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INSTRUKCJA REJESTRACJI I SKŁADANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ 

REKOMPENSATY 
o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 

paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), dalej „Ustawa”. 

 
Instrukcja składa się z następujących części: 

  

I.   Podstawowe regulacje ustawowe 

II.   Rejestracja Wytwórcy ciepła 

III. Składanie wniosku o wypłatę rekompensaty 

 

I. Podstawowe regulacje ustawowe: 

1. Rekompensata wypłacana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. (dalej: „ZRSA”), jest przeznaczona dla przedsiębiorstw 

energetycznych posiadających koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 

dostarczanego do odbiorców ciepła wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy (dalej: „Wytwórca ciepła”). 

2. Wytwórca ciepła, na podstawie taryfy dla ciepła zatwierdzonej na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r.- Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 i 1723), dalej: „Prawo energetyczne”, dla każdego źródła ciepła 

lub grupy źródeł ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa, z których żadne nie przekracza 5 MW zainstalowanej mocy 

cieplnej ustala cenę ciepła, cenę za zamówioną moc cieplną i cenę nośnika ciepła lub stawkę opłaty miesięcznej 

za zamówioną moc cieplną i stawkę opłaty za ciepło z rekompensatą wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła 

z rekompensatą,  uwzględniając planowane wielkości zawarte w zatwierdzonej taryfie.  

3. Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość: 

a. 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym; 

b. 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. 

4. Dla źródła ciepła wykorzystującego różne paliwa, o których mowa w punkcie powyżej, średnią cenę wytwarzania ciepła 

oraz średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła określa się proporcjonalnie do procentowego 

udziału ciepła wytworzonego z tych paliw w ogólnej ilości wytworzonego ciepła w tym źródle. 

5. Jeżeli średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła 

z rekompensatą dla tego źródła, od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. są stosowane ceny lub stawki  

     opłat w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzanego ciepła z rekompensatą. Wytwórcy ciepła, stosującemu 

średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy przysługuje 

z tego tytułu rekompensata. 

6. Rekompensata wyliczana jest dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła i przysługuje Wytwórcy ciepła w kwocie 

stanowiącej iloczyn różnicy średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz 

ilości sprzedanego ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, 

powiększoną o podatek od towarów i usług. 

7. Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i jest wypłacana 

Wytwórcy ciepła za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. 

8. Do dnia 31 sierpnia 2023 r. Wytwórca ciepła składa do ZRSA Wniosek o rozliczenie rekompensaty, który uwzględnia 

rzeczywiste dane. 

9. W terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. ZRSA może żądać przedstawienia dokumentów lub informacji uzasadniających 

wysokość wypłaconej rekompensaty. 

 

II. Rejestracja Wytwórcy ciepła 

1. Rejestracji Wytwórcy ciepła dokonuje się za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej 

administrowanej przez ZRSA pod adresem: https://cieplo.zrsa.pl (dalej: „Portal”).  

2. Informacja o udostępnieniu Portalu przez ZRSA zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://zrsa.pl w zakładce 

aktualności. 

3. Rejestracji mogą dokonać Wytwórcy ciepła posiadający koncesję i wykonujący działalność gospodarczą 

w zakresie wytwarzania ciepła. 

4. Po wprowadzeniu podstawowych danych rejestrowych w Portalu, na wskazany przez Użytkownika, o którym mowa 

w Regulaminie Portalu, adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym celem dokończenia 
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rejestracji. Należy uważnie wprowadzać adres e-mail, ponieważ nie ma technicznej możliwości zmiany adresu e-mail, 

na który zostanie przesłany link aktywacyjny. Podanie błędnego adresu e-mail opóźni proces rejestracji. 

5. W przypadku nieotrzymania wiadomości, o której mowa w pkt. 4 powyżej w terminie 24 godzin od dnia przesłania 

formularza, należy sprawdzić wszystkie skrzynki pocztowe, w tym dotyczące wiadomości śmieci lub spamu, gdyż 

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

zgłoszenia politykę bezpieczeństwa informatycznego. W sytuacji braku otrzymania wiadomości należy skontaktować 

się z ZRSA pod adresem e-mail: portal@zrsa.pl z podaniem w tytule wiadomości „brak linku aktywacyjnego" oraz 

podaniem w treści wiadomości numeru telefonu kontaktowego i numeru NIP w celu wyjaśnienia wątpliwości. ZRSA 

odpowie w drodze mailowej lub skontaktuje się telefonicznie.  

6. W celu rejestracji Wytwórcy ciepła należy stworzyć w Portalu nowy dokument, a następnie  zweryfikować i uzupełnić 

wymagane dane w sekcjach: Szczegóły, Taryfy i Pełnomocnicy. Opis pól znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej 

instrukcji. 

7. Przy wypełnianiu sekcji Taryfy należy zwrócić uwagę, czy średnia cena wytwarzania ciepła (CT) jest niższa niż średnia 

cena wytwarzania ciepła z rekompensatą (CR). W takiej sytuacji dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła 

rekompensata nie przysługuje i w związku z tym nie należy uwzględniać tego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła. 

W przypadku zmiany taryfy dla ciepła, z której będzie wynikało, że dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła 

rekompensata przysługuje, należy złożyć nową Kartę Informacyjną i Rejestracyjną Wytwórcy Ciepła obejmującą 

wszystkie źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła dla których przysługuje rekompensata. 

8. Po dodaniu wymaganych załączników w sekcji Załączniki, należy wygenerować plik pdf pod nazwą „Karta Informacyjna 

i Rejestracyjna Wytwórcy Ciepła” (dalej: „KIRWC”), a następnie pobrać go i zapisać w swoim komputerze.  

Uwaga! Wygenerowanego dokumentu nie należy drukować ani modyfikować.  

9. Pobrany plik powinien zostać podpisany wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

przez osoby uprawnione do reprezentacji Wytwórcy ciepła, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, dalej: „KRS”, 

lub w innym równoważnym rejestrze, np. CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dla 

osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek cywilnych). Podpisany plik KIRWC 

należy dodać w sekcji Załączniki wybierając w polu Typ pliku: Karta Informacyjna i Rejestracyjna Wytwórcy Ciepła. 

W przypadku podpisywania KIRWC przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wytwórcy ciepła, ujawnione 

w KRS lub w innym równoważnym rejestrze. Z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać zakres czynności 

do jakich został upoważniony Pełnomocnik. Podpisanie odwzorowania cyfrowego (np. skanu) pełnomocnictwa 

potwierdza jego zgodność z oryginałem. 

10. W przypadku braku wpisu przedsiębiorstwa w KRS, do KIRWC należy dołączyć skan decyzji o nadaniu Numeru 

Identyfikacji Podatkowej (dalej „NIP”), opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

osób uprawnionych do reprezentacji Wytwórcy ciepła. 

11. Podpisany komplet dokumentów zawierający KIRWC, Wniosek taryfowy, Obowiązującą taryfę dla ciepła oraz inne 

dokumenty, jeżeli są wymagane, należy załączyć w Portalu w zakładce Dokumenty, w sekcji Załączniki i następnie 

kliknąć przycisk „Wyślij do weryfikacji”. 

12. Załączenie dokumentów, o których mowa powyżej i kliknięcie przycisku „Wyślij” w Portalu oznacza przesłanie 

dokumentów do ZRSA. Po skutecznym przesłaniu, KIRWC otrzymuje w Portalu status „Wysłany”.   

13. Na wskazany przez Wytwórcę ciepła adres e-mail do korespondencji zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem 

otrzymania KIRWC. W przypadku braku otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej w terminie 24 godzin od dnia 

przesłania KIRWC, należy sprawdzić wszystkie skrzynki pocztowe, w tym dotyczące wiadomości śmieci lub spamu, 

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

KIRWC politykę bezpieczeństwa informatycznego. W sytuacji braku otrzymania wiadomości należy skontaktować się 

z ZRSA pod adresem e-mail: portal@zrsa.pl z podaniem w tytule wiadomości „brak potwierdzenia otrzymania 

Zgłoszenia” oraz podaniem w treści wiadomości numeru telefonu kontaktowego  

i NIP w celu wyjaśnienia wątpliwości. ZRSA odpowie w drodze mailowej lub skontaktuje się telefonicznie.  

14. ZRSA dokonuje pełnej weryfikacji KIRWC w celu umożliwienia Wytwórcy ciepła składania miesięcznych wniosków 

o wypłatę rekompensaty. W przypadku wystąpienia braków formalnych w KIRWC, ZRSA wzywa Wytwórcę ciepła do 

ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie zostanie dostarczone na podany w trakcie 

rejestracji adres e-mail do korespondencji, a status KIRWC w Portalu ulegnie zmianie na „W trakcie wyjaśnień”. 

15. W przypadku nieusunięcia braków formalnych, które wystąpiły w procesie rejestracji, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania do ich usunięcia, ZRSA pozostawia KIRWC bez rozpatrzenia, co wiąże się z brakiem możliwości 

złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty przez Wytwórcę ciepła. KIRWC w Portalu otrzyma status „Odrzucony”.  

16. Odrzucenie KIRWC nie wyklucza możliwości ponownego jego złożenia za pomocą utworzonego już konta w Portalu. 

W takim przypadku w celu złożenia nowego KIRWC należy postępować zgodnie z zapisami pkt. 6-13 niniejszej 

Instrukcji w zakresie opisującym złożenie KIRWC.   

17. Po pozytywnej weryfikacji przesłanych do ZRSA dokumentów, na wskazany w KIRWC adres e-mail do korespondencji 

zostanie wysłane potwierdzenie zatwierdzenia KIRWC, a tym samym dokonania ostatecznej rejestracji Wytwórcy ciepła 

w Portalu. Należy sprawdzać wszystkie skrzynki pocztowe, w tym dotyczące wiadomości śmieci lub spamu, gdyż 

potwierdzenie może zostać zakwalifikowane jako spam, ze względu na stosowaną przez podmiot składający KIRWC  

politykę bezpieczeństwa informatycznego. Po zatwierdzeniu KIRWC otrzyma w Portalu status „Zatwierdzony”. 

18. Zatwierdzony KIRWC umożliwi późniejsze składanie wniosków o wypłatę rekompensaty. 

mailto:portal@zrsa.pl
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19. Rejestracja powinna nastąpić najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed dniem złożenia pierwszego wniosku o wypłatę 

rekompensaty.  

20. Brak dokonania skutecznej rejestracji Wytwórcy ciepła może spowodować brak możliwości składania wniosków 

o wypłatę rekompensaty. 

21. Zmiana lub aktualizacja danych Wytwórcy ciepła zawartych w KIRWC, w tym zmiana taryfy dla ciepła, 

jak również danych ujawnianych we  właściwych rejestrach, wymaga ponownego złożenia KIRWC zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszej Instrukcji. Szczegółowy proces zmiany i aktualizacji danych przedstawiono 

w „Instrukcji Obsługi Portalu”. 

22. Dane wskazane w ostatnim przesłanym KIRWC ze statusem „Zatwierdzony” będą dla ZRSA wiążące. 

ZRSA nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakie niosło będzie następstwo niezaktualizowania KIRWC 

przez Wytwórcę ciepła. 

23. Zmiana adresu e-mail służącego do zalogowania w Portalu wymaga przesłania pisma podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osoby uprawnione do działania w imieniu Wytwórcy ciepła, 

wskazującego nowy adres e-mail. Pismo należy przesłać na adres e-mail: portal@zrsa.pl . 

24. W sytuacji pytań i wątpliwości należy skontaktować się z ZRSA przez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: 

https://zrsa.pl/kontakt/ w zakładce: „W sprawie Ciepła” z podaniem w polu: temat formularza, powodu kontaktu. W treści 

wiadomości należy podać numer telefonu kontaktowego oraz NIP Wytwórcy ciepła.  

 

III. Składanie wniosku o wypłatę rekompensaty: 

 

1. Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę rekompensaty przez ZRSA odbywa się wyłącznie 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

2. Wnioski o wypłatę rekompensaty składa się do ZRSA za pomocą Portalu dostępnego pod adresem: https://cieplo.zrsa.pl  

po wcześniejszym złożeniu KIRWC w Portalu oraz jego pozytywnym rozpatrzeniu przez ZRSA. 

3. Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i jest wypłacana 

Wytwórcy ciepła za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. 

4. Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który składany 

jest Wniosek. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. 

W przypadku złożenia Wniosku z niedochowaniem terminu Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.  

5. Wniosek o wypłatę rekompensaty dla Wytwórcy ciepła za październik 2022 r. składa się w terminie od dnia 

30 października 2022 r. do dnia 2 grudnia 2022 r, natomiast Wniosek o wypłatę rekompensaty dla Wytwórcy ciepła 

za kwiecień 2023 r. składa się w terminie do dnia 26 maja 2023 r. 

6. W celu złożenia Wniosku o wypłatę rekompensaty należy stworzyć w Portalu nowy dokument w zakładce Wnioski, 

a następnie  uzupełnić wymagane dane w sekcjach: Szczegóły, Taryfy, Załączniki. Opis pól do wypełnienia znajduje się 

w Załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji. 

7.  Po wypełnieniu wymaganych danych oraz dodaniu (jeżeli dotyczy) załączników w sekcji Załączniki, należy w sekcji 

„Szczegóły” wygenerować plik pdf pod nazwą „Wniosek”, a następnie pobrać go i zapisać w swoim komputerze.  

Uwaga! Wygenerowanego dokumentu nie należy drukować ani modyfikować.  

8. Pobrany plik powinien zostać podpisany wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

przez osoby uprawnione do reprezentacji Wytwórcy ciepła, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, dalej: „KRS”, 

lub w innym równoważnym rejestrze, np. CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dla 

osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek cywilnych). W przypadku podpisywania 

Wniosku przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa innego niż dołączonego do KIRWC, należy dołączyć 

to pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Wytwórcy ciepła, ujawnione w KRS lub w innym równoważnym rejestrze. Z treści 

pełnomocnictwa powinien jasno wynikać zakres czynności do jakich został upoważniony Pełnomocnik. Podpisanie 

odwzorowania cyfrowego (np. skanu) potwierdza zgodność pełnomocnictwa z oryginałem.  

9. Podpisany plik Wniosek należy dodać w sekcji Załączniki wybierając w polu Typ pliku: Wniosek.  

10. Podpisany komplet dokumentów zawierający Wniosek oraz inne dokumenty, jeżeli są wymagane, po załączeniu 

w Portalu w zakładce Wnioski, w sekcji Załączniki  należy wysłać do weryfikacji przez ZRSA poprzez wybranie 

przycisku „Wyślij”.  

11. Załączenie dokumentów, o których mowa powyżej i kliknięcie przycisku „Wyślij” w Portalu oznacza przesłanie 

dokumentów do ZRSA. Po skutecznym przesłaniu, Wniosek otrzymuje w Portalu status „Wysłany”.  

12. Na wskazany przez Wytwórcę ciepła w KIRWC adres e-mail do korespondencji zostanie wysłana wiadomość 

z potwierdzeniem otrzymania Wniosku. W przypadku braku otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej w terminie 

24 godzin od dnia przesłania Wniosku, należy sprawdzić wszystkie skrzynki pocztowe, w tym dotyczące wiadomości 

śmieci lub spamu, gdyż wiadomość e-mail może zostać zakwalifikowana jako spam, ze względu na stosowaną przez 
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podmiot składający Wniosek politykę bezpieczeństwa informatycznego. W sytuacji braku otrzymania wiadomości należy 

skontaktować się z ZRSA pod adresem e-mail: portal@zrsa.pl z podaniem w tytule wiadomości „brak potwierdzenia 

otrzymania Wniosku” oraz podaniem w treści wiadomości numeru telefonu kontaktowego i NIP w celu wyjaśnienia 

wątpliwości. ZRSA odpowie w drodze mailowej lub skontaktuje się telefonicznie.  

13. ZRSA weryfikuje Wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem jej wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń 

i kompletności wymaganych dokumentów i prawidłowego reprezentowania na podstawie podanych we wniosku danych 

i dokumentów, w tym dowodów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania. 

14. W przypadku pozytywnej weryfikacji ZRSA zatwierdza Wniosek o wypłatę rekompensaty i dokonuje wypłaty 

rekompensaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku, a status Wniosku w Portalu 

ulegnie zmianie na „Zatwierdzony”. W przypadku braku środków na wypłatę rekompensat, ZRSA wstrzymuje wypłatę 

do czasu zapewnienia środków na ten cel. 

15. W przypadku, gdy Wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi 

uzasadnione wątpliwości ZRSA co do zgodności ze stanem rzeczywistym, ZRSA, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku, wzywa Wytwórcę ciepła do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych lub usunięcia 

wątpliwości ZRSA. Wytwórca ciepła zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

Wezwanie zostanie wysłane na podany w KIRWC adres e-mail do korespondencji, a status Wniosku w Portalu ulegnie 

zmianie na „W trakcie wyjaśnień”. W zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie budzi wątpliwości, kwota ta jest przez 

ZRSA wypłacana zgodnie z pkt. 14 powyżej. 

16. W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we wniosku o wypłatę 

rekompensaty lub wątpliwości ZRSA w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia, ZRSA odmawia 

zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty w zakresie, w jakim kwota rekompensaty budzi wątpliwości lub nie 

przysługuje, informując Wytwórcę ciepła o przyczynie tej odmowy. Wniosek w Portalu otrzyma status „Odrzucony”. 

17. W przypadku negatywnej weryfikacji Wniosku o wypłatę rekompensaty ZRSA odmawia zatwierdzenia tego wniosku, 

informując wnioskodawcę o przyczynie tej odmowy. Wniosek w Portalu otrzyma status „Odrzucony”. 

 

18. Odmowy, o których mowa w pkt. 16 i 17 powyżej, nie pozbawiają Wytwórcy ciepła możliwości ponownego złożenia 

wniosku o wypłatę rekompensaty, z wyjątkiem gdy rekompensata nie przysługuje.  

 

Uwagi ogólne 

• ZRSA ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany Instrukcji. W przypadku zmiany Instrukcji ZRSA publikuje ją na swojej 

stronie internetowej. 

• ZRSA jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

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

https://zrsa.pl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:portal@zrsa.pl
http://www.zrsa.pl/
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Załącznik nr 1 

 

KARTA INFORMACYJNA I REJESTRACYJNA WYTWÓRCY CIEPŁA (KIRWC) ZAWIERA: 

NIP przedsiębiorstwa 

energetycznego, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, stosującego 

średnią cenę wytwarzania ciepła z 

rekompensatą wobec odbiorców, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy, zwanego dalej 

„podmiotem uprawnionym” 

(należy wpisać tylko cyfry, bez 

odstępów i znaków specjalnych) 

  

Należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej (dalej: „NIP”) - dziesięciocyfrowy kod 

do identyfikacji podatników, tylko cyfry, bez odstępów lub znaków specjalnych. W celu 

zachowania prawidłowego formatu, przed wpisywany numer należy wprowadzić 

apostrof lub odpowiednio sformatować komórkę. 

Numer KRS (należy wpisać tylko 

cyfry, bez spacji i znaków 

specjalnych) lub numer z innego 

równoważnego rejestru 

 

Należy wpisać numer z rejestru przedsiębiorców KRS - tylko cyfry, bez spacji i znaków 

specjalnych. W przypadku braku KRS pole może pozostać puste. W przypadku wpisu 

do CEIDG pole pozostaje puste. 

Oznaczenie podmiotu 

uprawnionego (nazwa firmy, pod 

którą podmiot uprawniony działa)  

 

Należy wpisać nazwę firmy, pod którą Wytwórca ciepła działa, zgodna z KRS lub 

innym równoważnym rejestrem. 

Siedziba podmiotu uprawnionego 

(ulica, numer domu, numer lokalu, 

kod pocztowy, miasto, miejscowość, 

kraj) 

Należy wpisać pełny adres, pod którym mieści się siedziba Wytwórcy ciepła, zgodnie 

z KRS lub innym równoważnym rejestrem. Jeżeli pole zostanie wypełnione 

automatycznie, należy zweryfikować poprawność prezentowanych danych i w razie 

potrzeby je zmodyfikować.  

 

Rodzaj podmiotu Rodzaj podmiotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. 2020 r., poz. 2396). 

Wytwórca ciepła wybiera jeden z podanych rodzajów podmiotów z listy rozwijanej: 

a) przedsiębiorstwo niefinansowe 

b) pozostała krajowa instytucja finansowa 

c) gospodarstwo domowe 

d) instytucja niekomercyjna działająca na rzecz gospodarstw domowych 

e) wierzyciel zagraniczny 

f) podmiot należący do strefy euro 

g) pozostały podmiot zagraniczny 

h) bank 

Adres poczty elektronicznej 

podmiotu uprawnionego do 

korespondencji z ZRSA do 

doręczeń pism i innej 

korespondencji wysyłanej przez 

ZRSA za pomocą środków 

komunikacji 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 2021 r., 

poz. 1797). Będzie on 

wykorzystywany także na 

potrzeby postępowania 

administracyjnego, w przypadku 

wyrażenia zgody. Korespondencja 

Należy podać jeden adres poczty elektronicznej Wytwórcy ciepła do korespondencji  

z ZRSA do doręczeń pism i innej korespondencji wysyłanej przez ZRSA za pomocą 

środków komunikacji 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 2021 r., poz. 1797). Będzie 

on wykorzystywany także na potrzeby postępowania administracyjnego, w przypadku 

wyrażenia na to zgody.  

Korespondencja będzie uznana za skutecznie doręczoną na podany adres e-mail, jeżeli 

Wytwórca ciepła nie poinformuje ZRSA o zmianie adresu. Podmiot uprawniony 

ma obowiązek na bieżąco aktualizować adres e-mail, aż do całkowitego rozliczenia 

rekompensaty 
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będzie uznana za skutecznie 

doręczoną na podany adres e-

mail, jeżeli Podmiot uprawniony 

nie poinformuje ZRSA o zmianie 

adresu. Podmiot uprawniony ma 

obowiązek aktualizować adres e-

mail, aż do całkowitego rozliczenia 

rekompensaty (należy podać tylko 

jeden adres e-mail) 

Numer telefonu podmiotu 

uprawnionego do kontaktu (należy 

podać tylko jeden numer telefonu 

wpisać tylko cyfry, bez znaków 

specjalnych) 

  

Należy wpisać numer telefonu kontaktowego Wytwórcy ciepła (należy podać tylko jeden 

numer telefonu i wpisać tylko cyfry, bez znaków specjalnych). 

Nr decyzji Prezesa URE 

zatwierdzającej aktualnie 

obowiązującą taryfę dla ciepła 

Należy wpisać nr decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla aktualnie 

obowiązującej taryfy dla ciepła. 

Średnia cena wytwarzania ciepła z 

rekompensatą, dla ciepła 

wytwarzanego w źródłach ciepła 

opalanych gazem ziemnym lub 

olejem opałowym, zgodnie z art. 3 

ust. 3 pkt 1 Ustawy 

[zł/GJ] 

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla ciepła wytwarzanego w źródłach 

ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 

Ustawy [zł/GJ] w kwocie 150,95 zł/GJ. Pole bez możliwości edycji. 

Średnia cena wytwarzania ciepła z 

rekompensatą, dla ciepła 

wytwarzanego w pozostałych 

źródłach, zgodnie z art. 3 ust. 3 

pkt 2 Ustawy 

[zł/GJ] 

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, dla ciepła wytwarzanego 

w pozostałych źródłach, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy [zł/GJ] w kwocie 103,82 

zł/GJ. Pole bez możliwości edycji. 

Numer rachunku bankowego lub 

numer rachunku w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej 

podmiotu uprawnionego 

prowadzonego w zł do wypłaty 

rekompensaty w formacie NRB 

 

Należy podać numer rachunku bankowego lub numer rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej Wytwórcy ciepła prowadzony w zł w formacie NRB 

(26 cyfr), na który ma zostać wypłacona rekompensata. Przed pierwszą cyfrą należy 

wpisać apostrof (jeden raz) i dalej podawać cyfry numeru rachunku. 

W przypadku konieczności 

wydania decyzji administracyjnej, 

o której mowa w art. 10. Ustawy, 

postępowanie administracyjne w 

rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego 

prowadzone będzie wyłącznie w 

formie elektronicznej. 

 

Należy z listy rozwijanej wybrać odpowiednio: wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody. 

Dane niezbędne do wyliczenia kwoty rekompensaty dla każdego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła. 

Jeżeli pola zostaną wypełnione automatycznie, należy zweryfikować poprawność prezentowanych danych i w razie potrzeby 

je zmodyfikować. 

W przypadku, gdy pola nie zostaną wypełnione automatycznie należy każde źródło ciepła lub grupy źródeł ciepła dodać 

samodzielnie oraz wypełnić wymagane dane dla tego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła. 

Adres źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła Adresy źródeł ciepła lub grupy źródeł ciepła oddzielnie dla każdej lokalizacji. Jeden 

wiersz to jedno źródło ciepła lub jedna grupa źródeł ciepła. Dane zgodne z koncesją. 
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Nazwa właściwego sprzedawcy 

ciepła w systemie ciepłowniczym Należy wpisać nazwę sprzedawcy ciepła w systemie ciepłowniczym. 

Procentowy udział ciepła 

wytworzonego z danego paliwa w 

ogólnej ilości wytworzonego ciepła 

w tym źródle (%) 

Należy wpisać procentowy udział ilości ciepła wytworzonego w danym źródle lub grupie 

źródeł ciepła z danego paliwa w ogólnej ilości wytworzonego ciepła w tym źródle lub 

grupie źródeł ciepła.  

Przykłady:  

1. 30% gaz ziemny lub olej opałowy i 70% pozostałe,  

2. 0% gaz ziemny lub olej opałowy i 100% pozostałe. 

Data, od której obowiązuje taryfa 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła 
Należy wpisać datę, od której obowiązuje aktualna taryfa dla ciepła. Format daty: 

DD/MM/RRRR 

Cena ciepła dla danego źródła 

ciepła lub grupy źródeł ciepła 

[zł/GJ] 

(CC) 

Cena ciepła dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła [zł/GJ] zawarta 

w zatwierdzonej i obowiązującej taryfie dla ciepła. Należy wpisać wielkość 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku stosowania stawki opłaty 

za ciepło (SC) i stawki za zamówioną moc cieplną (CM) – pole należy pozostawić puste. 

Cena za zamówioną moc cieplną 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła[zł/MW] 

(CM) 

Cena za zamówioną moc cieplną dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła 

[zł/MW] zawarta w zatwierdzonej i obowiązującej taryfie dla ciepła. Należy wpisać 

wielkość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku stosowania stawki opłaty za zamówioną moc cieplną (SM) i stawki 

za zamówioną moc cieplną (CM) – pole należy pozostawić puste.  

Cena nośnika ciepła – woda 

dostarczona do napełniania sieci 

ciepłowniczych i instalacji 

odbiorczych oraz do uzupełnienia 

ubytków wody poza źródłem 

ciepła lub niezwróconych skroplin 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła [zł/m3 lub zł/tona] 

(CN) 

Cena nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania sieci ciepłowniczych i instalacji 

odbiorczych oraz do uzupełnienia ubytków wody poza źródłem ciepła lub 

niezwróconych skroplin ‒ wyrażona odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub 

za tonę, zawarta w zatwierdzonej i obowiązującej taryfie dla ciepła. Należy wpisać 

wielkość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku stosowania stawki opłaty za ciepło (SC) i stawki opłaty za zamówioną moc 

cieplną (SM) – pole należy pozostawić puste.  

Planowana roczna sprzedaż 

ciepła, której wielkość 

uwzględniono w ostatnim wniosku 

o zatwierdzenie obowiązującej 

taryfy dla danego źródła ciepła 

lub grupy źródeł 

ciepła [GJ] 

(PSC) 

Planowana roczna sprzedaż ciepła – należy wpisać wielkość, którą uwzględniono 

w ostatnim wniosku o zatwierdzenie obowiązującej taryfy dla danego źródła ciepła lub 

grupy źródeł ciepła [GJ]. Należy wpisać wielkość z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

Planowana wielkość zamówionej 

mocy cieplnej uwzględniona w 

ostatnim wniosku o zatwierdzenie 

obowiązującej taryfy dla ciepła 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła [MW] 

(PMZ) 

Planowana wielkość zamówionej mocy cieplnej – należy wpisać wielkość, którą 

uwzględniono w ostatnim wniosku o zatwierdzenie obowiązującej taryfy dla ciepła dla 

danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła [MW] z dokładnością do trzech miejsc 

po przecinku. 

Planowana roczna ilość nośnika 

ciepła dostarczanego do sieci 

ciepłowniczych w celu napełniania 

i uzupełniania ubytków tego 

nośnika w tych sieciach oraz 

sprzedaży tego nośnika 

odbiorcom, uwzględniona w 

ostatnim wniosku o zatwierdzenie 

obowiązującej taryfy dla ciepła 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła [m3 lub tona] 

(PSN) 

Planowana roczna ilość nośnika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczych w celu 

napełniania i uzupełniania ubytków tego nośnika w tych sieciach oraz sprzedaży tego 

nośnika odbiorcom – należy wpisać wielkość, którą uwzględniono w ostatnim wniosku 

o zatwierdzenie obowiązującej taryfy dla ciepła dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła [m3 lub tona]. Należy wpisać wielkość z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

W przypadku stosowania stawki opłaty za ciepło (SC) i stawki opłaty za zamówioną moc 

cieplną (SM) – pole należy pozostawić puste. 



8 
Wersja 2.0 

Cena ciepła obliczona na 

podstawie średniej ceny 

wytwarzania ciepła z 

rekompensatą 

 dla danego źródła ciepła lub 

grupy źródeł ciepła [zł/GJ] 

(CCR) 

Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 

dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła [zł/GJ].  

W przypadku stosowania stawki opłaty za ciepło z rekompensatą (SCR) i stawki opłaty 

za zamówioną moc cieplną z rekompensatą (SMR) – pole należy pozostawić puste. 

Cena za zamówioną moc cieplną 

obliczona na podstawie średniej 

ceny wytwarzania ciepła 

 z rekompensatą dla danego 

źródła ciepła lub grupy źródeł 

ciepła [zł/MW] 

(CMR) 

Cena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania 

ciepła z rekompensatą dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła [zł/MW].  

W przypadku stosowania stawki opłaty za ciepło z rekompensatą (SCR) i stawki opłaty 

za zamówioną moc cieplną z rekompensatą (SMR) – pole należy pozostawić puste. 

Cena nośnika ciepła – wody 

dostarczonej do napełniania sieci 

ciepłowniczych i instalacji 

odbiorczych oraz do uzupełnienia 

ubytków wody poza źródłem 

ciepła lub niezwróconych skroplin 

obliczona na podstawie średniej 

ceny wytwarzania ciepła z 

rekompensatą dla danego źródła 

ciepła lub grupy źródeł ciepła 

[zł/m3 lub zł/tona] 

(CNR) 

Cena nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania sieci ciepłowniczych i instalacji 

odbiorczych oraz do uzupełnienia ubytków wody poza źródłem ciepła lub 

niezwróconych skroplin obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła 

z rekompensatą ‒ wyrażona odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę.  

W przypadku stosowania stawki opłaty za ciepło z rekompensatą (SCR) i stawki opłaty 

za zamówioną moc cieplną z rekompensatą (SMR) – pole należy pozostawić puste. 

Stawka opłaty za ciepło dla 

danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła [zł/GJ] 

(SC) 

Stawka opłaty za ciepło dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła [zł/GJ] zawarta 

w zatwierdzonej i obowiązującej taryfie dla ciepła. Należy wpisać wielkość 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku stosowania ceny ciepła (CC), ceny za zamówioną moc cieplną (CM) i ceny 

nośnika ciepła (CN) – pole należy pozostawić puste. 

Dwunastokrotność stawki opłaty 

miesięcznej za zamówioną moc 

cieplną dla danego źródła ciepła 

lub grupy źródeł ciepła [zł/MW] 

(SM) 

Dwunastokrotność stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danego 

źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła [zł/MW] wynikająca z zatwierdzonej 

i obowiązującej taryfy dla ciepła. Należy wpisać wielkość z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

W przypadku stosowania ceny ciepła (CC), ceny za zamówioną moc cieplną (CM) i ceny 

nośnika ciepła (CN) – pole należy pozostawić puste. 

Stawka opłaty za ciepło obliczona 

na podstawie średniej ceny 

wytwarzania ciepła 

 z rekompensatą dla danego 

źródła ciepła lub grupy źródeł 

ciepła [zł/GJ] 

(SCR) 

Stawka opłaty za ciepło obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła 

z rekompensatą dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła [zł/GJ].  

W przypadku stosowania ceny ciepła z rekompensatą (CCR), ceny za zamówioną moc 

cieplną z rekompensatą (CMR) i ceny nośnika ciepła z rekompensatą (CNR) – pole 

należy pozostawić puste. 

Dwunastokrotność stawki opłaty 

miesięcznej za zamówioną moc 

cieplną obliczoną  

na podstawie średniej ceny 

wytwarzania ciepła z 

rekompensatą dla danego źródła 

ciepła lub grupy źródeł ciepła 

[zł/MW] 

(SMR) 

Dwunastokrotność stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną obliczona 

na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla danego źródła ciepła 

lub grupy źródeł ciepła [zł/MW].  

W przypadku stosowania ceny ciepła z rekompensatą (CCR), ceny za zamówioną moc 

cieplną z rekompensatą (CMR) i ceny nośnika ciepła z rekompensatą (CNR) – pole 

należy pozostawić puste. 
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Średnia cena wytwarzania ciepła 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła obliczona przez 

wnioskodawcę na podstawie 

wielkości z zatwierdzonej taryfy 

lub wyznaczona na podstawie 

kalkulacji cen lub stawek opłat 

zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 

ustawy – Prawo energetyczne 

[zł/GJ] 

(CT) 

Wartość wyliczana automatycznie.  

Średnia cena wytwarzania ciepła z 

rekompensatą dla danego źródła 

ciepła lub grupy źródeł ciepła, o 

której mowa w art. 3 ust. 3, z 

uwzględnieniem art. 3 ust. 4 i 5 

[zł/GJ] 

(CR) 

Wartość wyliczana automatycznie.  

Oświadczam, że wszystkie wyżej 

podane dane są aktualne i zgodne 

ze stanem faktycznym. Zmiany 

lub aktualizacji danych zawartych 

w Karcie Informacyjnej i 

Rejestracyjnej Wytwórcy Ciepła 

(dalej: KIRWC) lub w 

załącznikach do KIRWC, w tym 

również danych ujawnianych we 

właściwych rejestrach, należy 

dokonać nie później niż w 

terminie 5 dni przed dniem 

złożenia Wniosku o wypłatę 

rekompensaty, poprzez złożenie 

nowego formularza KIRWC z 

aktualnymi danymi i 

załącznikami. Zarządca Rozliczeń 

S.A. nie ponosi odpowiedzialności 

za konsekwencje jakie niosło 

będzie następstwo 

niezaktualizowania formularza 

KIRWC. 

Oświadczam ponadto, że 

zapoznałem się z treścią 

Regulaminu Portalu Zarządcy 

Rozliczeń S.A. dla Wytwórców 

ciepła, dostępnego na stronie 

Zarządcy Rozliczeń S.A., 

akceptuję jego treść i zobowiązuję 

się do jego przestrzegania. 

Oświadczenie oraz akceptacja Regulaminu Portalu Zarządcy Rozliczeń S.A 

dla Wytwórców ciepła. 

Wykaz pełnomocników w 

przypadku podpisania niniejszej 

Karty Informacyjnej i 

Rejestracyjnej Wytwórcy Ciepła 

przez 

pełnomocnika/pełnomocników 

 

W przypadku podpisania Karty Informacyjnej i Rejestracyjnej Wytwórcy Ciepła przez 

pełnomocnika/pełnomocników należy podać ich dane: imię, nazwisko, PESEL, adres     

e-mail oraz nr telefonu. 
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Załączniki 

• W przypadku podpisania KIRWC przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osób uprawnionych do reprezentacji Wytwórcy ciepła (podpisanie 

odwzorowania cyfrowego (np. skanu) tego pliku potwierdza jego zgodność z oryginałem); 

• Wniosek taryfowy o zatwierdzenie aktualnie obowiązującej taryfy ciepła wraz z potwierdzeniem jego złożenia do URE 

(Wniosek taryfowy powinien zawierać w szczególności planowaną roczną sprzedaż ciepła (PSC), planowaną wielkość 

zamówionej mocy cieplnej (PMZ), planowaną ilość sprzedanego nośnika ciepła (PSN)).  

• Obowiązująca taryfa dla ciepła. 
 

 

Załącznik nr 2 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ REKOMPENSATY ZAWIERA: 

NIP przedsiębiorstwa 

energetycznego, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, stosującego 

średnią cenę wytwarzania ciepła z 

rekompensatą wobec odbiorców, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy, zwanego dalej 

„podmiotem uprawnionym” 

(należy wpisać tylko cyfry, bez 

odstępów i znaków specjalnych) 

  

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Oznaczenie podmiotu 

uprawnionego (nazwa firmy, pod 

którą podmiot uprawniony działa)  

 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Siedziba podmiotu uprawnionego 

(ulica, numer domu, numer lokalu, 

kod pocztowy, miasto, miejscowość, 

kraj) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Adres poczty elektronicznej 

podmiotu uprawnionego do 

korespondencji (należy podać tylko 

jeden adres e-mail) 

 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Numer telefonu podmiotu 

uprawnionego do kontaktu  

  

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Miesiąc i rok, za który jest 

składany wniosek 
Należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedni  okres za jaki składany jest Wniosek.  

Średnia cena wytwarzania ciepła z 

rekompensatą, dla ciepła 

wytwarzanego w źródłach ciepła 

opalanych gazem ziemnym lub 

olejem opałowym, zgodnie z art. 3 

ust. 3 pkt 1 Ustawy 

[zł/GJ] 

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla ciepła wytwarzanego w źródłach 

ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 

Ustawy [zł/GJ] w kwocie 150,95 zł/GJ. Pole bez możliwości edycji. 
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Średnia cena wytwarzania ciepła z 

rekompensatą, dla ciepła 

wytwarzanego w pozostałych 

źródłach, zgodnie z art. 3 ust. 3 

pkt 2 Ustawy 

[zł/GJ] 

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, dla ciepła wytwarzanego 

w pozostałych źródłach, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy [zł/GJ] w kwocie 103,82 

zł/GJ. Pole bez możliwości edycji. 

Oświadczam, że podmiot 

uprawniony nie skorzystał ze 

wsparcia, o którym mowa w art. 4 

ust. 2 ustawy. 

Składając Wniosek Wytwórca ciepła oświadcza,  że podmiot uprawniony nie 

skorzystał ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy. 

Art. 4 ust. 2 „Średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie stosuje się do 

odbiorców w zakresie, w jakim korzystają ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie 

przepisów: 

1) ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 

1692 i 1723); 

2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967); 

3) art. 24 lub art. 26.” 

Należy wybrać z listy tak lub nie. 

Oświadczam, że został wypełniony 

obowiązek, o którym mowa w art. 

55 ust. 3 pkt 2 ustawy 

Wytwórcy ciepła posiadający koncesję i wykonujący działalność gospodarczą 

w zakresie wytwarzania ciepła wybierają: nie dotyczy. 

Składając Wniosek Wytwórca ciepła, o którym mowa w art. 3 ust. 2, potwierdza, 

że zobowiązuje się do wprowadzania i bieżącej aktualizacji informacji o: 

1) cenach lub stawkach opłat za ciepło, w tym: 

a) średnich cenach wytwarzania ciepła, 

b) średnich cenach wytwarzania ciepła z rekompensatą. 

 

Należy wybrać z listy tak, nie lub nie dotyczy. 

WNIOSKOWANA WYSOKOŚĆ 

ŁĄCZNEJ REKOMPENSATY 

DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ 

CIEPŁA OBJĘTYCH 

WNIOSKIEM [zł] 

Pole obliczane automatycznie w Portalu. Suma kwot rekompensaty dla danego źródła 

ciepła lub grupy źródeł ciepła wytwarzana za dany miesiąc objęty wnioskiem (zł). Pole 

bez możliwości edycji. 

Numer rachunku bankowego lub 

numer rachunku w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej 

podmiotu uprawnionego 

prowadzonego w zł do wypłaty 

rekompensaty w formacie NRB 

 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Dane niezbędne do wyliczenia kwoty rekompensaty dla każdego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła. 

Adres źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Nazwa właściwego sprzedawcy 

ciepła w systemie ciepłowniczym Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 
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Procentowy udział ciepła 

wytworzonego z danego paliwa w 

ogólnej ilości wytworzonego ciepła 

w tym źródle (%) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Data, od której obowiązuje taryfa 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła 
Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Data, do której obowiązuje taryfa 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła 

Należy wprowadzić datę, do której obowiązuje aktualna taryfa dla ciepła. Należy wybrać 

datę z kalendarza lub wpisać w formacie: dd/mm/rrrr (dzień/miesiąc/rok). 

Jeżeli w miesiącu objętym wnioskiem nie nastąpiła zmiana aktualnie obowiązującej 

taryfy dla ciepła, należy wpisać ostatni dzień miesiąca, za który składany jest 

Wniosek. 

Jeżeli w miesiącu objętym wnioskiem nastąpiła zmiana aktualnie obowiązującej 

taryfy dla ciepła, należy wpisać ostatni dzień jej obowiązywania. 

Cena ciepła dla danego źródła 

ciepła lub grupy źródeł ciepła 

[zł/GJ] 

(CC) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Cena za zamówioną moc cieplną 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła[zł/MW] 

(CM) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Cena nośnika ciepła – woda 

dostarczona do napełniania sieci 

ciepłowniczych i instalacji 

odbiorczych oraz do uzupełnienia 

ubytków wody poza źródłem 

ciepła lub niezwróconych skroplin 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła [zł/m3 lub zł/tona] 

(CN) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Planowana roczna sprzedaż 

ciepła, której wielkość 

uwzględniono w ostatnim wniosku 

o zatwierdzenie obowiązującej 

taryfy dla danego źródła ciepła 

lub grupy źródeł 

ciepła [GJ] 

(PSC) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Planowana wielkość zamówionej 

mocy cieplnej uwzględniona w 

ostatnim wniosku o zatwierdzenie 

obowiązującej taryfy dla ciepła 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła [MW] 

(PMZ) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Planowana roczna ilość nośnika 

ciepła dostarczanego do sieci 

ciepłowniczych w celu napełniania 

i uzupełniania ubytków tego 

nośnika w tych sieciach oraz 

sprzedaży tego nośnika 

odbiorcom, uwzględniona w 

ostatnim wniosku o zatwierdzenie 

obowiązującej taryfy dla ciepła 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła [m3 lub tona] 

(PSN) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 
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Cena ciepła obliczona na 

podstawie średniej ceny 

wytwarzania ciepła z 

rekompensatą 

 dla danego źródła ciepła lub 

grupy źródeł ciepła [zł/GJ] 

(CCR) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Cena za zamówioną moc cieplną 

obliczona na podstawie średniej 

ceny wytwarzania ciepła 

 z rekompensatą dla danego 

źródła ciepła lub grupy źródeł 

ciepła [zł/MW] 

(CMR) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Cena nośnika ciepła – wody 

dostarczonej do napełniania sieci 

ciepłowniczych i instalacji 

odbiorczych oraz do uzupełnienia 

ubytków wody poza źródłem 

ciepła lub niezwróconych skroplin 

obliczona na podstawie średniej 

ceny wytwarzania ciepła z 

rekompensatą dla danego źródła 

ciepła lub grupy źródeł ciepła 

[zł/m3 lub zł/tona] 

(CNR) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Stawka opłaty za ciepło dla 

danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła [zł/GJ] 

(SC) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Dwunastokrotność stawki opłaty 

miesięcznej za zamówioną moc 

cieplną dla danego źródła ciepła 

lub grupy źródeł ciepła [zł/MW] 

(SM) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Stawka opłaty za ciepło obliczona 

na podstawie średniej ceny 

wytwarzania ciepła 

 z rekompensatą dla danego 

źródła ciepła lub grupy źródeł 

ciepła [zł/GJ] 

(SCR) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Dwunastokrotność stawki opłaty 

miesięcznej za zamówioną moc 

cieplną obliczoną  

na podstawie średniej ceny 

wytwarzania ciepła z 

rekompensatą dla danego źródła 

ciepła lub grupy źródeł ciepła 

[zł/MW] 

(SMR) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Średnia cena wytwarzania ciepła 

dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła obliczona przez 

wnioskodawcę na podstawie 

wielkości z zatwierdzonej taryfy 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 
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lub wyznaczona na podstawie 

kalkulacji cen lub stawek opłat 

zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 

ustawy – Prawo energetyczne 

[zł/GJ] 

(CT) 

Średnia cena wytwarzania ciepła z 

rekompensatą dla danego źródła 

ciepła lub grupy źródeł ciepła, o 

której mowa w art. 3 ust. 3, z 

uwzględnieniem art. 3 ust. 4 i 5 

[zł/GJ] 

(CR) 

Pole wypełnione automatycznie zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym KIRWC. Pole 

bez możliwości edycji. 

Ilość sprzedanego ciepła ogółem z 

danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła, w miesięcznym 

okresie rozliczeniowym [GJ] 

Należy wpisać wielkość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (GJ) 

(W) [GJ] 

Należy wpisać ilość sprzedanego ciepła z danego źródła ciepła lub z grupy źródeł ciepła, 

w miesięcznym okresie rozliczeniowym dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy [GJ], z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podaje się wyłącznie ilość 

sprzedanego ciepła, w stosunku do którego przysługuje rekompensata.  

W przypadku zmiany aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła w trakcie miesiąca 

objętego wnioskiem, należy podać ilość sprzedanego ciepła w okresie 

obowiązywania taryfy. 

(T) [%] Należy wpisać stawkę podatku od towarów i usług dla dostaw ciepła [%]. 

(R) [zł] 

Pole obliczane automatycznie. Kwota rekompensaty dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła za dany miesiąc [zł], obliczona zgodnie ze wzorem: R = (CT −CR) x W x 

(1 +T).  

Świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny 

oświadczam, że ceny lub stawki 

opłat, za okres objęty wnioskiem o 

wypłatę rekompensaty, stosowane 

względem odbiorców, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

15 września 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców ciepła w związku z 

sytuacją na rynku 

paliw, zostały zastosowane zgodnie 

z art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

Składając Wniosek Wytwórca ciepła oświadcza, że ceny lub stawki opłat, za okres objęty 

wnioskiem o wypłatę rekompensaty, stosowane względem odbiorców, o których mowa 

w art. 4 ust. 1 Ustawy, zostały zastosowane zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy. 

Imię i nazwisko podmiotu 

uprawnionego lub osoby 

reprezentującej podmiot 

Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej podmiot uprawniony zawarte w podpisie 

elektronicznym – brak możliwości edycji. 

Miejsce i data złożenia 

oświadczenia 

miejsce złożenia oświadczenia - portal ciepło.zrsa.pl 

data złożenia oświadczenia - data wysłania 

brak możliwości edycji 
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Imię i nazwisko podmiotu 

uprawnionego lub osoby 

reprezentującej podmiot 

uprawniony 

Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej podmiot uprawniony zawarte w podpisie 

elektronicznym – brak możliwości edycji. 

Miejsce i data złożenia wniosku 

miejsce złożenia wniosku - portal ciepło.zrsa.pl 

data złożenia oświadczenia - data wysłania 

brak możliwości edycji 

Załączniki 

• W przypadku podpisywania Wniosku przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa innego niż dołączonego 

do KIRWC, należy dołączyć to pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wytwórcy ciepła, ujawnione w KRS lub w innym równoważnym 

rejestrze. Z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać zakres czynności do jakich został upoważniony 

Pełnomocnik. Podpisanie odwzorowania cyfrowego (np. skanu) potwierdza zgodność pełnomocnictwa z oryginałem.  

 
 

 


