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Oświadczenie potwierdzające dostarczanie mocy do systemu przez jednostkę rynku mocy na potrzeby 

monitorowania realizacji umów mocowych 

Kod jednostki rynku mocy JRM/XXX 

Obowiązek mocowy jednostki rynku mocy wynikający z 
umowy mocowej zawartej w toku aukcji głównej [MW] 

280,440 MW 

 

Wyciąg z danych pomiarowych1 

Data: 02.04.2020 

Godzina: 12:00-13:00 

Kod jednostki fizycznej Kod PPE/MD 
Nazwa Operatora 

(PSE/OSDp) 
Nazwa OSDn2 Typ PPE/MD 

Wartość pomiaru 
[MWh]3 

JF/YYYYYYYYYYYYYYY/ZZZ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Operator Systemu 
Przesyłowego S.A. 
Oddział Północ  

 tor wyprowadzenia mocy 278,524 

JF/YYYYYYYYYYYYYYY/ZZZ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB Operator Systemu 
Przesyłowego S.A. 
Oddział Północ 

 tor wyprowadzenia mocy 20,567 

 
1 Należy wskazać wszystkie jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy wraz z ich kompletnym układem zasilania 
2 Należy wskazać w przypadku, gdy jednostka zlokalizowana jest na obszarze OSDn. 
3 Energia elektryczna dostarczona lub pobrana z sieci w czasie 1 godziny. Energię elektryczną dostarczoną do sieci należy wprowadzić jako wartość dodatnią, natomiast energię elektryczną 
pobraną z sieci jako wartość ujemną. 

Z komentarzem [A1]: Właściciel jednostki fizycznej 
JF/YYYYYYYYYY/ZZZ która wchodzi w skład JRM/XXX 
jest jednocześnie operatorem systemu dystrybucyjnego, 
do którego jest przyłączona ta jednostka fizyczna. 

Z komentarzem [A2]: Należy podać datę wykonania 
pomiaru. 

Z komentarzem [A3]: Należy podać godzinę, dla której 
wykonano pomiary. 

Z komentarzem [A4]: Należy podać pełną nazwę 
operatora wraz  
Z oddziałem. 

Z komentarzem [A5]: Należy podać odpowiedni typ 
PPE/MD zgodnie  
Z pkt. 6.2.2.5 i 6.2.2.6 Regulaminu Rynku Mocy. 
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Wyciąg z danych pomiarowych1 

Data: 02.04.2020 

Godzina: 12:00-13:00 

Kod jednostki fizycznej Kod PPE/MD 
Nazwa Operatora 

(PSE/OSDp) 
Nazwa OSDn2 Typ PPE/MD 

Wartość pomiaru 
[MWh]3 

JF/YYYYYYYYYYYYYYYY/ZZZ CCCCCCCCCCCCCCCCCCC Operator Systemu 
Dystrybucyjnego Sp. z 
o.o. Oddział Zachód  

 potrzeby własne lub 
ogólne 

-11,456 

JF/YYYYYYYYYYYYYYYY/ZZZ KOD_1_SIEĆ_OSDn Operator Systemu 
Dystrybucyjnego S.A. 
Oddział Zachód 

OSDn Sp. z o.o. odbiorca przyłączony do 
instalacji, urządzeń lub 
sieci jednostki fizycznej 

2,456 

JF/YYYYYYYYYYYYYYYY/ZZZ KOD_2_SIEĆ_OSDn Operator Systemu 
Dystrybucyjnego S.A. 
Oddział Zachód 

OSDn Sp. z o.o. odbiorca przyłączony do 
instalacji, urządzeń lub 
sieci jednostki fizycznej 

1,456 

JF/YYYYYYYYYYYYYYYY/ZZZ KOD_3_SIEĆ_OSDn Operator Systemu 
Dystrybucyjnego S.A. 
Oddział Zachód 

OSDn Sp. z o.o. odbiorca przyłączony do 
instalacji, urządzeń lub 
sieci jednostki fizycznej 

0,456 

JF/YYYYYYYYYYYYYYYY/ZZZ KOD_4_SIEĆ_OSDn Operator Systemu 
Dystrybucyjnego S.A. 
Oddział Zachód 

OSDn Sp. z o.o. odbiorca przyłączony do 
instalacji, urządzeń lub 
sieci jednostki fizycznej 

1,789 

 

Z komentarzem [A2]: Należy podać datę wykonania 
pomiaru. 

Z komentarzem [A3]: Należy podać godzinę, dla której 
wykonano pomiary. 

Z komentarzem [A6]: Wartość uzyskana podczas 
pomiaru 

Z komentarzem [A7]: Kod PPE w sieci dystrybucyjnej 
OSDn 

Z komentarzem [A8]: Należy podać pełną nazwę 
operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do 
sieci przesyłowej, wraz z oddziałem.  

Z komentarzem [A9]: Wartość uzyskana podczas 
pomiaru. Wartość dodania oznacza, że energię 
elektryczną dostarczono do odbiorcy. 
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Dodatkowe informacje4  

 

 

Oświadczam, że wskazane punkty pomiarowe stanowią kompletny układ zasilania. 

Oświadczam, że podane powyżej informacje potwierdzają dostarczanie mocy do systemu przez jednostkę rynku mocy przez ciągły okres co najmniej jednej godziny, w 
wielkości nie mniejszej niż 95% obowiązku mocowego wynikającego z aukcji głównej, w wyniku której ta jednostka zawarła umowę mocową. 

Data dd.mm.rrrr  

Podpis  

 

 
4 Pole nie jest obowiązkowe. 

Z komentarzem [A10]: Należy podać dodatkowe 
informacje przydatne 
Dla OSP np. ewentualne zmiany numeracji  
Punktów pomiarowych. 

Z komentarzem [A11]: Należy podać datę podpisania 
dokumentu. 

Z komentarzem [A12]: Należy złożyć podpis 
kwalifikowany osoby składającej oświadczenie w 
systemie PURM, posiadającej umocowanie do 
reprezentowania dostawcy mocy w procesach 
związanych z monitorowaniem umów mocowych (na 
podstawie załącznika nr 4.3 do regulaminu rynku mocy 
stanowiącego pełnomocnictwo). 
 
UWAGA: Nie jest konieczne podpisanie oświadczenia 
zgodnie z reprezentacją dostawcy mocy. 


