Zał. 4.2 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzór upoważnienia do składania wniosków o certyfikację i pełnienia roli dostawcy
mocy

UPOWAŻNIENIE
do składania wniosków o certyfikację i pełnienia roli
dostawcy mocy

Z komentarzem [A1]: Wersja elektroniczna dokumentu
podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę posiadającą pełnomocnictwo (zał. 4.3. – Anna
Nowak)
Z komentarzem [A2]: Firma B upoważnia Firmę A do
dysponowania JF1 na potrzeby procesów rynku mocy i
pełnienia roli dostawcy mocy dla tej jednostki

Dane właściciela jednostki fizycznej1
Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa / Imię i nazwisko

Firma B Sp. z o.o.

Oznaczenie organu
uprawnionego do reprezentacji

Prezes Zarządu – Paweł Iksiński

NIP

2222222222

REGON

222222222

KRS / PESEL / Numer
paszportu2

2222222222

Numer wpisu do właściwego
rejestru siedziby3

-

Dane identyfikacyjne

Z komentarzem [A3]: Należy podać numer KRS

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania
Kraj

Polska

Kod pocztowy

00-000

Miejscowość

Warszawa

Ulica

Warszawska

Numer porządkowy

2

Numer lokalu

-

Skrytka pocztowa

-

Adres e-mail

kontakt@firmab.pl

Numer telefonu

+48 222 222 222

Numer faxu

-

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny4
Kraj

-

Kod pocztowy

-

Miejscowość

-

Ulica

-

Numer porządkowy

-

1

Załącznik uzupełnia się w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli.
Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.
Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4 Uzupełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania.
2
3
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Numer lokalu

-

Skrytka pocztowa

-

niniejszym upoważnia
Dane podmiotu upoważnionego
Forma prawna

Spółka akcyjna

Nazwa / Imię i Nazwisko

Firma A S.A.

Oznaczenie organu
uprawnionego do reprezentacji

Zarząd w składzie: Jan Kowalski, Krzysztof Testowy

NIP

1111111111

REGON

111111111

KRS / PESEL / Numer
paszportu5

1111111111

Numer wpisu do właściwego
rejestru siedziby6

-

Dane identyfikacyjne

Z komentarzem [A4]: Należy podać numer KRS

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania
Kraj

Polska

Kod pocztowy

00-000

Miejscowość

Warszawa

Ulica

Warszawska

Numer porządkowy

1

Numer lokalu

-

Skrzynka pocztowa

-

Adres e-mail

kontakt@firmaa.pl

Numer telefonu

+48 111 111 111

Numer faxu

-

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny7
Kraj

-

Kod pocztowy

-

Miejscowość

-

Ulica

-

Numer porządkowy

-

Numer lokalu

-

5

Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.
Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7 Uzupełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania.
6
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Skrytka pocztowa

-

do dysponowania
Oznaczenie jednostki fizycznej
Nazwa jednostki fizycznej

JF1

Numer jednostki fizycznej8

JF/ABCEF12345A6/111

Rodzaj jednostki fizycznej

Jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca

Moc osiągalna brutto (MW)

Z komentarzem [A5]: Należy podać dane tożsame z
informacjami podanymi w potwierdzeniu wpisu jednostki
fizycznej do rejestru.
Z komentarzem [A6]: Identyfikator jednostki fizycznej
podany w potwierdzeniu wpisu jednostki fizycznej do
rejestru.

100

Z komentarzem [A7]: Typ jednostki fizycznej podany w
potwierdzeniu wpisu jednostki fizycznej do rejestru.

Lokalizacja jednostki fizycznej
Kraj

Polska

Kod pocztowy

00-000

Miejscowość

Warszawa

Ulica

Warszawska

Numer porządkowy

100

na potrzeby procesów rynku mocy określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2057 r. o rynku mocy (Dz.
U. z 2058 r. poz. 9), dalej „ustawa”, oraz w wydanym na podstawie tej ustawy regulaminie rynku mocy
(„regulamin”), w zakresie uprawniającym do składania wniosków o certyfikację, o których mowa
w art. 15 ustawy oraz pełnienia określonej w ustawie roli dostawcy mocy, w szczególności
dysponowania określoną w niniejszym upoważnieniu jednostką fizyczną na potrzeby zawarcia
i wykonywania umowy mocowej oraz wykonywania obowiązku mocowego.
(1)

Upoważnienie stanowi potwierdzenie prawa podmiotu upoważnionego do dysponowania
jednostką fizyczną, wskazaną w niniejszym upoważnieniu, w procesach rynku mocy, w tym
utworzenia jednostki rynku mocy obejmującej tę jednostkę fizyczną.

(2)

Upoważnienie jest skuteczne wobec Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. od chwili jego
złożenia za pośrednictwem rejestru.

(3)

Niniejsze upoważnienie jest nieodwołalne odpowiednio:
a) do czasu zakończenia okresu obowiązywania umowy mocowej – w przypadku, gdy
doszło do zawarcia umowy mocowej,
b) do czasu zakończenia okresu ważności wydanego dla danej jednostki rynku mocy
certyfikatu lub jego wygaszenia.

(4)

8

Udzielenie niniejszego upoważnienia wyłącza możliwość udzielenia w tożsamym zakresie
upoważnienia do dysponowania tą samą jednostką fizyczną na rynku mocy innemu podmiotowi
- do czasu wygaśnięcia niniejszego upoważnienia.

Podać, jeżeli został nadany w rejestrze
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Warszawa,

xx.xx.2018 r.

Z komentarzem [A8]: Wskazana data nie może być
późniejsza niż data złożenia wniosku o certyfikację

………………………….. , dnia ……………………………. roku

Paweł Iksiński
______________________

______________________

Z komentarzem [A9]: Podpisane zgodnie z reprezentacją
właściciela. Nie wymaga się kwalifikowanych podpisów
elektronicznych reprezentantów właściciela. Podpis powinien
być czytelny i zawierać imię i nazwisko osoby składającej
podpis. Podpisy mogą być również opatrzone pieczęcią
imienną podpisującego.

Po zapoznaniu się z treścią niniejsze upoważnienie przyjmuję

Jan Kowalski,

Krzysztof Testowy

Z komentarzem [A10]: Podpisane zgodnie z reprezentacją
dostawcy mocy. Nie wymaga się kwalifikowanych podpisów
elektronicznych reprezentantów dostawcy mocy. Podpis
powinien być czytelny i zawierać imię i nazwisko osoby
składającej podpis. Podpisy mogą być również opatrzone
pieczęcią imienną podpisującego.

………………………………………………..
(Reprezentant podmiotu upoważnionego)

Egzemplarz […] z […] dla PSE S.A.

Strona 4 z 4

