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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKUO WYPŁATĘ KWOTY RÓŻNICY CENY  

dla Odbiorców Giełdowych 

Wniosek należy złożyć poprzez utworzone indywidualne konto dla podmiotu na 

Platformie elektronicznej  (portalu elektronicznym). 

Wniosek należy wypełniać zgodnie z poniższą instrukcją. 

Uwagi ogólne 

Podpis 

Wszystkie pliki (Wniosek, załączniki) muszą być podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją 

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru zgodnie 

z art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy  

o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 2538 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”. 

W celu weryfikacji podpisu wraz z plikami w formacie excel lub csv należy 

dołączyć plik podpisu (plik XAdES). Jeżeli Wniosek został podpisany 

podpisem wewnętrznym wtedy Wnioskodawca przesyła plik XAdES 

wewnątrz którego znajduje się podpisany dokument. 

Wniosek Plik w formacie xls lub xlsx zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 

do Instrukcji Składania Wniosków. 

Wniosek o wypłatę Kwoty Różnicy Ceny 

okres 

rozliczeniowy 

Nie dokonywać zmian w polu; okresem rozliczeniowym jest okres 

od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019r., za który składa się łącznie jeden 

wniosek.  

NIP 
Należy wpisać tylko cyfry, bez odstępów lub znaków dodatkowych. W celu 

zachowania prawidłowego formatu, przed wpisywany numer należy 

wprowadzić apostrof lub odpowiednio sformatować komórkę. 

nazwa  Pełna nazwa Wnioskodawcy zgodna z KRS lub innym rejestrem 

równoważnym. 

siedziba Adres siedziby Wnioskodawcy zgodny z KRS lub innym rejestrem 

równoważnym. 

nr KRS  

lub nr innego 

równoważnego 

rejestru  

Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

Wnioskodawca taki numer posiada, albo numer w równoważnym rejestrze 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji; 

W celu zachowania prawidłowego formatu, przed wpisywany numer należy 

wprowadzić apostrof lub odpowiednio sformatować komórkę. 

W przypadku braku ww. numeru wpisać: „nie dotyczy”. 

nr rachunku 

bankowego 

Nr rachunku bankowego, identyczny z numerem podanym w KIW podczas 

rejestracji, prowadzony w PLN na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który 

zostaną przekazane środki finansowe z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny 

(FWRC).    

Numer rachunku należy wpisać bez spacji lub znaków dodatkowych. 

W celu zachowania prawidłowego formatu, przed wpisywany numer należy 

wprowadzić apostrof lub odpowiednio sformatować komórkę. 

adres poczty 

elektronicznej 

Należy podać tylko jeden adres e-mail, identyczny z podanym w KIW 

podczas rejestracji. Ten adres poczty elektronicznej służy do doręczeń pism 

wysyłanych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. za pomocą środków komunikacji 
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elektronicznej, w tym opatrzonych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku  

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r.,  

poz. 1579). 

Wszelka korespondencja dotycząca Wniosku będzie kierowana przez 

Zarządcę Rozliczeń S.A. w formie elektronicznej na adres wskazany w KIW 

podczas rejestracji Wnioskodawcy. 

wnioskowana 

wysokość kwoty 

różnicy ceny 

Wnioskowana wysokość kwoty różnicy ceny obliczona zgodnie z art. 7 

ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538  

ze zm.). Zaokrąglona w górę do pełnego złotego. 

Załączniki do 

Wniosku 

Dokumenty potwierdzające zakup energii elektrycznej na giełdzie lub 

za pośrednictwem domu maklerskiego art. 8 ust. 2b pkt 3 Ustawy z dnia 

28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.). 

Jeśli jest to skan dokumentu należy potwierdzić zgodność dokumentu 

z oryginałem umieszczając na nim podpis kwalifikowany. Jeśli dokument 

został wydany w postaci elektronicznej należy go dołączyć  

wraz z  podpisami. 

Dane o których mowa w art. 8 ust. 2b pkt. 1 Ustawy 

Cś𝑟_2C  

Ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej URE przez Prezesa URE 

średnioważona cena energii elektrycznej na rynku hurtowym  dla okresu  

od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. dla punktów poboru energii  

z grupy C (niskich napięć - nie wyższe niż 1 kV), wyrażona w zł/MWh, 

podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. 

w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty 

finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. 2019r., 

poz. 1369), zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie cen energii”. 

Cś𝑟_2B  

Ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej URE przez Prezesa URE 

średnioważona cena energii elektrycznej na rynku hurtowym  dla okresu  

od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. dla punktów poboru energii 

z grupy B (średnich napięć - wyższe niż 1 kV, lecz niższe niż 110 kV), 

wyrażona w zł/MWh, podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Zgodnie z §4 Rozporządzenia w sprawie cen energii.  

Cś𝑟_2A  

Ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej URE przez Prezesa URE 

średnioważona cena energii elektrycznej na rynku hurtowym  dla okresu  

od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. dla punktów poboru energii  

z grupy A (wysokich napięć - nie niższe niż 110 kV), wyrażona w zł/MWh, 

podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Zgodnie z §4 Rozporządzenia w sprawie cen energii. 

EC  

Wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej w punktach poboru 

energii elektrycznej należących do grupy C w okresie od 1 stycznia 2019 r. 

do 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, podany z dokładnością  

do czterech miejsc po przecinku. 

Zgodnie z §4 Rozporządzenia w sprawie cen energii. 

EB  

Wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej w punktach poboru 

energii elektrycznej należących do grupy B w okresie od 1 stycznia 2019 r. 

do 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, podany z dokładnością  

do czterech miejsc po przecinku. 

Zgodnie z §4 Rozporządzenia w sprawie cen energii. 



3 
 Wersja 1.0 

EA  

Wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej w punktach poboru 

energii elektrycznej należących do grupy A w okresie od 1 stycznia 2019 r. 

do 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, podany z dokładnością  

do czterech miejsc po przecinku. 

Zgodnie z §4 Rozporządzenia w sprawie cen energii 

Em  

Wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej we wszystkich punktach 

poboru energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 

2019 r., wyrażony w MWh, podany z dokładnością do czterech miejsc  

po przecinku. 

Zgodnie z §4 Rozporządzenia w sprawie cen energii. 

 

C2018_ODB  

 

Ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej URE przez Prezesa URE 

średnioważona wolumenem cena  energii elektrycznej netto na rynku 

hurtowym w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., wyrażona 

w zł/MWh, podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zgodnie z §4; §12 Rozporządzenia w sprawie cen energii. 

RAśr 

Średnioważoną wolumenem, zakupionej w sposób, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy i zużytej energii elektrycznej różnicę pomiędzy wielkością 

stawki akcyzy na energię elektryczną rozliczaną przez odbiorę końcowego 

i obowiązującą w dniu 30 czerwca 2018 r., a wielkością akcyzy rozliczaną 

przez odbiorę końcowego i obowiązującą w 2019 r., wyrażoną w zł/MWh, 

podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zgodnie z §4 Rozporządzenia w sprawie cen energii. 

E2 

Wolumen energii elektrycznej zakupionej w sposób określony w art. 7 ust. 1 

ustawy i zużytej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., 

wyrażony w MWh; podany z dokładnością czterech miejsc po przecinku.  

Zgodnie z §4 Rozporządzenia w sprawie cen energii. 

 

 


