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I.OGÓLNE ZASADY PŁATNOŚCI 
 

Płatności mogą być realizowane w walucie PLN lub w EUR. 

 

Płatności w PLN należy dokonywać tylko na konto bankowe: 

PL62 1240 4722 1111 0000 4849 5264 

 

Płatności w EUR należy dokonywać tylko na konto bankowe:  

PL89 1240 2294 1978 0010 4927 6274 

SWIFT: PKOPPLPW 

 

 

I. GENERAL PAYMENT TERMS 
 

Payments may be made in PLN or EUR. 

 

Payments in PLN shall be made only to the bank account: 

PL62 1240 4722 1111 0000 4849 5264 

 

Payments in EUR should be made only to the bank account:  

PL89 1240 2294 1978 0010 4927 6274 

SWIFT: PKOPPLPW 

 

UWAGA: Podane ceny są kwotami netto. Należy doliczyć obowiązujący 

podatek VAT od towarów i usług (jeśli ma zastosowanie). 

 

NOTE: The prices listed are net prices. Applicable VAT on goods and 

services (if applicable) must be added. 
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Płatności związane z uczestnictwem w Systemie składają się z dwóch 

rodzajów opłat: 

Payments associated with participation in the System consist of two types of 

fees: 

 

1) OPŁATA REJESTRACYJNA (uiszczana przy rejestracji w Systemie): 1) REGISTRATION FEE (paid upon registration in the System): 

 

dla przedsiębiorców 

zatrudniających: 

 

Opłata  

[zł] 

Netto 

Faktura w formie 

papierowej 

Oplata z rabatem* 

[zł] 

Netto 

Faktura w formie 

elektronicznej 

do 50 pracowników 610 600 

51 ÷ 250 pracowników 1510 1500 

powyżej 250 pracowników 2510 2500 

* W przypadku wybrania elektronicznej formy faktury przysługuje opłata z rabatem 

for entrepreneurs who 

employ: 

Fee 

[€] 

Net value 

Paper invoice 

Discounted Fee* 

[€] 

Net value 

Electronic invoice 

up to 50 employees 142 140 

51 ÷ 250 employees 352 350 

over 250 employees 585 582 

* If you choose electronic invoicing, you are entitled to a discounted fee 

 

Opłata nie podlega zwrotowi. Zapis ten ma zastosowanie także w sytuacji 

odmowy rejestracji Wnioskodawcy w Systemie KZR INiG oraz 

wcześniejszego rozwiązania/wygaśnięcia umowy o uczestnictwo w systemie 

KZR INiG z Uczestnikiem. 

 

The fee is not refundable. This provision applies also in case of refusal to 

register the Applicant in the KZR INiG System and early 

termination/expiration of the agreement on participation in the KZR INiG 

System with the Participant. 
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2) OPŁATY KWARTALNE/ROCZNE: 2) QUATERLY/ANNUAL FEES: 

 
UWAGA: Opłaty kwartalne/roczne zależą od ścieżki certyfikacji i zakresu 

certyfikacji 

NOTE: Quarterly/annual fees depend on the certification path and the scope 

of certification 

 

a) zryczałtowane roczne dla zakresu HANDEL: 

- z magazynowaniem 

- bez magazynowania 

 

Niezależne od ilości biomasy  

Dotyczą wszystkich ścieżek certyfikacji 

(a) annual flat-rates for the scope TRADINIG: 
- with storage 

- without storage 

 

Independent of biomass quantity 

Applicable to all certification pathways 

 
Opłata  

[zł] 

Netto 

Faktura w formie papierowej 

Oplata z rabatem* 

[zł] 

Netto 

Faktura w formie 

elektronicznej 

910 900 

* W przypadku wybrania elektronicznej formy faktury przysługuje opłata z rabatem 

Fee 

[€] 

Net value 

Paper invoice 

Discounted Fee*  

[€] 

Net value 

Electronic invoice 

 

212 210 

* If you choosing electronic invoice, you are entitled to a discounted fee 

 
b) dla przedsiębiorców o pozostałych zakresach certyfikacji opłata 

kwartalna obliczana jest w następujący sposób: 
 

10 zł netto + kwota zależna od ilości produktu zadeklarowanego w raporcie 

kwartalnym oraz stawki przewidzianej dla danej ścieżki certyfikacji i 

kategorii produktu (patrz tabele poniżej). W przypadku wyboru 

elektronicznej formy faktury naliczany jest rabat w wysokości 10 zł netto. 

(b) for entrepreneurs with other certification scopes the quarterly 

fee is calculated as follows:  
 

2 € net value + a rate depending on the quantity of product declared in the 

quarterly report and the rate provided for a given certification path and 

product category (see tables below). In case of choosing electronic form of 

invoice a discount of 2 € net is calculated. 
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Ścieżka certyfikacji: Biopaliwa i Biopłyny Certification path: Biofuels & Bioliquids 

 

Kategoria produktu 

 

Stawka 

[zł/t] 

Netto 

Surowce rolnicze 0,10 

Przetworzona biomasa 0,12 

Biokomponent/biopaliwo/biopłyn* 0,16 

Surowiec odpadowy, pozostałościowy 0,08 
* w tym również paliwa wytworzonego w co-processingu i sprzedanego w mieszaninie 

z paliwem silnikowym przez tego samego przedsiębiorcę 
 

Product category 

Rate 

[€/tone] 

Net value 

Crops 0.023 

Processed biomass 0.028 

Biofuels/Bioliquid* 0.037 

Waste, residue material 0.019 
* including fuel produced by co-processing and sold blended with motor fuel by the same 

operator; 
 

 
Ścieżka certyfikacji: Paliwa z biomasy Certification path: Biomass fuels 

 

Biogaz i Biometan* 
 

Kategoria produktu 

 

Stawka 

[zł/t] 

Netto 

Biogaz**/Biometan*** 

 
0,43 

Surowiec do produkcji 

biogazu/biometanu 
0,22 

*Niezależnie od finalnego wykorzystania biogazu 

 **W przypadku biogazu należy dokonać przeliczenia na biometan uwzględniając 

średnią zawartość biometanu w biogazie w okresie rozliczeniowym. 

***Do przeliczenia biometanu z jednostek objętości na jednostki masy należy 

przyjąć gęstość 0,715 kg/Nm3. 
 

Biogas&Biomethane* 

Product category 

Rate 

[€/tone] 

Net value 

Biogas**/Biomethane*** 

 
0.1 

Feedstock for biogas/biomethane 

production 
0.05 

*Regardless of the end use of the biogas 

** In the case of biogas, conversion to biomethane should be made taking into 

account the average biomethane content of biogas in the settlement period. 

***In order to recalculate volume units into mass units a biomethane density of 

0,715 kg/Nm3 shall be assumed. 
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Biowodór 
 

Kategoria produktu 

 

Stawka 

[zł/t] 

Netto 

Biowodór 0,20 

 

Biohydrogen 

Product category 
Rate 

[€/tone] 

Net value 

Biohydrogen 0.047 

 

Stałe paliwa z biomasy 
 

Kategoria produktu 

 

Stawka 

[zł/t] 

Netto 

Biomasa stała, stałe paliwo 

z biomasy* 
0,16 

Surowce do produkcji stałych paliw 

wtórnych (RDF) 
0,04 

Stałe paliwa wtórne (RDF) 

 
0,05 

* Nie dotyczy finalnego konsumenta biomasy stałej 
 

Solid biomass rogfuels 

Product category 

Rate 

[€/tone] 

Net value 

Solid biomass, solid biomass fuel* 0.037 

Feedstock for production of Refuse 

Derived Fuel 
0.009 

Refuse Derived Fuels 

 
0.012 

* Does not apply to the final consumer of solid biomass 
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Dla zakresów certyfikacji obejmujących finalnych konsumentów paliw z 

biomasy (np. producent ciepła i/lub energii elektrycznej, producent ciepła do 

celów technologicznych), z wyłączeniem producentów energii 

elektrycznej/cieplnej z biogazu, obowiązuje stawka kwartalna 

zryczałtowana: 

 

For certification scopes involving final consumers of biomass fuels (e.g. 

heat and/or electricity producers, process heat producers), excluding 

power/heat producing from biogas, a quarterly flat-rate applies: 

Zużycie paliwa z biomasy 

[t/kwartał] 

 

Stawka kwartalna 

zryczałtowana 

[zł] 

Netto 

1 ÷ 25 000 2000 

25 001 ÷ 75 000 4000 

75 001 ÷ 125 000 8000 

125 001 ÷ 250 000 15 000 

powyżej 250 000 25 000 
 

Biomass fuel consumption 

[tonnes per quarter] 

 

Quaterly flat-rate 

[€] 

Net value 

 

1 ÷ 25 000 465 

25 001 ÷ 75 000 930 

75 001 ÷ 125 000 1 860 

125 001 ÷ 250 000 3 500 

over 250 000 5 820 
 

 

c) łączone zakresy certyfikacji: 

 

dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie prowadzą działalność w zakresach 

certyfikacji wymienionych w lit. a) i b) przedsiębiorcy zobowiązani są do 

uiszczania dwóch rodzajów opłat: 1) z tytułu działalności, określonej w lit. a)  

opłaty zryczałtowanej rocznej (niezależnej od sprzedanej ilości)w wysokości 

230 zł netto* oraz 2) z tytułu działalności określonej w lit. b) - zgodnie ze 

sposobem tam opisanym. 

 

*W przypadku wyboru faktury elektronicznej przysługuje rabat w wysokości 

10 zł netto. 
 

 

(c) combined certification scopes: 
 

for entrepreneurs who simultaneously carry out activities within the 

certification scopes listed in points (a) and (b), entrepreneurs are obliged to 

pay two types of fees: for activities referred to in point (a) - an annual flat-

rate fee (independent of the quantity sold) of 52 € net* and for activities 

referred to in point (b) - in accordance with the method described therein. 

 

 

*In case of choosing electronic form of invoice a discount of 2 € net is   

calculated. 
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3) INNE OPŁATY MANIPULACYJNE (dotyczą wszystkich): 3) OTHER HANDLING CHARGES (applicable to all): 
 

Zmiana danych klienta wymagająca aneksowania umowy o uczestnictwo 

w Systemie na wniosek klienta – 260 zł netto*. Opłaty nie pobiera się 

z tytułu aneksowania umowy o uczestnictwo w Systemie na wniosek 

Administratora.  

 

* W przypadku wyboru faktury elektronicznej przysługuje rabat w wysokości 

10 zł netto. 
 

Change of customer's data requiring an annex to the System Participation 

Agreement at the customer's request - 60 € net*. The fee is not charged for 

annexing the agreement for participation in the System at the request of the 

Administrator.  

 

* In case of choosing electronic invoice, a discount of 2 € net is applicable. 

4) UWAGI: 4) REMARKS: 
 

W przypadku zmiany zakresu certyfikacji w trakcie okresu ważności 

Certyfikatu, skutkującej koniecznością naliczenia opłaty zryczałtowanej, 

opłata zryczałtowana naliczana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu 

pozostałego do końca ważności Certyfikatu. 

 

If the scope of certification is changed during the period of validity of the 

Certificate, resulting in the need to charge a flat fee, the flat fee is calculated 

in an amount proportional to the period remaining until the end of the validity 

of the Certificate. 

 
Opłaty zryczałtowane pobrane w wysokości określonej w dotychczas 

obowiązującym Cenniku (Cennik z dnia 15.03.2022 r.) przed datą wejścia 

w życie zmienionego Cennika dla przedsiębiorców, o których mowa w pkt. I 

ppkt 2) lit. a), nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie za okres pozostały do 

końca ważności Certyfikatu posiadanego przez Uczestnika, o którym mowa 

w pkt ppkt 2) lit. a), Administrator nie będzie naliczał dodatkowych opłat w 

związku ze zmianą Cennika i wysokości wynikających niego opłat. 

Flat fees charged in the amount specified in the previously applicable Price 

list for participants of the KZR INiG System (Price List of 15.03.2022) 

before the effective date of the amended Price List referred to in point I(2)(a) 

are not refundable. At the same time, for the remaining period of validity of 

the Certificate held by the Participant referred to in point I(2)(a), the 

Administrator will not charge additional fees in connection with the change 

in the Price List and the resulting fees.  

 

Rabat za wybór faktury elektronicznej obowiązuje przez cały okres 

obowiązywania umowy o uczestnictwo w Systemie, zawartej przez 

The discount is valid for the whole term of the Agreement entered into by the 

Administrator with the Customer, unless the Customer withdraws consent for 
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Administratora Systemu z klientem, chyba że klient cofnie wcześniej zgodę 

na przesyłanie/udostępnianie faktur VAT drogą elektroniczną; w takim 

przypadku klient traci prawo do rabatu. Opłaty naliczane są w pełnej 

wysokości wynikającej z Cennika od momentu otrzymania przez 

Administratora oświadczenia Uczestnika o cofnięciu zgody. Wyrażenie 

zgody na przesyłanie/udostępnianie faktur VAT drogą elektroniczną oznacza 

rezygnację z otrzymywania faktur w formie papierowej. 

 

electronic invoicing, in which case the Customer is not entitled to any 

discount. The fees shall be charged in the full amount according to the Price 

List from the moment the Administrator receives the Participant's statement 

of withdrawal of consent. Sending/sharing invoices electronically means 

resigning from receiving invoices in paper form. 

 

Opłaty kwartalne rozliczane na podstawie bilansu masowego za okresy 

kwartalne zakończone po dacie wejścia w życie zmienionego Cennika 

naliczane będą według zasad i w wysokości określonej w Cenniku 

zmienionym (dotyczy przedsiębiorców, o których mowa w pkt. I ppkt 2) lit. 

b) i c). 

 

Quarterly rates settled on the basis of the mass balance for quarterly periods 

ended after the effective date of the amended Price List shall be charged 

according to the rules and in the amount specified in the amended Price List 

(applicable to entrepreneurs referred to in point I item 2) letters (b) and (c). 

 

Jeżeli zgodnie z Cennikiem opłata powinna być naliczona proporcjonalnie, 

opłata będzie naliczana z dokładnością do tygodni. 

 

If according to the Price List the fee should be charged proportionally, the fee 

will be charged on a weekly basis. 

II.OKRES OBOWIĄZYWANIA: II. PERIOD OF VALIDITY: 

 
Cennik obowiązuje od 30.06.2022 r.  

 

The price list is valid from 30.06.2022.  

Traci moc Cennik z dnia 10.05.2022 r. 

 

Zatwierdzony przez Dyrektora dr inż. Jacka Jaworskiego 

 

 

 

The Price List dated 10.05.2022 is hereby repealed. 

 

Approved by Jacek Jaworski, Managing Director, PhD Eng. 
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