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INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA  

Z REKOMPENSATY I REJESTRACJI SPRZEDAWCÓW 

NIEKTÓRYCH PALIW STAŁYCH 

Spółki Zarządca Rozliczeń S.A. 
o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych  

w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477), dalej „Ustawa”. 

 
Wymagania niezbędne do spełnienia w celu otrzymania rekompensaty przez przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych paliw stałych o których mowa w art. 2 ust. 

1 Ustawy (dalej „Sprzedawca węgla”) wynikające bezpośrednio z Ustawy. 

1. Zarejestrowanie Sprzedawcy węgla w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, dalej: „CRPA”, zgodnie 

z treścią art. 2 ust. 1 Ustawy. Brak wpisu w CRPA uniemożliwia zgłoszenie zamiaru skorzystania z rekompensaty, 

rejestracji Sprzedawcy węgla i złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty.  

2. Zgłoszenie do Zarządcy Rozliczeń S.A. (dalej „ZRSA”) zamiaru skorzystania z rekompensaty, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 Ustawy. 

3. Zarejestrowanie się Sprzedawcy węgla w Portalu udostępnionym przez ZRSA przed wprowadzaniem transakcji 

sprzedaży.  

4. Sprzedaż niektórych paliw stałych (węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierające co najmniej 85% węgla 

kamiennego) po cenie sprzedaży nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę (art. 2 ust. 1 Ustawy) i przy uwzględnieniu 

poniższych warunków: 

1) rekompensata dotyczy paliw stałych wydobytych, wyprodukowanych lub sprowadzonych do Rzeczypospolitej 

Polskiej w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Rekompensata nie dotyczy paliw stałych 

sprowadzonych do Polski przed 16 kwietnia 2022 r., 

2) nabywcą może być członek gospodarstwa domowego dokonujący zakupu paliwa stałego w celu wykorzystania na 

potrzeby własne tego gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, 

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo 

stałe, zasilane paliwem stałym, 

3) w przypadku gospodarstw domowych w budynkach wielolokalowych, których wspólnym źródłem ogrzewania jest 

źródło ciepła wymienione w punkcie powyżej, nabycia dokonuje wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia 

mieszkaniowa dla tych gospodarstw domowych, 

4) źródło ogrzewania musi zostać zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa 

w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r., poz. 438), 

5) członek gospodarstwa domowego dokonujący zakupu paliwa stałego w celu wykorzystania na potrzeby własne 

tego gospodarstwa domowego przekazuje przy jego zakupie oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

Ustawy, o ilości paliwa zakupionego na potrzeby własne gospodarstwa domowego od momentu wejścia w życie 

Ustawy (zgodnego z załącznikiem nr 1 do Ustawy) oraz deklarację o źródłach ciepła, kopię tej deklaracji lub inny 

dokument wydany przez właściwy urząd, z którego treści wynika informacja o lokalizacji źródła spalania paliw 

(art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy), 

6) osoba działająca w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej przekazuje adresy 

gospodarstw domowych, w imieniu których dokonuje zakupu paliwa stałego. Dodatkowo składa oświadczenie, 

o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ilości paliwa zakupionego przez wspólnotę mieszkaniową albo 

spółdzielnie mieszkaniową od dnia wejścia w życie Ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne gospodarstw 

domowych wchodzących w skład tej wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej (zgodne 

z załącznikiem nr 2 do Ustawy). Przekazuje również deklarację o źródłach ciepła, kopię tej deklaracji lub inny 

dokument wydany przez właściwy urząd, z którego treści wynika informacja o lokalizacji źródła spalania paliw 

pod adresem budynku (art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy), w którym znajdują się gospodarstwa domowe, 

7) rekompensata w wysokości nie więcej niż 1 073,13 zł brutto za tonę dotyczy sprzedaży nie więcej niż 3 ton paliwa 

stałego, sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego, 

8) sprzedaż paliwa stałego musi zostać potwierdzona wystawieniem faktury VAT zgodnej z art. 106e ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, 974, 1137,1301), po cenie 

określonej w art. 2 ust. 1 Ustawy. Faktura VAT musi zawierać co najmniej informacje dotyczące nabywcy, w tym 

adresu gospodarstwa domowego, rodzaju paliwa oraz informację o możliwości skorzystania z programu 

priorytetowego „Czyste Powietrze”. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej 

faktura VAT powinna dodatkowo zawierać adres źródła spalania wymienionych w pkt. 4 paliw stałych, 

5. Rejestracja transakcji sprzedaży w portalu elektronicznym do wprowadzania transakcji sprzedaży i przekazywania 

dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy oraz faktur VAT potwierdzających sprzedaż paliwa stałego 

(dalej „Portal”), przy czym: 
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1) Portal zostanie uruchomiony najpóźniej w dniu 01 września 2022 r. O terminie uruchomienia Portalu ZRSA 

poinformuje w komunikacie na stronie www.zrsa.pl,  

2) transakcje sprzedaży dokonane w terminie od dnia wejścia w życie Ustawy do 31 sierpnia 2022 r. muszą zostać 

zarejestrowane na Portalu do dnia 30 września 2022 r., po wcześniejszej rejestracji Sprzedawcy węgla, 

3) transakcje sprzedaży dokonane w terminie od dnia 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. muszą zostać 

zarejestrowane na Portalu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu dokonania transakcji sprzedaży, 

po wcześniejszej rejestracji Sprzedawcy węgla, 

6. Składanie, weryfikacja, rozpatrywanie, wypłata i kontrola wniosków o wypłatę rekompensaty: 

1) składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o rekompensatę odbywać się będzie wyłącznie w postaci 

elektronicznej przy pomocy formularza udostępnionego w Portalu (art. 7 ust. 2 Ustawy) pod adresem 

www.coal.zrsa.pl , 

2) wniosek dotyczący transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od wejścia w życie Ustawy do 30 września 2022 r.  

należy złożyć w terminie od 15 października 2022 r. do 31 października 2022 r., 

3) wniosek dotyczący  transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

należy złożyć w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 20 stycznia 2023 r., 

4) wniosek złożony po terminie wskazanym w ppkt 2 lub ppkt 3 pozostawia się bez rozpoznania, a termin nie podlega 

przywróceniu. Złożenie wniosku po terminie wskazanym w ppkt 2 lub ppkt 3 nie będzie możliwe, zatem podmiot, 

który nie złożył wniosku w terminie wskazanym w ppkt 2 lub ppkt 3 utraci prawo do rekompensaty, 

5) rekompensatę oblicza się jako iloczyn kwoty 1073,13 zł brutto oraz ilości paliwa stałego wyrażonej w tonach, 

sprzedanej dla gospodarstw domowych na potrzeby własne tych gospodarstw w okresie od dnia wejścia w życie 

ustawy do dnia 31 grudnia 2022. Ilość paliwa objętej rekompensatą nie może przekroczyć 3 ton na jedno 

gospodarstwo domowe, 

6) wysokość rekompensaty ulegnie zmniejszeniu w przypadku, gdy łączna suma rekompensat określona 

we wszystkich wnioskach prawidłowo złożonych w terminie: 

a) od 15 października 2022 r. do 31 października 2022 r. przekroczy 1,5 mld zł; 

b) od 1 stycznia 2023 r. do 20 stycznia 2023 r. przekroczy 1,5 mld zł, 

7) w przypadku wystąpienia błędów formalnych, obliczeniowych lub innych wątpliwości, ZRSA wzywa w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wniosku do ich usunięcia  w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 

8) wypłata rekompensaty dla pozytywnie zweryfikowanego wniosku złożonego pomiędzy 15 października 

a 31 października nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r.,  

9) wypłata rekompensaty dla pozytywnie zweryfikowanego wniosku złożonego pomiędzy 01 stycznia 2023 r. 

a 20 stycznia 2023 r. nastąpi do dnia 31 marca 2023 r., 

10)  w terminie 24 miesięcy od wypłaty ZRSA może żądać przedstawienia dokumentów lub informacji uzasadniających 

wysokość wypłaconej rekompensaty. 

 

ZRSA informuje, że zgodnie z projektem ustawy o dodatku węglowym, który jest w trakcie prac legislacyjnych, dodatek 

węglowy w kwocie 3 000 zł nie będzie przysługiwać osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zakupione zostało 

paliwo stałe od Sprzedawcy węgla, po cenie wynikającej z Ustawy. 

 

Proces zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji Sprzedawcy węgla 

 
1. Zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji (dalej „Zgłoszenie”), o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy, 

Sprzedawca węgla, dokonuje w Portalu pod adresem www.coal.zrsa.pl . Informacja o udostępnieniu Portalu przez ZRSA 

zostanie zamieszczona na stronie www.zrsa.pl w zakładce aktualności.  

2. W przypadku, gdy Sprzedawca węgla nie figuruje w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych dokonanie 

Zgłoszenia nie jest możliwe. 

3. Po wprowadzeniu podstawowych danych rejestrowych w Portalu, na wskazany przez Sprzedawcę węgla adres e-mail 

zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym celem dokończenia rejestracji. Należy uważnie wprowadzać adres  

e-mail, ponieważ nie ma technicznej możliwości zmiany adresu wskazanego przy rejestracji. Podanie błędnego adresu  

e-mail opóźni proces rejestracji. 

4. W przypadku braku wiadomości, o której mowa 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 przez formularz kontaktowy 

znajdujący się pod adresem https://www.zrsa.pl/kontakt/ z podaniem informacji „brak linku aktywacyjnego" w polu tytułu 

formularza oraz podaniem numeru telefonu kontaktowego w celu wyjaśnienia wątpliwości. ZRSA odpowie w drodze 

mailowej lub skontaktuje się telefonicznie.  

5. Po zalogowaniu się w Portalu Zgłoszenie ma status „Roboczy”. Po uzupełnieniu pozostałych danych rejestrowych należy 

wygenerować plik pdf pod nazwą „Karta Informacyjna i Rejestracyjna Sprzedawcy węgla” (dalej KIRSw), a następnie 

pobrać go i zapisać w swoim komputerze. Wygenerowanego dokumentu nie należy drukować ani modyfikować.  

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

przez osoby uprawnione do reprezentacji Sprzedawcy węgla, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, dalej „KRS”, 

http://www.zrsa.pl/
http://www.coal.zrsa.pl/
http://www.coal.zrsa.pl/
http://www.zrsa.pl/
https://www.zrsa.pl/kontakt/
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lub w innym równoważnym rejestrze, np. CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dla osób 

fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek cywilnych).  

7. W przypadku podpisywania KIRSw przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Sprzedawcy węgla, 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) tego pliku potwierdza jego zgodność 

z oryginałem). 

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

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

uprawnionych do reprezentacji Sprzedawcy węgla (podpisanie odwzorowania cyfrowego (np. skanu) tego pliku potwierdza 

jego zgodność z oryginałem). 

9. W przypadku braku oddziału na liście, należy dodać go ręcznie za pomocą przycisku „Dodaj Oddział”, a następnie wskazać 

pełny adres siedziby, pod którym mieści się oddział Sprzedawcy węgla. W takim przypadku do sekcji „Dokumenty” należy 

załączyć dokument świadczący o powołaniu nowego oddziału (np. uchwałę o utworzeniu oddziału) opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osób uprawnionych do reprezentacji Sprzedawcy węgla 

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

10. Podpisany komplet dokumentów zawierający KIRSw oraz inne dokumenty, jeżeli są wymagane, należy załączyć w Portalu 

w zakładce Dane Sprzedawcy, w sekcji Dokumenty i następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.  

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

dokumentów do ZRSA. Jest to równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru skorzystania z rekompensaty, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 Ustawy. Na tej podstawie ZRSA prowadzi listę przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust.1, którzy zamierzają 

korzystać z rekompensaty i przekazuje ją, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 Ustawy, ministrowi 

właściwemu do spraw energii każdorazowo po aktualizacji. Po skutecznym przesłaniu dokumentów Zgłoszenie otrzymuje 

w Portalu status „Wysłany”.   

12. Na wskazany przez Sprzedawcę węgla adres e-mail do korespondencji z ZRSA zostanie wysłana wiadomość z 

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

24 godzin od dnia przesłania Zgłoszenia, 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 przez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem https://www.zrsa.pl/kontakt/ z podaniem 

informacji „brak potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia" w polu tytułu formularza oraz podaniem numeru telefonu 

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

13. ZRSA dokonuje pełnej weryfikacji KIRSw wraz z przesłanymi dokumentami w celu umożliwienia Sprzedawcy węgla 

możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży. W przypadku wystąpienia braków formalnych w dokumentach 

zgłoszeniowych, ZRSA wzywa Sprzedawcę węgla do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

Wezwanie zostanie dostarczone na podany w KIRSw adres e-mail do korespondencji z ZRSA, a status Zgłoszenia w Portalu 

ulegnie zmianie na „W trakcie wyjaśnień”. 

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

wezwania do ich usunięcia, ZRSA pozostawia KIRSw bez rozpatrzenia, co wiąże się z usunięciem Sprzedawcy węgla z listy 

publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska i zawiadamia o tym fakcie 

Sprzedawcę węgla. Zgłoszenie w Portalu otrzyma status „Bez rozpatrzenia”.  

15. Pozostawienie KIRSw bez rozpatrzenia nie wyklucza możliwości ponownego jej złożenia za pomocą utworzonego już konta 

Użytkownika w Portalu.  

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

z ZRSA zostanie wysłane potwierdzenie zatwierdzenia Zgłoszenia, a tym samym dokonania ostatecznej rejestracji 

Sprzedawcy węgla 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 dokonujący 

zgłoszenia  politykę bezpieczeństwa informatycznego. Po zatwierdzeniu Zgłoszenie otrzyma w Portalu status 

„Zarejestrowany”. 

17. Zatwierdzone przez ZRSA Zgłoszenie umożliwi późniejsze wprowadzanie w Portalu transakcji sprzedaży, przekazywanie 

dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy oraz faktur za sprzedaż paliwa stałego po cenie, o której mowa 

w art. 2 ust. 1 Ustawy oraz złożenie wniosku o rekompensaty, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy. 

18. O możliwości wprowadzania przez Sprzedawców węgla transakcji sprzedaży i przekazywania dokumentów, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy oraz faktur za sprzedaż paliwa stałego po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy ZRSA 

poinformuje na swojej stronie internetowej www.zrsa.pl w zakładce aktualności. 

19. Ustawa nie ogranicza terminu dokonania Zgłoszenia. Jednakże bez dokonania Zgłoszenia Sprzedawca węgla nie będzie 

miał możliwości rejestracji transakcji sprzedaży paliwa stałego i nie będzie możliwości złożenia wniosku o rekompensatę. 

Zgłoszenie powinno więc nastąpić w takim terminie, aby można było wykonać terminowo wszystkie opisane wyżej 

czynności. Należy pamiętać, że w przypadku przekroczenia terminu na złożenie prawidłowo sporządzonego wniosku 

o rekompensatę, wniosek ten pozostawia się bez rozpatrzenia i rekompensata nie zostanie wypłacona. 

20. Brak dokonania skutecznej rejestracji Sprzedawcy węgla w terminie umożliwiającym późniejsze zarejestrowanie transakcji 

sprzedaży w Portalu może spowodować brak możliwości składania wniosku o wypłatę rekompensaty. 

https://www.zrsa.pl/kontakt/


4 
Wersja 1.0 

21. Zmiana lub aktualizacja danych Sprzedawcy węgla zawartych w KIRSw, w tym również danych ujawnianych 

we  właściwych rejestrach, wymaga ponownego złożenia KIRSw zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5 Instrukcji. 

Szczegółowy proces zmiany i aktualizacji danych zostanie przedstawiony w „Instrukcji Obsługi Portalu”. 

22. Dane wskazane w ostatnim przesłanym Zgłoszeniu KIRSw ze statusem „Zarejestrowany” będą dla ZRSA wiążące. ZRSA 

nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakie niosło będzie następstwo niezaktualizowania przez Sprzedawcę węgla 

formularza KIRSw. 

23. W przypadku chęci anulowania zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty, na utworzonym koncie w Portalu, 

w zakładce Dane Sprzedawcy, w sekcji Dokumenty, należy załączyć pismo zawierające informację o rezygnacji z zamiaru 

skorzystania z rekompensaty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Sprzedawcy węgla. 

 

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: 

www.zrsa.pl . 

KARTA INFORMACYJNA I REJESTRACYJNA SPRZEDAWCY WĘGLA ZAWIERA: 

NIP  
Numer Identyfikacji Podatkowej (dalej: „NIP”). Należy wpisać tylko cyfry, bez odstępów 

lub znaków specjalnych.  

REGON 
Identyfikator nadany podmiotowi w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki 

Narodowej. Należy wpisać tylko cyfry, bez odstępów lub znaków specjalnych. 

Numer KRS  

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS lub innym równoważnym rejestrze.  

Wpisując KRS należy wpisać tylko cyfry, bez spacji. W przypadku braku KRS pole może pozostać 

puste. 

Nazwa Sprzedawcy 

węgla 

(zgodnie z KRS lub 

innym równoważnym 

rejestrem) 

Pełna nazwa Sprzedawcy węgla zgodna z KRS lub innym równoważnym rejestrem. Nazwa 

zostanie wypełniona automatycznie.  

Adres siedziby 

(zgodnie z KRS lub 

innym równoważnym 

rejestrem) 

Pełny adres, pod którym mieści się siedziba Sprzedawcy węgla, zgodnie z KRS lub innym 

równoważnym rejestrem. Adres zostanie wypełniony automatycznie. 

Adres siedziby oddziału 

na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  

Pełny adres siedziby, pod którym mieści się oddział Sprzedawcy węgla. Adres zostanie 

wypełniony automatycznie. 

W przypadku wielu oddziałów należy wpisać wszystkie, w których jest lub będzie prowadzona 

sprzedaż niektórych paliw stałych, wymienionych w art. 1 ust. 2 Ustawy. 

W przypadku braku oddziału na liście należy dodać go ręcznie za pomocą przycisku „Dodaj 

Oddział”, a do sekcji „Dokumenty” dodać dokument świadczący o powołaniu nowego oddziału 

(np. uchwałę o utworzeniu oddziału). 

Numer rachunku 

bankowego Sprzedawcy 

węgla do wypłaty 

rekompensaty 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana rekompensata. Przelewy środków 

finansowych wykonywane są wyłącznie w walucie PLN na rachunek bankowy prowadzony 

w PLN na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Należy podać tylko cyfry bez liter, spacji, znaków 

specjalnych. 

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). 

Sprzedawca węgla wybiera jeden z podanych rodzajów podmiotów z listy rozwijanej: 

a) bank, 

b) pozostała krajowa instytucja finansowa, 
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c) przedsiębiorstwo niefinansowe, 

d) gospodarstwo domowe, 

e) instytucja niekomercyjna działająca na rzecz gospodarstw domowych, 

f) wierzyciel zagraniczny, 

g) podmiot należący do strefy euro, 

h) pozostały podmiot zagraniczny. 

Adres poczty 

elektronicznej, który 

zostanie przekazany 

ministrowi właściwemu 

do spraw energii i 

opublikowany w 

Biuletynie Informacji 

Publicznej   

E-mail zostanie przekazany ministrowi właściwemu do spraw energii i opublikowany 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, zgodnie 

z art. 3 ust. 3Ustawy (należy podać tylko jeden adres e-mail). 

Adres poczty 

elektronicznej do 

korespondencji z ZRSA 

E-mail 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 na prowadzenie postępowania 

w formie elektronicznej. Korespondencja będzie uznana za skutecznie doręczoną na podany adres 

e-mail, jeżeli Sprzedawca węgla nie poinformuje ZRSA o zmianie adresu. Sprzedawca węgla ma 

obowiązek aktualizować adres e-mail, aż do całkowitego rozliczenia rekompensaty (należy podać 

tylko jeden adres e-mail). 

Numer telefonu, który 

zostanie przekazany 

ministrowi właściwemu 

do spraw energii i 

opublikowany w 

Biuletynie Informacji 

Publicznej 

Numer telefonu, który zostanie przekazany ministrowi właściwemu do spraw energii 

i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego 

go urzędu, zgodnie z art. 3 Ustawy (należy podać tylko jeden numer telefonu i wpisać tylko cyfry, 

bez znaków specjalnych). 

Numer telefonu do 

kontaktu z ZRSA 

Numer telefonu kontaktowego Sprzedawcy węgla (należy podać tylko jeden numer telefonu 

i wpisać tylko cyfry, bez znaków specjalnych). 

Zgoda na 

korespondencję mailową 

w przypadku 

postępowania 

administracyjnego 

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.  

W przypadku wyrażania zgody należy zaznaczyć checkbox. 

Dotyczy przypadków wskazanych w art. 10 Ustawy. 

Podpis 

Kwalifikowany podpis elektroniczny zgodny z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1797) lub podpis 

zaufany osób uprawnionych do reprezentacji Sprzedawcy węgla. 

Załączniki 

Dodatkowo: 

• W przypadku podpisania KIRSw przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osób 

uprawnionych do reprezentacji Sprzedawcy węgla. (podpisanie odwzorowania cyfrowego 

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

• W przypadku wprowadzenia w Portalu dodatkowego oddziału przedsiębiorcy poprzez opcję 

„dodaj oddział” należy załączyć kopię uchwały o utworzeniu oddziału opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osób uprawnionych 

do reprezentacji Sprzedawcy węgla (podpisanie odwzorowania cyfrowego (np. skanu) tego 

pliku potwierdza jego zgodność z oryginałem); 

• Decyzja o nadaniu NIP lub inne dokumentu dotyczące danych rejestrowych opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osób uprawnionych 

do reprezentacji Sprzedawcy węgla; (podpisanie odwzorowania cyfrowego (np. skanu) tego 

pliku potwierdza jego zgodność z oryginałem). 

 


