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Dokument przeznaczony dla Wytwórców energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych, 

którzy uzyskali prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze decyzji (art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 

2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, Dz. U. 2021 r. poz. 

234) lub w drodze aukcji (art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 

elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, Dz. U. 2021 r. poz. 234). 
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1. CEL INSTRUKCJI 
 

1.1. Celem niniejszej Instrukcji wypełniania i składania dokumentów rejestrowych morskich farm 

wiatrowych jest usprawnienie procesu rejestracji Wytwórców energii elektrycznej 

wytworzonej w morskich farmach wiatrowych, którzy uzyskali prawo do pokrycia ujemnego 

salda w drodze decyzji (art. 13 ust. 2 Ustawy) lub w drodze aukcji (art. 26 ust. 1 Ustawy), 

przy poszanowaniu interesów Wytwórców i  zgodnie z ich oczekiwaniami, a także 

przy zapewnieniu ze strony Zarządcy Rozliczeń S.A. maksymalnej staranności w zakresie 

bezpieczeństwa środków finansowych i bezpieczeństwa rozliczeń.   

1.2. Instrukcja ma zastosowanie w procesie rejestracji Wytwórców energii elektrycznej 

wytworzonej w morskich farmach wiatrowych, którzy uzyskali prawo do pokrycia ujemnego 

salda. 

1.3. Instrukcja określa w szczególności zasady składania i wypełniania dokumentów rejestrowych 

Wytwórców energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych, którzy 

uzyskali prawo do pokrycia ujemnego salda. 

 

2. DEFINICJE 
 

Instrukcja  niniejsza Instrukcja 

KIW-MFW Karta Informacyjna Wytwórcy i Morskiej Farmy Wiatrowej, której wzór określa  

Załącznik nr 1 do Instrukcji 

Kwalifikowany podpis 

elektroniczny 

kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 

roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 r., poz. 1173) 

Morska farma wiatrowa, 

MFW 

instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii, 

w skład którego wchodzi jedna lub więcej morskich turbin wiatrowych, sieć średniego 

napięcia wraz ze stacjami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na morzu, 

z wyłączeniem urządzeń po stronie górnego napięcia transformatora 

lub transformatorów znajdujących się na tej stacji 

Portal serwis internetowy, przeznaczony do składania wniosków o pokrycie ujemnego salda 

zgodnie z art. 40 Ustawy 

Prezes URE  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

Profil zaufany podpis potwierdzający tożsamość w elektronicznych systemach administracji zgodnie 

z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670). Stanowi alternatywę dla podpisu 

kwalifikowanego. 

Ujemne saldo saldo, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 Ustawy 

Ustawa ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej 

w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. 2021 r. poz. 234) 

Wniosek wniosek o pokrycie ujemnego salda danej morskiej farmy wiatrowej, 

wraz ze sprawozdaniem miesięcznym, o  których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 Ustawy 

Wytwórca podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający lub zamierzający 

wytwarzać energię elektryczną z energii wiatru na morzu w morskiej farmie wiatrowej 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000670
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwalifikowany_podpis_elektroniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwalifikowany_podpis_elektroniczny
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ZR SA spółka Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292313, NIP: 

7010095709, REGON: 141188023, wyznaczona do pełnienia funkcji operatora rozliczeń 

energii odnawialnej w rozumieniu Ustawy 

 
 

3. INFORMACJE WSTĘPNE DOTYCZĄCE REJESTRACJI WYTWÓRCY 

I  MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ 

 

3.1. Na potrzeby rozliczania ujemnego salda ZR SA prowadzi rejestr Wytwórców i  rejestr 

morskich farm wiatrowych. Rejestracja ma na celu zgromadzenie danych niezbędnych 

do późniejszego weryfikowania Wniosków o pokrycie ujemnego salda.  

3.2. Rejestracji Wytwórcy i MFW dokonuje ZR SA na podstawie informacji Prezesa URE 

oraz KIW-MFW, której wzór określa  Załącznik nr 1 do Instrukcji. 

3.3. W celu dokonania rejestracji na potrzeby składania wniosków o pokrycie ujemnego salda, 

o  których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 Ustawy, Wytwórcy mogą zgłaszać się do Zarządcy 

Rozliczeń S.A. po otrzymaniu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy lub po wygranej 

aukcji dla morskich farm wiatrowych, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy. 

3.4. Wytwórca przekazuje ZR SA wypełnioną KIW-MFW wraz z uzupełnionymi numerami 

identyfikacyjnymi MFW, w terminie nie późniejszym niż dwa (2) tygodnie przed złożeniem 

pierwszego Wniosku.  

3.5. Zmiana lub aktualizacja danych zawartych w KIW-MFW, w tym również danych ujawnianych 

we właściwych rejestrach, wymaga zawiadomienia ZR SA, dokonanego przez Wytwórcę 

zgodnie z zasadami, określonymi w Instrukcji. Dokonane zmiany lub aktualizacje wiążą 

ZR SA, począwszy od dnia następnego po dniu ich otrzymania. KIW-MFW powinna zawierać 

wszystkie dane dotyczące Wytwórcy, reprezentantów i morskiej farmy wiatrowej, aktualne 

na dzień złożenia KIW-MFW. 

 

4. DOKUMENTY REJESTROWE WYTWÓRCY I MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ 

 

4.1. Wytwórca uzupełnia dane Wytwórcy i morskiej farmy wiatrowej zgodnie z formularzem 

KIW-MFW(w formie pliku Excel), stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji. 

4.2. Wytwórca załącza do KIW-MFW: 

4.2.1. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wytwórcy oraz podpisywania dokumentów przesyłanych do ZR SA, które może zostać 

sporządzone na własnym formularzu lub na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 

do Instrukcji. 

4.3. Wytwórca przed złożeniem pierwszego Wniosku pokrycie ujemnego salda, w celu 

dokończenia procesu rejestracji, składa do ZR SA: 

4.3.1. Upoważnienie do portalu, które umożliwia złożenie Wniosku za pośrednictwem 

portalu. Wzór Upoważnienia do portalu stanowi Załącznik nr 3 do Instrukcji 

(dla każdego użytkownika na oddzielnym formularzu). 

4.3.2. Dokument: Informacja o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej 

z MFW. 

4.3.3. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Wytwórcy. 
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5. SKŁADANIE DOKUMENTÓW REJESTROWYCH WYTWÓRCY I  MORSKIEJ 

FARMY WIATROWEJ 
 

5.1. Dokumenty rejestrowe, KIW-MFW (w formie pliku Excel) wraz z załącznikami, powinny być 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym zgodnie 

z zasadami reprezentacji Wytwórcy, określonymi w KRS, albo podpisane przez 

pełnomocnika.  

5.2. KIW-MFW, stanowiącą załącznik nr 1 do Instrukcji, należy składać wyłącznie w formie 

podpisanego pliku Excel. 

5.3. Dokumenty adresowane do ZR SA, należy składać w postaci elektronicznej w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 r., poz. 1173) lub profilem zaufanym, zgodnie 

z przepisami ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 670), z wykorzystaniem formularzy ustalonych w załącznikach 

do Instrukcji. 

5.4. Przesyłanie dokumentów rejestrowych podpisanych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub profilem zaufanym następuje na adres e-mail: kancelaria@zrsa.com.pl. 

5.5. W przypadku, gdy dokument Wytwórcy jest podpisany przez osobę lub osoby nie ujawnione 

w KIW-MFW, Wytwórca wraz z tym dokumentem przesyła lub składa aktualizację  

KIW-MFW w zakresie tych osób, załączając dokument pełnomocnictwa w przypadku 

pełnomocników.  

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

6.1 Zgodnie z art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”: 

6.1.1. dane osobowe przetwarzane są przez spółkę Zarządca Rozliczeń S.A z siedzibą 

w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292313, 

NIP: 7010095709, REGON: 141188023, zwaną dalej „Spółka” lub „Administrator”. 

6.1.2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego 

z pełnienia funkcji operatora rozliczeń energii odnawialnej, ciążącego 

na Administratorze w związku z realizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. 

o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 

(Dz. U. 2021 r. poz. 234). 

6.1.3. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawa do pokrycia ujemnego salda, 

nabytego w drodze decyzji Prezesa URE (art. 13 ust.2 Ustawy) lub w drodze aukcji 

(art. 26 ust. 1 Ustawy) i nie będą przetwarzane w innym celu oraz nie będą 

przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych. 

6.1.4. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu 

do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000670
mailto:kancelaria@zrsa.com.pl
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6.1.5. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6.1.6. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się na adres 

mail: rodo@zrsa.pl. 

 

7. ZMIANA INSTRUKCJI 
 

7.1. ZR SA ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany Instrukcji.  

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór Karty Informacyjnej Wytwórcy i Morskiej Farmy Wiatrowej 

Załącznik nr 2 – Wzór Pełnomocnictwa 

Załącznik nr 3 – Wzór Upoważnienia do portalu 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o sytuacji ekonomicznej Wytwórcy 

 

mailto:rodo@zrsa.pl

