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PEŁNOMOCNICTWO 
DLA UŻYTKOWNIKA REJESTRU 

 

Podmiot Upoważniony Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Warszawska 2 lok. 2, 00-000 
Warszawa, NIP: 2222222222, REGON: 222222222, wpisana do rejestru przedsiębiorców, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 2222222222, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł, 
reprezentowana przez Zarząd, w imieniu której działają: Paweł Iksiński -  Prezes Zarządu oraz Adam 
Testowy - Członek Zarządu 

zwany/a dalej „Mocodawcą” 

(oznaczenie podmiotu w imieniu, którego udzielane jest pełnomocnictwo oraz organu udzielającego 
pełnomocnictwa),  

☐* działający/a w imieniu własnym  

☒* działający/a w imieniu: 

(i) właściciela jednostki fizycznej  

Dane właściciela jednostki fizycznej1 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Nazwa / Imię i 
nazwisko 

Elektrownia S.A. 

Oznaczenie organu 
uprawnionego do 
reprezentacji  

Zarząd w składzie: Jan Kowalski, Krzysztof Testowy 

Dane identyfikacyjne 

NIP 1111111111 

REGON 111111111 

KRS / PESEL / 
Numer paszportu2 

1111111111 

Numer wpisu do 
właściwego rejestru 
siedziby3 

Nie dotyczy 

 
- w zakresie wniosku o wpis do rejestru  
oraz 

(ii)  w imieniu własnym w zakresie pozostałych procesów rynku mocy 

 

niniejszym udziela  

 

                                                
1 Załącznik uzupełnia się w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli.  
2 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.  
3 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
* Zaznaczyć właściwe. 

Z komentarzem [A1]: Pełnomocnictwo udzielane w 
imieniu właściciela jednostki fizycznej przez podmiot 
upoważniony na podstawie zał. 4.1  

Z komentarzem [A2]: Dane podmiotu upoważnionego na 
mocy zał. 4.1 

Z komentarzem [A3]: Wskazanie osób, które podpisują 
pełnomocnictwo 

Z komentarzem [A4]: Nie dotyczy tego przypadku 

Z komentarzem [A5]: Należy zaznaczyć tę opcję. 
Wymagane jest uzupełnienie poniższej tabeli  

Z komentarzem [A6]: Numer KRS 
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Pani/u Annie Nowak 

posiadającej/mu numer ewidencyjny PESEL / legitymującej/mu się paszportem4 nr:   

[55555555555] 

 

 

pełnomocnictwa do reprezentowania ww. Podmiotów (osób) w procesach rynku mocy określonych 
w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9), dalej „ustawa”, oraz 
w wydanym na podstawie tej ustawy regulaminie rynku mocy („regulamin”), w zakresie uprawniającym 
do: 

 

☒* składania wniosków, o których mowa w art. 12 ustawy;  

☐* składania wniosków, o których mowa w art. 15 ustawy; 

☐* pełnienia określonej w regulaminie rynku mocy roli Dysponenta, uprawniającej w szczególności 

do udzielania wybranym użytkownikom rejestru rynku mocy uprawnień do wglądu w dane 
dotyczące reprezentowanego podmiotu, w tym w dane jednostek fizycznych i jednostek rynku 
mocy reprezentowanych przez ten podmiot; 

☐* pełnienia określonej w regulaminie rynku mocy roli Oferenta, uprawniającej w szczególności do 

składania w toku aukcji mocy oświadczeń, o których mowa w art. 30 ustawy oraz zgłaszania 
transakcji na rynku wtórnym, o których mowa w art. 48 ustawy. 

 

Pełnomocnictwo obejmuje wszelkie czynności związane z reprezentacją, w tym składanie 
i przyjmowanie oświadczeń oraz potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów wymaganych 
zgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami regulaminu. 

(1) Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem 
wykonywania uprawnień Dysponenta.  

(2) Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. 

(3) Pełnomocnictwo jest skuteczne wobec Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. od chwili jego 
złożenia za pośrednictwem rejestru. 

(4) Pełnomocnictwo w zakresie pełnienia funkcji Dysponenta wygasa, bez konieczności składania 
odrębnego oświadczenia woli przez Mocodawcę, z chwilą złożenia za pośrednictwem rejestru 
pełnomocnictwa udzielonego przez Mocodawcę innej osobie do pełnienia funkcji Dysponenta. 

 

………………………….. , dnia ……………………………. roku 

 

Paweł Iksiński      Adam Testowy 

 ______________________    ______________________ 

 

                                                
4 Skreślić niepotrzebne.  
* Zaznaczyć właściwe. 

Z komentarzem [A7]: Podpisane zgodnie z reprezentacją 
Mocodawcy. Nie wymaga się kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych reprezentantów Mocodawcy. 
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Po zapoznaniu się z treścią niniejsze Pełnomocnictwo przyjmuję  

 

 

 

Anna Nowak 

……………………………………..  

(Pełnomocnik)           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz [1] z [1] dla PSE S.A. 

Z komentarzem [A8]: Wskazana osoba fizyczna podpisuje 
swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przedmiotowe upoważnienie, po jego podpisaniu przez osoby 
działające w imieniu mocodawcy, oraz wniosek o wpis do 
rejestru. 


