. zł, rekompensaty finansowej dla przedsiębiorstw 
obrotu sprzedawców energii 308 654,8 tys. zł, pomocy de minimis dla przedsiębior-
ców 94 880,1 tys. zł, pomocy de minimis w sektorze rolnym 364,0 tys. zł oraz z tytu-
łu pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 203,0 tys. zł. 

(akta kontroli str. 18-28, 34-38, 94-116) 

Kontrola celowa zamówienia o największej wartości związanego z realizacją ustawy 
o cenach ee wykazała, że procedura zamówienia z dnia 21 października 2016 r. na 
usługi była zgodna z regulacjami wewnętrznymi21 dotyczącymi zakupów obowiązu-
jącymi w Spółce. Umowa na dostawę licencji oraz wdrożenie systemu Elektronicz-
nego Obiegu Dokumentów (dalej: EOD) została zawarta 2 grudnia 2016 r. pomiędzy 
Zarządcą i[…]22  . W związku z postępowaniem przetargowym Zarządca w dniu 5 

                                                                                                                                       
dzeń przyjętych przez Komisję Europejską. W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO₂ jest prowadzony 

przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) podlegający Ministrowi Klimatu. 
21 Instrukcja udzielania zamówień w spółce Zarządca Rozliczeń S.A. przyjęta uchwałą Zarządu Spółki Nr 

01/28/2010 z dnia 2 lipca 2010 r., jej aktualizacja przyjęta uchwałą Zarządu Spółki Nr 160/98/2019 z dnia 30 
grudnia 2019 r. 

22    Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  na podstawie art. 5 ust. 2 uodip i art. 11 ust. 
2 uoznk. Wyłączenia dokonała NIK w interesie kontrahenta  Zarządcy Rozliczeń SA. 
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marca 2019 r. zawarł […]23 nową umowę obejmującą opiekę serwisową, modyfika-
cję wdrożonego oprogramowania oraz wdrażanie nowych procesów biznesowych na 
zlecenie Spółki. Umowa ta poszerzała zakres usług informatycznych oferowanych 
przez wdrożony w 2017 r. system informatyczny EOD24. NIK ocenia, że wydatek był 
związany z realizacją zadań ustawowych Zarządcy.  

Łączna kwota wypłat w roku 2019   dla […]25 
  (akta kontroli str. 29-33, 42-96, 105) 

Zdarzenia dotyczące operacji dokonywanych z FWRC nie były ujmowane w księ-
gach rachunkowych Spółki. Operacje dotyczące Funduszu były ujmowane w księ-
gach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym ministra właściwego do spraw 
energii.  

Zgodnie z umową zawartą z dysponentem Funduszu, na podstawie art. 11 ust. 6 
ustawy o cenach ee Zarządca jako zarządzający Funduszem zobowiązał się poddać 
kontroli i audytowi dysponenta Funduszu. W latach 2019-2020 (I pół.) realizacja 
zadań wynikających z ustawy o cenach ee przez Zarządcę nie była przedmiotem 
audytu prowadzonego przez ministra właściwego do spraw energii oraz nie była 
przedmiotem audytu wewnętrznego.  

 (akta kontroli str. 11-13, 24, 28) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  

2. Postępowania z wnioskami o wypłatę kwoty różnicy ce-
ny, rekompensaty finansowej i dofinansowania  

2.1 Dofinansowanie (art. 7 ust. 4a – 4c i art. 7b ustawy o cenach ee) 

Zarządca Rozliczeń SA w zakresie wniosków o dofinansowanie stanowiących po-
moc de minimis wprowadził następujące procedury dla wnioskodawców:  

1) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie de minimis, która ze zmianami 
obowiązywała od 30 września 2019 r. wraz ze zmianami, 

2) Instrukcja potwierdzania wolumenu energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom 
końcowym uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie (pomoc de minimis), 
która obowiązywała od 6 września 2019 r. wraz ze zmianami. 

Wnioskodawcy zgłaszali pytania i wątpliwości głównie dotyczące interpretacji prze-
pisów oraz wypełniania załączników do wniosków. Według wyjaśnień Prezesa Spół-
ki26 wątpliwości dotyczące wypełniania załączników wynikały przede wszystkim 
z braku zapoznania się Wnioskodawców z instrukcją wypełnienia wniosków i aktual-
nościami zamieszczonymi na stronie internetowej ZR SA, a także z niejednoznacz-
ności i skomplikowania przepisów prawnych, które musiały zostać zaimplemento-
wane i zastosowane. Zarządca udostępnił na stronie internetowej spółki odpowiedzi 
na najczęściej powtarzające się pytania od wnioskodawców dotyczące stosowania 
ustawy o cenach ee. Wnioski składano odrębnie za dwa okresy rozliczeniowe: za III 

                                                      
23    Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  na podstawie art. 5 ust. 2 uodip i art. 11 ust. 

2 uoznk. Wyłączenia dokonała NIK w interesie  Zarządcy Rozliczeń SA.. 
24 Postępowanie przetargowe w trybie konkursu ofert rozpoczęte 21 października 2016 r., Umowa na dostawę 

licencji oraz wdrożenie systemu EOD zawarta 2 grudnia 2016 r. pomiędzy Zarządcą i  […] Wyłączono infor-
macje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  na podstawie art. 5 ust. 2 uodip i art. 11 ust. 2 uoznk. Wyłą-
czenia dokonała NIK w interesie kontrahenta  Zarządcy Rozliczeń SA..  

25    Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  na podstawie art. 5 ust. 2 uodip i art. 11 ust. 
2 uoznk. Wyłączenia dokonała NIK w interesie Zarządcy Rozliczeń SA. 

26 Pismo ZR.060-2.17/20.14 z dnia 21 października 2020 r. 
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kwartał 2019 r. (od 1 lipca do 30 września 2019 r.) oraz za IV kwartał 2019 r. (od 
1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.) za pośrednictwem platformy elektro-
nicznej (portalu internetowego) udostępnianego przez ZR SA. Wzór wniosku był 
udostępniany na stronie internetowej w formacie pliku pdf. Instrukcje dla wniosko-
dawców szczegółowo opisywały jakie informacje należy umieścić w każdym polu. 

Ponadto ZR SA wprowadził także wewnętrzne procedury dot. weryfikacji wniosków, 
wewnętrznego obiegu dokumentów oraz sposobu postępowania z wnioskami:  

1) Procedura obiegu i rozpatrywania wniosków o wypłatę kwoty dofinansowania 
stanowiącej pomoc de minimis27, którą wprowadzono do stosowania 11 paź-
dziernika 2019 r.  

2) Procedura kontroli wniosków po wypłacie kwoty różnicy ceny, rekompensaty 
finansowej, dofinansowania de minimis, którą wprowadzono do stosowania 22 li-
stopada 2019 r.  

3) Procedura obiegu i rozpatrywania reklamacji dotyczących odmowy zatwierdzenia 
wniosku o dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis28, którą wprowadzono 
do stosowania 20 lipca 2020 r. Procedura następnie została zastąpiona Procedu-
rą analizy dokumentów uzasadniających wysokość wypłaconej kwoty różnicy ce-
ny, rekompensaty finansowej, dofinansowania de minimis oraz postępowania 
administracyjnego w sprawie nienależnie pobranych środków, która została 
wprowadzona 7 lutego 2020 r.  

Do Zarządcy za pomocą systemu elektronicznego złożono łącznie 7,9 tys. wnio-
sków, w tym za III kwartał 2019 r. złożono 4,1 tys. wniosków, a za IV kwartał 2019 – 
3,8 tys. (do 29 października 2020 r.). Wnioski złożyło łącznie 3,7 tys. podmiotów, 
w tym 3,7 tys. złożyło wnioski za III kwartał 2019 r., a 3,6 tys. za IV kwartał. Łączna 
wartość złożonych wniosków wyniosła 229 204,9 tys. zł29, w tym za III kwartał - 
126 802,3 tys. zł, a za IV kwartał - 102 402,6 tys. zł, natomiast do dnia 15 paździer-
nika 2020 r. wypłacono z tego tytułu 198 964,5 tys. zł, w tym za III kwartał 108 241,9 
tys. zł a za IV kwartał – 90 722,7 tys. zł. Wolumen energii objęty wnioskami wynosił 
łącznie 15 284,9 GWh (w tym III kw. – 8 453,9 GWh, IV kw. – 6 831,0 GWh). Śred-
nia wartość wniosków wynosiła 29,0 tys. zł, w tym za III kwartał 31,7 tys. zł a za IV 
kwartał – 26,7 tys. zł. Według stanu na dzień 6 października 2020 r. pozytywnie 
zostało zweryfikowanych łącznie 6 886 wniosków, negatywnie 962, a we weryfikacji 
pozostawało jeszcze 55 wniosków.  

Szczegółowej analizie poddano 20 wniosków, które zostały zweryfikowane pozytyw-
nie. Wszystkie poddane badaniu wnioski zostały złożone obejmując okres jednego 
kwartału kalendarzowego oraz przy użyciu formularza udostępnionego na platformie 
elektronicznej utworzonej przez zarządcę rozliczeń cen zgodnie z art. 7b ust. 1 
ustawy o cenach ee oraz zawierały elementy wymienione w art. 7b ust. 2 i 3 ustawy, 
w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. zgodnie z art. 7b ust. 4 ustawy. Złożenie 
wniosku było każdorazowo potwierdzane poprzez wiadomość elektroniczną wysyła-
ną na adres wskazany we wniosku. Wszystkie zatwierdzone wnioski były wypełnio-
ne prawidłowo pod względem formalnym i obliczeniowym. Wnioski wraz z załączni-
kami były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezen-
tacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru wyłącznie 
w formacie XAdES. W czterech przypadkach wezwano beneficjenta do złożenia 
wyjaśnień lub uzupełnień w trybie art. 8 ust. 6-8a ustawy. Okres weryfikacji wnio-
sków od momentu złożenia do zatwierdzenia wyniósł średnio 18,6 dnia.  

                                                      
27 Załącznik do uchwały Zarządu Spółki nr 114/71/ 2019 z dnia 11 października 2019 r. 
28 Przyjęta uchwałą Zarządu Spółki nr 75/49/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. 
29 Kwota uwzględnia wnioski, które zostały odrzucone. Po odrzuceniu wniosku podmioty składały powtórnie 

wnioski co zwiększa wartość złożonych wniosków.  



 

9 

We wszystkich przypadkach wystawiono zaświadczenie o pomocy de minimis zgod-
nie z art. 7b ust. 9 i 10 ustawy o cenach ee. ZR SA dokonywała weryfikacji poziomu 
pomocy przyznanej podmiotom w bazie wyszukiwania SUDOP30.  

W wyniku weryfikacji wniosków o dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis, 
odrzucono łącznie 962 wnioski, w tym w wyniku weryfikacji formalnej 954 wniosków, 
weryfikacji obliczeniowej pięć wniosków, natomiast negatywny wynik obu weryfikacji 
uzyskały trzy wnioski. W rozbiciu na kwartały było to 556 (14%) wniosków za III 
kwartał 2019 r. oraz 406 (11%) za IV kwartał 2019 r.  

Na podstawie próby dobranej w sposób celowy zbadano 10 odrzuconych wniosków 
(pięć z III kwartału i pięć z IV kwartału 2019 r.), w tym siedem z nich negatywnie 
przeszło weryfikację formalną a dwa zarówno weryfikację formalną jak i obliczenio-
wą. Przyczynami odrzucenia wniosków były: reprezentacja osoby podpisującej była 
niezgodna z danymi spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym31 lub rejestrze równo-
ważnym, brak potwierdzenia wolumenu energii elektrycznej przez sprzedawcę, Pol-
ska Klasyfikacja Działalności32 niezgodne z ustawą o cenach ee, brak wzrostu cen 
energii elektrycznej. Jedna odmowa zatwierdzenia była związana z przekroczeniem 
dozwolonego limitu pomocy de minimis określonego w przepisach prawa wspólno-
towego (limit został przekroczony o 26,4 tys. euro). Jeden wniosek został wycofany 
przez wnioskodawcę pomimo jego pozytywnego zatwierdzenia po procesie korekt 
przewidzianych w ustawie o cenach ee. System obiegu dokumentów pozwalał na 
automatyczną weryfikację wniosków w systemie informatycznym, natomiast w przy-
padku negatywnej weryfikacji automatycznej stosowna weryfikacja była dokonywana 
przez pracownika ZR SA. 

Według wyjaśnień Prezesa ZR SA33 najczęściej występującymi błędami w składa-
nych wnioskach były: 

 błędnie wskazana wysokość wolumenu zakupionej energii elektrycznej, za którą 
w okresie objętym wnioskiem przysługuje dofinansowanie, 

 podpis złożony na wniosku lub załącznikach niezgodny z zasadami reprezentacji 
ujawnionymi w KRS lub w innym równoważnym rejestrze, 

 niewłaściwe załączniki dołączone do wniosku lub ich brak, 

 błędnie wypełnione oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, stanowiące 
załącznik nr 2 do ustawy o cenach ee. 

Sposób postępowania weryfikacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 8a ustawy 
o cenach ee został określony w Procedurze analizy dokumentów uzasadniających 
wysokość wypłaconej kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej, dofinansowa-
nia de minimis oraz postępowania administracyjnego w sprawie nienależnie pobra-
nych środków, która zakładała, że analizie poddawane będą wnioski wskazane 
przez dysponenta Funduszu po wypłacie środków finansowych lub wnioski wpisane 
w toku weryfikacji jako wytypowane do dalszej weryfikacji. Procedura określała od-
rębnie kryteria w stosunku do podmiotów oraz wniosków.  

Według stanu na 30 września 2020 r. wszczęto łącznie 203 postępowania dotyczą-
ce wniosków o dofinansowanie (pomoc de minimis). Podmioty, u których, podczas 
przeprowadzonej i zakończonej analizy, ujawniono nienależnie pobraną kwotę re-
kompensaty lub dofinansowania de minimis, wzywane były do zwrotu tej kwoty wraz 
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W wyniku przeprowadzonych postępowań 
weryfikacyjnych, stwierdzono 5 przypadków nienależnie pobranych środków na 

                                                      
30 System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, platforma prowadzona przez Urząd Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów 
31  Dalej: KRS. 
32  Dalej: PKD. 
33 Pismo ZR.060-2/17/20.18 z 22 października 2020 r. 
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łączną kwotę 22,2 tys. zł. Sprawy te dotyczyły czterech wniosków o dofinansowanie 
stanowiące pomoc de minimis za III kwartał 2019 r. i jeden za IV kwartał 2019 r. 
Wszyscy beneficjenci systemu dofinansowania de minimis, którzy zostali wezwani 
do zwrotu nienależnie pobranej kwoty, zwrócili ją na rachunek Funduszu Wypłaty 
Różnicy Ceny wraz z odsetkami. Przyczynami zakwestionowania wypłaconej warto-
ści z wniosku były w dwóch sprawach niespełnienie przez wnioskodawcę warunku 
wielkości przedsiębiorcy, w dwóch brak wzrostu ceny jednostkowej energii elek-
trycznej i w jednej, potwierdzono wzrost ceny energii elektrycznej jedynie 
dla wybranych stref dla wnioskowanego numeru punktu poboru energii elektrycz-
nej34.  

W zakresie wniosków o dofinansowanie stanowiących pomoc de minimis, ZR SA nie 
stwierdził naruszeń prawa, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o cenach ee 
podlegających zgłoszeniu do Prezesa URE na podstawie art. 18. ust. 3 ustawy.  

(akta kontroli str. 94-130) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

2.2 Kwota różnicy ceny (art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy o cenach ee)  

Zarządca Rozliczeń SA w zakresie wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny35 
wprowadził następujące procedury dla wnioskodawców:  

1) Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę kwoty różnicy ceny i rekompensaty 
finansowej dla sprzedawców energii, która obowiązywała od 24 lipca 2019 r.  

2) Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę kwoty różnicy ceny dla odbiorców 
giełdowych, która obowiązywała od 24 lipca 2019 r.  

3) Instrukcja składania wniosków o pokrycie kwoty różnicy ceny i rekompensaty 
finansowej w rozumieniu przepisów ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która obowiązywała od 24 lipca 
2019 r. 

4) Instrukcja składania wniosku o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny 
i rekompensaty finansowej w rozumieniu przepisów ustawy o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która została wprowadzona 
1 kwietnia 2019 r. 

5) Instrukcja wypełniania wniosku o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny 
i rekompensaty finansowej dla sprzedawców energii, która została wprowadzona 
1 kwietnia 2019 r. 

Powyższe instrukcje w okresie ich obowiązywania były zmieniane w zakresie treści 
załączników oraz dokonywano zmian redakcyjnych w opisach poszczególnych pól, 
mające na celu ułatwienie wypełniania i składania wniosków. Według wyjaśnień 
Prezesa ZR SA36 powodami zmian instrukcji do wypełniania wniosku o wypłatę 
kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej dla sprzedawcy energii były 
powtarzające się błędy wykrywane podczas weryfikacji pierwszych złożonych 
wniosków, pytania zadawane przez wnioskodawców oraz nieprawidłowa 
interpretacja przepisów ustawy przez wnioskodawców. Zmiany instrukcji dotyczyły 
szczegółowego doprecyzowania sposobu wypełniania poszczególnych elementów 
wniosków i miały na celu ułatwienie wypełniania załączników i uniknięcia 
powtarzających się nieprawidłowości, takich jak np. nieprawidłowo wpisany numer 
rachunku bankowego czy nieprawidłowo podana stawka opłaty stałej. 

Wnioskodawcy zgłaszali pytania i wątpliwości głównie dotyczące interpretacji 
przepisów oraz wypełniania załączników do wniosków. Według wyjaśnień Prezesa 

                                                      
34 Dalej: nr PPE. 
35 Dalej: WRC. 
36  Pismo ZR-060-2.17/20.14 z dnia 21 października 2020 r.  
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Spółki37 wątpliwości wynikały przede wszystkim z braku zapoznania się 
wnioskodawców z instrukcją wypełnienia wniosków i aktualnościami 
zamieszczonymi na stronie internetowej ZR SA, a także z niejednoznaczności 
i skomplikowania przepisów prawnych. Odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania zostały opublikowane na stronie internetowej ZR SA.  

Sposób postępowania z WRC oraz sposób ich obiegu w ZR SA został uregulowany 
za pomocą następujących procedur:  

1) Procedura obiegu i rozpatrywania wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny i re-
kompensaty finansowej38, która została wprowadzona 13 września 2019 r. 

2) Procedura kontroli wniosków po wypłacie kwoty różnicy ceny, rekompensaty 
finansowej, dofinansowania de minimis, która została wprowadzona 22 listopada 
2019 r.39 

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. zostało złożonych łącznie 
315 wniosków WRC o łącznej wartości 5 156 854,7 tys. zł o wartości wolumenu 
energii elektrycznej 85 664,2 GWh. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wypłacono 
3 287 622,3 tys. zł. Pozytywnie zweryfikowano 227 wnioski a odrzucono 88.  

Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, o których mowa w art. 7 ust.1b ustawy 
o cenach ee, złożyły łącznie 304 wnioski o wartości 5 135 039,0 tys. zł i wartości 
wolumenu energii elektrycznej w wysokości 84 696,1 GWh. Do 30 czerwca 2020 r. 
wypłacono 3 262 984,1 tys. zł. Zatwierdzono łącznie 222 wnioski, natomiast 
odrzucono 82 (26%). 

Odbiorcy giełdowi, o których mowa w art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o cenach ee, złożyli 
11 wniosków o wartości 21 815,7 tys. zł i wartości wolumenu energii elektrycznej 
w wysokości 968,1 GWh. Wypłacono z tego tytułu łącznie 21 581,2 tys. zł. 
Pozytywnie zatwierdzono łącznie 5 wniosków, natomiast odrzucono 6.  

Na podstawie próby 20 pozytywnie zweryfikowanych wniosków dobranych w sposób 
celowy stwierdzono, że zostały one zweryfikowane pod względem formalnym 
i obliczeniowym. Wnioski były kompletne i zgodne z art. 8 ust. 2 ustawy o cenach 
ee. Złożenie wniosku było potwierdzane w formie wiadomości elektronicznej na 
adres wskazany we wniosku. Weryfikacja została dokonana przez system 
informatyczny wykorzystywany do obsługi wniosków. Jeżeli niezgodność została 
wykryta przez system pracownik przeprowadzał dodatkową weryfikację.  

Wnioski WRC zostały złożone w terminie zgodnym z art. 7 ust. 5 ustawy o cenach 
ee, tj. do 7 października 2019 r. za wyjątkiem sześciu, jednak stanowiły je wnioski 
skorygowane złożone w związku art. 8 ust. 8 ustawy o cenach ee, po negatywnej 
weryfikacji pierwszego wniosku. W przypadku 15 wniosków wzywano 
przedsiębiorców do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień na podstawie art. 
8 ust. 6 ustawy o cenach ee. Zatwierdzenie wniosku następowało średnio po około 
26 dniach od złożenia lub uzupełnienia wniosku. 

Ponadto dokonano weryfikacji przyczyn odrzucenia 10 wniosków WRC. Przyczyny 
odrzucenia wniosków to nieprawidłowa reprezentacja podmiotu przez osoby 
podpisujące wniosek, brak udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwania 
w trybie art. 8 ust. 6 ustawy o cenach ee, brak potwierdzenia wolumenu energii. 
Prezes ZR SA wyjaśnił40, że błędy występujące w składanych wnioskach o wypłatę 
kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej powtarzały się i były to:  

                                                      
37  Ibidem. 
38  Uchwała Zarządu Spółki nr 100/61/ 2019 z dnia 13 września 2019 r. 
39  Celem tej procedury było ustalenie zasad kontroli wniosków w trybie art. 8 ust. 8a ustawy o cenach ee tj. po 

zrealizowaniu wypłaty kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej albo dofinansowania de minimis. 
40  Pismo ZR.060-2.17/20.14 z 21 października 2020 r.  
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 nieprawidłowo wyliczona i wpisana we wniosku cz. A wysokość rekompensaty, 
różna od wartości wyliczonej na podstawie danych we wniosku cz. B;  

 wpisywanie identycznych danych w polach ID Klienta, ID grupy odbiorców, ID 
strefy i numeru PPE – dublowanie się wierszy;  

 błędnie podawana cena za energię elektryczną - niezgodnie art. 5 ust. 1 ustawy 
oraz odpowiednio § 3 lub 7 rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu 
obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu 
wyznaczania cen odniesienia;  

 błędnie podawana stawka opłaty stałej – niezgodnie z art. 5 ust.1 ustawy;  

 nieprawidłowo wpisywana lub obliczana kwota opłaty stałej dla odbiorcy lub 
grupy odbiorców końcowych;  

 nieprawidłowo podawany termin zawarcia umowy: umowa zawarta w 2019 r. 
zgodnie z art. 7 ust. 1a pkt 1 ustawy;  

 błędnie wpisywana średnioważona cena energii elektrycznej na rynku hurtowym 
ogłoszona przez Prezesa URE;  

 błędnie wpisywane pozostałe koszty jednostkowe ogłoszone przez Prezesa 
URE; 

 nieprawidłowo wypełniane pola: ID klienta - nr wewnętrzny wnioskodawcy dla 
odbiorcy końcowego, ID grupy oraz nr PPE;  

 nieprawidłowe podpisywanie załączników, brak załączników. 

Do dnia 22 października 2020 r. wszczęto łącznie 96 postępowań, dotyczących 
analizy wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz wniosków o wypłatę rekom-
pensaty finansowej za lipiec 2019 r. na podstawie art 8 ust. 8a ustawy. Nienależnie 
pobraną kwotę w wyniku weryfikacji stwierdzono w przypadku 22 podmiotów. Wo-
bec jednego przedsiębiorcy (spółka w likwidacji), który nie dokonał zwrotu, wszczęte 
zostało postępowanie administracyjne. Podczas prowadzonej i zakończonej analizy 
Zarządca rozliczeń wykrył niedopełnienie przez wnioskodawców obowiązków okre-
ślenia wysokości ceny i stawki opłat za energię elektryczną wynikającą z art. 5 ust. 1 
i 1a oraz zmiany warunków umowy w zakresie cen i stawek opłat stosownie do art. 6 
ust 1 i 2 ustawy o cenach ee, co skutkowało zgłoszeniem do Prezesa URE o uza-
sadnionych podejrzeniach popełnienia czynów, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 
ustawy – łącznie siedem przypadków. Zarządca Rozliczeń SA poinformowała Pre-
zesa URE o podejrzeniach popełnienia czynów określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy o cenach ee w stosunku do dziewięciu podmiotów oraz czynów polegają-
cych na niedokonaniu wymaganej korekty różnicy ceny lub rekompensaty finanso-
wej, określonych w art. 18 ust. 1 pkt 3 w stosunku do 15 podmiotów.  

(akta kontroli str. 94-130) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

2.3 Rekompensata finansowa (art. 7 ust. 1b i art. 8 ustawy o cenach 
ee)  

W zakresie wniosków o wypłatę rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 7 
ust. 1b ustawy o cenach ee, ZR SA opracował następujące instrukcje dla beneficjen-
tów pomocy:  
1) Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę kwoty różnicy ceny i rekompensaty 

finansowej dla sprzedawców energii, która obowiązywała od 24 lipca 2019 r. 
2) Instrukcja składania wniosków o pokrycie kwoty różnicy ceny i rekompensaty 

finansowej w rozumieniu przepisów ustawy o zmianie ustawy o podatku akcy-
zowym oraz niektórych innych ustaw, która obowiązywała od 24 lipca 2019 r. 

Stwierdzone nieprawi-
dłowości 
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3) Instrukcja składania wniosku o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny i rekom-
pensaty finansowej w rozumieniu przepisów ustawy o zmianie ustawy o podat-
ku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która została wprowadzona 
1 kwietnia 2019 r.; 

4) Instrukcja wypełniania wniosku o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny i re-
kompensaty finansowej dla sprzedawców energii, która została wprowadzona 
1 kwietnia 2019 r. 

Powyższe instrukcje w okresie ich obowiązywania były zmieniane w zakresie treści 
załączników oraz dokonywano zmian redakcyjnych w opisach poszczególnych pól. 

Wnioskodawcy zgłaszali pytania i wątpliwości głównie dotyczące interpretacji 
przepisów oraz wypełniania załączników do wniosków. Według wyjaśnień Prezesa 
Spółki41 wątpliwości wynikały przede wszystkim z braku zapoznania się 
wnioskodawców z instrukcją wypełnienia wniosków i aktualnościami 
zamieszczonymi na stronie internetowej ZR SA, a także z niejednoznaczności 
i skomplikowania przepisów prawnych analogicznie jak w przypadku wniosków 
WRC.  

Sposób weryfikacji wniosków oraz obieg dokumentów Spółka określiła w następują-
cych procedurach:  
1) Procedura obiegu i rozpatrywania wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny 

i rekompensaty finansowej; 
2) Procedura kontroli wniosków po wypłacie kwoty różnicy ceny, rekompensaty 

finansowej, dofinansowania de minimis. 
Do Zarządcy Rozliczeń SA wpłynęły łączenie 1 294 wnioski od sprzedawców energii 
elektrycznej, z których zatwierdzono 1 086 (83,9%) o wartości 1 082 284,8 tys. zł. 
Negatywnie zostało zweryfikowanych 208 (16,1%) wniosków. Wartość złożonych 
wniosków wynosiła 1 124 503,6 tys. zł, przy wolumenie energii elektrycznej na 
poziomie 21 876,8 GWh.   

Do badania wybrano 20 wniosków o wypłatę rekompensaty finansowej. Wszystkie 
zaakceptowane wnioski były kompletne. Potwierdzenie złożenia wniosku do ZR SA 
było przesyłane na adres poczty elektronicznej. Wnioski o wypłatę rekompensaty 
finansowej, za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., składano za okres jednego 
pełnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku ośmiu wniosków, w wyniku 
pierwszej weryfikacji wniosku, ZR SA wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia 
braków lub złożenia wyjaśnień w trybie określonym w art. 8 ust. 6 ustawy o cenach 
ee. Wnioskodawcy uzupełniali braki stosownie do informacji ujętych w wezwaniu 
w terminie 14 dni, zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o cenach ee. Informacja 
o zatwierdzeniu wniosku była wysyłana do wnioskodawcy pocztą elektroniczną na 
adres email wskazany we wniosku.  

Ponadto badaniu poddano 10 wniosków odrzuconych, z których weryfikację 
formalną z wynikiem negatywnym przeszło dziewięć wniosków, natomiast 
obliczeniową dwa. Jeden wniosek uzyskał negatywny wynik zarówno w weryfikacji 
formalnej jak i obliczeniowej.  

Do dnia 22 października 2020 r. wszczęto łącznie 96 postępowań, dotyczących 
analizy wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz wniosków o wypłatę rekom-
pensaty finansowej za lipiec 2019 r. na podstawie art 8 ust. 8a ustawy. Nienależnie 
pobraną kwotę w wyniku weryfikacji stwierdzono u pięciu podmiotów. Podmioty, 
u których, podczas przeprowadzonej i zakończonej analizy, ujawniono nienależnie 
pobraną kwotę rekompensaty wzywane były do zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie. Ponadto Zarządca Rozliczeń SA poinformowała Preze-

                                                      
41 Pismo ZR.060-2.17/20.14 z dnia 21 października 2020 r. 
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sa URE o podejrzeniach popełnienia czynów określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1), 2) 
i 3) ustawy o cenach ee w stosunku do ośmiu podmiotów. 

Korekty wniosków, o których mowa w art. 9 ustawy o cenach ee, według stanu na 
29 października 2020 r., złożyło łącznie 210 przedsiębiorców, na łączną kwotę 
4 874 666,3 tys. zł o wielkości wolumenu energii na poziomie 466 193,5 GWh. Z tej 
kwoty 240 848,3 tys. zł dotyczyło kwoty do wypłaty, natomiast 915,7 tys. zł kwoty do 
zwrotu. Do dnia zakończenia kontroli weryfikację pozytywną przeszło 169 wniosków, 
odrzucono 56 wniosków z 240 wniosków. W stosunku do 15 podmiotów Prezes ZR 
SA42 zawiadomił Prezesa URE, że 15 podmiotów nie wywiązało się z obowiązku 
dokonania korekty kwoty różnicy ceny lub rekompensaty finansowej, wynikającego 
z art. 9 ust. 1-2 ustawy o cenach ee, przy czym wskazał cztery podmioty, które 
oczekują na decyzję Prezesa URE dot. wysokości indywidualnych pozostałych kosz-
tów jednostkowych, o których mowa w art. 7a ust. 3 ustawy o cenach ee.  

(akta kontroli str. 94-130) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  

IV. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formu-
łuje wniosków ani uwag. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dy-
rektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby 
Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przed-
stawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, 16 listopada 2020 r. 
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42 Pismo ZR.426-42/20.14 z 9 października 2020 r. 
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