
INSTRUKCJA DO WYPEŁNIANIA KARTY INFORMACYJNEJ WNIOSKODAWCY (KIW) 

I. Kartę Informacyjną Wnioskodawcy należy przesłać w formie pliku Excel  
wraz z plikiem zawierającym podpis kwalifikowany (plik XAdES). 

 

NIP 

Należy wpisać NIP bez myślników lub spacji, wyłącznie cyfry, bez odstępów. W celu 

zachowania prawidłowego formatu, przed wpisywany numer można wprowadzić apostrof 
lub odpowiednio sformatować komórkę. 

nr KRS  
lub nr innego 
równoważnego 
rejestru  

Należy wpisać 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. 

Wyłącznie cyfry, bez odstępów. 

W celu zachowania prawidłowego formatu, przed wpisywany numer można wprowadzić 
apostrof lub odpowiednio sformatować komórkę. 

nazwa Wnioskodawcy Pełna nazwa Wnioskodawcy.  

typ Wnioskodawcy  

Należy wybrać z listy rozwijanej: 
1) Sprzedawca energii - Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną 
2) Odbiorca giełdowy- odbiorca końcowy, który w pierwszym półroczu 2019 r, kupił 

energię elektryczną na własny użytek na giełdzie towarowej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 312) lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244) lub za pośrednictwem towarowego domu 
maklerskiego lub domu maklerskiego prowadzącego działalność maklerską w 
zakresie obrotu towarami giełdowymi  

3) Sprzedawca energii i Odbiorca giełdowy - Podmiot spełniający kryteria 
Sprzedawcy energii i Odbiorcy giełdowego w punktach 1) i 2) 

adres e-mail 

Należy podać tylko jeden adres e-mail; 
Adres poczty elektronicznej do doręczeń pism wysyłanych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. 
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 2016 r., poz. 1579). 

nr telefonu 
kontaktowego 

Nr telefonu do kontaktu roboczego w sprawie ewentualnych wyjaśnień danych zawartych 
w KIW. Można podać od jednego do trzech numerów telefonów oddzielonych średnikami. 

nr rachunku 
bankowego 

Nr rachunku bankowego 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. W celu zachowania prawidłowego formatu, 
przed wpisywany numer można wprowadzić apostrof lub odpowiednio sformatować 
komórkę. 

Adres siedziby 
Adres siedziby Wnioskodawcy zgodny z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym 
rejestrem równoważnym. 

Karta Informacyjna 
Wnioskodawcy 
zawiera 

Należy zaznaczyć właściwy kwadrat TAK w zależności od składanego załącznika. 

Załącznik nr 1 do KIW 
dla Odbiorcy 
giełdowego 

Załącznik nr 1 należy wypełnić i załączyć w przypadku wyboru z listy rozwijanej 
TYPU WNIOSKODAWCY: 

2) Odbiorca giełdowy lub 
3) Sprzedawca energii i Odbiorca giełdowy 

Załącznik nr 2 do KIW 
dla Sprzedawcy 
energii 

Załącznik nr 2 należy wypełnić i załączyć w przypadku wyboru z listy rozwijanej 
TYPU WNIOSKODAWCY: 

1) Sprzedawca energii 
3) Sprzedawca energii i Odbiorca giełdowy 

podpis 
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie 
z reprezentacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru 
zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 

 



 

II. Załącznik nr 1 do KIW dla Odbiorcy giełdowego należy przesłać w formie pliku Excel  

wraz z plikiem zawierającym podpis kwalifikowany (plik XAdES). 

Rodzaj podmiotu 

Należy wybrać z listy rozwijanej: 
1) Bank 
2) Krajowe instytucje finansowe 
3) Podmioty niefinansowe 

numer PPE 

Należy wpisać przypisany pełny numer Punktu Poboru Energii (PPE). W celu 
zachowania prawidłowego formatu, przed wpisywany numer można wprowadzić apostrof. 
W przypadku braku numeru PPE należy podać numer licznika lub numer identyfikacyjny. 
Jeżeli występują więcej niż 4 numery PPE należy dodać dodatkowe wiersze. 

Grupa napięcia - 
A,B,C 

Należy wpisać grupę napięciową A lub B lub C dla danego numeru  PPE 

nazwa OSD Należy wpisać pełną nazwę operatora systemu dystrybucyjnego. 

 

III. Załącznik nr 2 do KIW dla Sprzedawcy energii należy przesłać w formie pliku Excel  

wraz z plikiem zawierającym podpis kwalifikowany (plik XAdES). 

Rodzaj podmiotu 

Należy wybrać z listy rozwijanej: 
1) Bank 
2) Krajowe instytucje finansowe 
3) Podmioty niefinansowe 

Łączny wolumen 
sprzedaży energii 
elektrycznej 
odbiorcom końcowym 
w 2018 r. 

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w 2018 r. wyrażony w 
MWh, od którego uzależniona jest marża dla PPE. Dotyczy podmiotu wnioskującego. 
Zgodnie z §15 ust. 1 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. z 2019, poz. 1369) zwanego dalej 
„Rozporządzeniem w sprawie cen energii”. 

wolumen energii 
elektrycznej 
wytworzonej i 
wprowadzonej w 
2018 r. do systemu 
elektroenergetycznego 

Wolumen określony symbolem EW, wyrażony w MWh.  
Należy podać wolumen dla całej grupy kapitałowej, której częścią jest przedsiębiorstwo 
obrotu. 
Zgodnie z §10 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie cen energii. 

wolumen energii 
elektrycznej 
sprzedanej w 2018 r 
odbiorcom końcowym 

Wolumen określony symbolem ES i wyrażony w MWh.  
Należy podać wolumen dla całej grupy kapitałowej, której częścią jest przedsiębiorstwo 
obrotu, a w przypadku podmiotu nie należącego do grupy kapitałowej należy podać 
wolumen równy podanemu w polu „Łączny wolumen sprzedaży energii elektrycznej 
odbiorcom końcowym w 2018 r.”. 
Zgodnie z §10 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie cen energii. 

współczynnik W 
obliczony zgodnie ze 
wzorem   
EW / ES 

Współczynnik W służący do określenia współczynnika C.  
Zgodnie z §10 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie cen energii. 

współczynnik C 
określony na 
podstawie 
współczynnika W   

Współczynnik określony zgodnie z §10 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie cen energii. 

 


