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Dane niezbędne do weryfikacji obliczeń jednostkowejgo wskaźnika 

emisji dwutlenku węgla lub średniorocznej emisji dwutlenku węgla 

dla jednostek wytwórczych 

Dane dostawcy mocy 

Forma prawna 
 

Nazwa / Imię i nazwisko  

Oznaczenie organu 
uprawnionego do reprezentacji  

 

Dane identyfikacyjne 

NIP  

REGON  

KRS / PESEL / Numer 

paszportu1 

 

Numer wpisu do właściwego 
rejestru siedziby2 

 

 

Dane jednostki rynku mocy 

Lp. Kod jednostki rynku mocy Nazwa jednostki rynku mocy 

1.   

Jednostki wytwórcze wchodzące w skład jednostek fizycznych tworzących daną jednostkę 
rynku mocy3 

Lp. Kod jednostki fizycznej Nazwa jednostki fizycznej Liczba jednostek 
wytwórczych 

1.    

 

  

 
1 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.  
2 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
3 Należy wymienić wszystkie jednostki fizyczne wchodzące w skład danej jednostki rynku mocy. W przypadku 

jednostek rynku mocy składających się z więcej niż jednej jednostki fizycznej, należy dodać odpowiednią liczbę 
wierszy w tabeli.  
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A. Weryfikacja obliczeń jednostkowegjednostkowej o wskaźnika emisji dwutlenku węgla 
dla jednostek wytwórczych4,5 

Informacje dotyczące jednostki wytwórczej, wchodzącej w skład jednostek fizycznych 
tworzących jednostkę rynku mocy, niezbędne do obliczeń jednostkowego wskaźnika emisji 

dwutlenku węgla dla roku_____ 

Kod jednostki fizycznej, w skład której 
wchodzi dana jednostka wytwórcza 

 

Liczba porządkowa jednostki wytwórczej  

Opis jednostki wytwórczej6  

Sprawność projektowa wytwarzania 
energii elektrycznej netto, % 

 

Rodzaj wykorzystywanego paliwa7 i jego 
udział energetyczny w całym 
wykorzystywanym paliwie8, % 

 

Udział przeniesionej emisji dwutlenku 
węgla9, % 

 

Wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla 
danego paliwa10, kg/TJ 

 

Jednostkoway wskaźnik  emisjai 
dwutlenku węgla dla jednostki 
wytwórczej, g/kWh 

 

Zastosowane standardy ISO11  

Założenia dotyczące obliczeń  

 
4 Należy wypełnić w przypadku jednostek rynku mocy, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka 
wytwórcza. 
5 W celu wypełnienia dokumentu dla więcej niż jednej jednostki wytwórczej, należy skopiować niniejszą tabelę. 
6 Opis powinien zawierać co najmniej technologię wytwarzania energii danej jednostki wytwórczej. 
7 W przypadku stosowania więcej niż jednego paliwa, należy podać wszystkie stosowane paliwa. 
8 W przypadku stosowania więcej niż jednego paliwa, należy podać udział energetyczny wszystkich stosowanych 
paliw. 
9 Oznacza udział emisji dwutlenku węgla 𝑡𝐶𝑂2,, która została wychwycona i przeniesiona z jednostki wytwórczej,  𝑡𝐶𝑂2, o którym mowa w art. 3a ustawy do instalacji, o których mowa w art. 49 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. Urz. UE L 334 z 31 grudnia 2018 r. str. 1), w całkowitej 
emisji tej jednostki. 
10 Oznacza Wwskaźnik emisji dwutlenku węgla dla danego paliwa 𝑊𝐸𝑝,  wyznaczony tak jak na potrzeby 

raportowania emisji określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 
r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającym rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012, 
wyrażony w kgCO2/TJ;o którym mowa w art. 3a ustawy.  Ww  przypadku stosowania więcej niż jednego paliwa, 
należy podać wskaźniki wszystkich stosowanych paliw. 
11 Standardy ISO, w oparciu o które wyznaczono sprawność projektową wytwarzania energii elektrycznej netto. 
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B. Weryfikacja obliczeń średniorocznej emisji dwutlenku węgla dla jednostek 
wytwórczych12  

Liczba jednostek wytwórczych, w odniesieniu do których składane jest oświadczenie 
dotyczące wolumenu emisji: ______ 

Informacje dotyczące jednostki wytwórczej, wchodzącej w skład jednostek fizycznych 
tworzących jednostkę rynku mocy, niezbędne do obliczeń średniorocznej emisji dwutlenku 

węgla 

Kod jednostki fizycznej, w skład 
której wchodzi dana jednostka 
wytwórcza 

 

Liczba porządkowa jednostki 
wytwórczej 

 

Opis jednostki wytwórczej5  

Moc elektryczna netto, MW  

Rok poprzedzający rok certyfikacji 
„c”13 

c - 3 c - 2 c - 1 

Jednostkowy wskaźnik emisji 
dwutlenku węgla dla jednostki 
wytwórczej14, g/kWh 

   

Roczna produkcja energii 
elektrycznej netto, GWh 

   

Średnioroczna emisja dwutlenku 
węgla, kg/kW 

 

 

  

 
12 Część B należy wypełnić w przypadku składania oświadczenia o nieprzekroczeniu wolumenu emisji, o którym 

mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 15) albo 7.4.2.14 podpunkt 15) regulaminu. W celu wypełnienia dokumentu dla więcej 
niż jednej jednostki wytwórczej, należy skopiować niniejszą tabelę. 
13 „c” oznacza rok, w którym przeprowadzana jest certyfikacja do aukcji mocy. 
14 Wyznaczony zgodnie z pkt. 7.4.2.2 regulaminu. 
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Informacje dodatkowe15  

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
15 Pole nie jest obowiązkowe 
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 Beneficjent: 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
05-520 Konstancin – Jeziorna 
ul. Warszawska 165 

GWARANCJA BANKOWA 

Zostaliśmy poinformowani przez naszego Klienta: ……. ……., będącego dostawcą mocy w 
odniesieniu do jednostki rynku mocy o numerze ……., że wymagana jest gwarancja bankowa 
w wysokości ……. zł (słownie: ……. złotych) – wystawiona na Waszą rzecz i zabezpieczająca 
należyte wypełnienie przez naszego Klienta zobowiązań wynikających z konieczności 
wniesienia zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 
grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z późn. zm..2017 r. poz. 9 ) – dalej 
„Ustawa o rynku mocy”, związanego z otrzymaniem przez dostawcę mocy certyfikatu 
warunkowego nr …….. 
Zgodnie ze zleceniem otrzymanym od naszego Klienta, my Bank ……. ……. z siedzibą w ……. 
[dane rejestrowe Banku wraz z numerem NIP], niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo 
zobowiązujemy się zapłacić Wam każdą kwotę nieprzekraczającą ……. (słownie: ……. 
złotych) z tytułu zrealizowania przez Was zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 
50 ust. 1 Ustawy o rynku mocy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Was pierwszego 
pisemnego wezwania do zapłaty stwierdzającego, że zgodnie z postanowieniami Ustawy o 
rynku mocy lub Regulaminu Rynku Mocy zaistniały podstawy do zatrzymania przez Was 
zabezpieczenia.  

Wasze pisemne żądanie zapłaty winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w Waszym imieniu oraz wskazywać numer gwarancji, jak również bank 
i numer rachunku, na który winien być dokonany przelew. 
Żądanie zapłaty musi być nam przedstawione w jeden ze wskazanych niżej sposobów: 
- na adres e-mail: ….........., przy czym musi być ono opatrzone kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi osób upoważnionych do złożenia żądania zapłaty w Waszym imieniu, albo 

- za pośrednictwem banku prowadzącego Wasz rachunek bankowy. W celu identyfikacji Wasz 
bank potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do 
złożenia żądania zapłaty w Waszym imieniu. 
Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza kwotę gwarancji. 
Nasza gwarancja jest ważna do dnia ……. ……. ……. r. włącznie, a jeżeli data ta przypadłaby 
w dniu, w którym nie prowadzimy działalności operacyjnej, gwarancja jest ważna do 
pierwszego dnia roboczego Banku, następującego po tym dniu (dalej jako termin ważności 
gwarancji). 

Żądanie wypłaty należy złożyć w……., na adres: ……, najpóźniej do godziny ……. w ostatnim 
dniu terminu ważności gwarancji.  
Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku, gdy: 

1) Wasze żądanie zapłaty nie zostało zgłoszone w terminie ważności gwarancji, albo 
2) gdy Nasze wypłaty z tytułu gwarancji osiągną kwotę gwarancji, albo 
 w przypadku zwrócenia do Nas oryginału gwarancji przed upływem terminu ważności 

gwarancji, albo 
3)  
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4) gdy My otrzymamy od Was pisemne oświadczenie, podpisane przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w Waszym imieniu oraz przesłane 
w sposób określony w gwarancji w odniesieniu do żądania zapłaty, zwalniającego Nas 
ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminu 
ważności gwarancji.  

Gwarancja wchodzi w życie z dniem ……. ……. ……. r.1 
Niniejsza gwarancja jest nieprzenaszalna. 

Wszelkie spory wynikające z gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez 
właściwy dla Waszej siedziby sąd powszechny.  
 

....................................................... 

(Gwarant) 

 

 
1 Data wejścia w życie gwarancji nie może być późniejsza niż data rozpoczęcia aukcji mocy. 
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 Beneficjent: 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
05-520 Konstancin – Jeziorna 
ul. Warszawska 165 

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA  

Zostaliśmy poinformowani przez naszego Klienta: ……. ……., będącego dostawcą mocy w 
odniesieniu do jednostki rynku mocy o numerze ……., że wymagana jest gwarancja 
ubezpieczeniowa w wysokości ……. zł (słownie: ……. złotych) – wystawiona na Waszą rzecz 
i zabezpieczająca należyte wypełnienie przez naszego Klienta zobowiązań wynikających 
z konieczności wniesienia zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z późn. zm.2017 
r. poz. 9) – dalej „Ustawa o rynku mocy”, związanego z otrzymaniem przez dostawcę mocy 
certyfikatu warunkowego nr …….. 
Zgodnie ze zleceniem otrzymanym od naszego Klienta, my Zakład Ubezpieczeń ……. ……. 
Z siedzibą w ……. [dane rejestrowe Zakładu Ubezpieczeń wraz z numerem NIP], niniejszym 
nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się zapłacić Wam każdą kwotę 
nieprzekraczającą ……. (słownie: ……. złotych) z tytułu zrealizowania przez Was 
zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy o rynku mocy, w terminie 
10 dni od dnia otrzymania od Was pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty 
stwierdzającego, że zgodnie z postanowieniami Ustawy o rynku mocy lub Regulaminu Rynku 
Mocy zaistniały podstawy do zatrzymania przez Was zabezpieczenia.  
Wasze pisemne żądanie zapłaty winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w Waszym imieniu oraz wskazywać numer gwarancji, jak również bank 
i numer rachunku, na który winien być dokonany przelew. 
Żądanie zapłaty musi być nam przedstawione w jeden ze wskazanych niżej sposobów: 
- na adres e-mail: ……........, przy czym musi być ono opatrzone kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi osób upoważnionych do złożenia żądania zapłaty w Waszym imieniu, albo 

- za pośrednictwem banku prowadzącego Wasz rachunek bankowy. W celu identyfikacji Wasz 
bank potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do 
złożenia żądania zapłaty w Waszym imieniu. 

Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza kwotę gwarancji. 
Nasza gwarancja jest ważna do dnia ……. ……. ……. r. włącznie, a jeżeli data ta przypadłaby 
w dniu, w którym nie prowadzimy działalności operacyjnej, gwarancja jest ważna do 
pierwszego dnia roboczego Zakładu Ubezpieczeń, następującego po tym dniu (dalej jako 
termin ważności gwarancji). 
Żądanie wypłaty należy złożyć w……., na adres: ……, najpóźniej do godziny ……. w ostatnim 
dniu terminu ważności gwarancji.  
Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku, gdy: 

1) Wasze żądanie zapłaty nie zostało zgłoszone w terminie ważności gwarancji, albo 
2) gdy Nasze wypłaty z tytułu gwarancji osiągną kwotę gwarancji, albo 
3) w przypadku zwrócenia do Nas oryginału gwarancji przed upływem terminu ważności 

gwarancji, albo 
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4) gdy My otrzymamy od Was pisemne oświadczenie, podpisane przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w Waszym imieniu oraz przesłane 
w sposób określony w gwarancji w odniesieniu do żądania zapłaty, zwalniające Nas ze 
wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminu ważności 
gwarancji.  

Gwarancja wchodzi w życie z dniem ……. ……. ……. r.1 
Niniejsza gwarancja jest nieprzenaszalna. 

Wszelkie spory wynikające z gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez 
właściwy dla Waszej siedziby sąd powszechny.  

 

....................................................... 

(Gwarant) 

 

 
1 Data wejścia w życie gwarancji nie może być późniejsza niż data rozpoczęcia aukcji mocy. 
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Umowa poręczenia nr ……. 
 

Niniejsza Umowa (zwana dalej "Umową") została zawarta w Konstancinie-Jeziornie, w dniu ……. ……. 
……. r./ w dacie złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę reprezentującą Stronę, 
która podpisuje Umowę jako ostatnia1 pomiędzy: 

1. ……. zwaną/ym dalej „Poręczycielem”, reprezentowaną/ym przez:  

1. …………………….. 

2. ……………………….. 

oraz 

2. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie –Jeziornie ……., 
zwaną dalej „PSE” lub „Spółką”, reprezentowaną przez: 

1. ………………. 

2. ………………. 

- łącznie zwanymi „Stronami”. 
Mając na uwadze, że : 

a) PSE wydało ……. [Oznaczenie Dostawcy mocy] (zwanej/mu dalej „Dostawcą mocy”), 
certyfikat warunkowy nr ……. w odniesieniu do jednostki rynku mocy nr ……., 

b) zgodnie z art. 50 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy 
(zwanej dalej „Ustawą”), Dostawca mocy zobowiązany jest do ustanowienia i utrzymywania  
zabezpieczenia finansowego, 

 Strony postanawiają niniejszym, co następuje: 

§ 1. 

Poręczyciel oświadcza, że znana jest mu treść i zakres zobowiązań Dostawcy mocy wynikających 
z Ustawy oraz Regulaminu Rynku Mocy (zwanego dalej „Regulaminem”). 

§ 2. 

1. Poręczyciel zobowiązuje się względem Spółki wykonać zobowiązanie polegające na zapłacie kwoty 
pieniężnej w kwocie odpowiadającej wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 
Ustawy, do którego zatrzymania Spółka jest uprawniona zgodnie z przepisami Ustawy oraz 
postanowieniami Regulaminu, na wypadek, gdyby Dostawca mocy zobowiązania tego nie 
wykonał.  

2. Odpowiedzialność Poręczyciela ograniczona jest do kwoty …………. złotych (słownie: … złotych). 

3. Na obowiązki Poręczyciela dotyczące wszelkich zobowiązań zapłaty wynikających z Umowy, nie 
ma wpływu istnienie, ważność, egzekwowalność, pełna realizacja czy też zakres dowolnego innego 
zabezpieczenia, jakie PSE posiadają w stosunku do zobowiązań Dostawcy mocy.  

§ 3. 

1. PSE zobowiązane są do zawiadomienia Poręczyciela o niewykonaniu przez Dostawcę mocy 
obowiązku zapłaty kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, nie wcześniej niż 7-go dnia roboczego od 
dnia, w którym upłynął termin jej zapłaty, ze wskazaniem jej wysokości. 

2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, PSE dokonuje w formie pisemnej, za pomocą przesyłki 
wysłanej listem poleconym. 

§ 4. 

 
1
 Niepotrzebne skreślić 
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Poręczyciel zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, w terminie 7 dni od daty 
doręczenia Poręczycielowi zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  

§ 5. 

1. Zapłata należności dokonywana będzie na rachunek bankowy PSE, wskazany w zawiadomieniu, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Dniem zapłaty jest dzień uznania należnością rachunku bankowego PSE.  

§ 6. 

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Poręczyciel złożył PSE oświadczenie w formie 
aktu notarialnego o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 
cywilnego, do kwoty ……. zł (słownie: ……. złotych), zgodne ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 
do Umowy. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Poręczyciel. 

§ 7. 

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje do chwili zaistnienia pierwszego z poniższych 
zdarzeń: 

1) do dnia …….; 

2) do dnia  złożenia przez Spółkę oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 
50 ust. 1 Ustawy. 

§ 8. 

1. Prawem właściwym dla Umowy i zgodnie z którym jest ona interpretowana, jest prawo polskie. 

2. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. W razie powstania sporu przy realizacji Umowy spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy dla 
siedziby PSE sąd powszechny.  

4. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej albo elektronicznej, pod rygorem nieważności. 

5. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja dokonywana zgodnie z Umową będą sporządzone 
w jeden z poniżej wymienionych sposobów: 

- w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności i będą przesyłane listem poleconym 
zea zwrotnym poświadczeniem odbioru, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej, albo 

- w formie elektronicznej i będą przesyłane na adresy e-mail wskazane w ust. 6, chyba że w treści 
Umowy wskazano inaczej.  

5.6. Zawiadomienia i korespondencja będą przesyłane na adres podany poniżej/na adres e-mail 
podany poniżej2, chyba, że adresat poda na piśmie/ za pomocą komunikacji elektronicznej2 drugiej 
Stronie inny adres z co najmniej z 15-dniowym wyprzedzeniem.  

Adresy Stron są następujące: 

a) dla PSE: 

……. 

E-Mail: ……. 

b) dla Poręczyciela:  

……. 

E-Mail: …….  

 
2 Niepotrzebne skreślić 
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6.7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/ 
w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby 
reprezentujące każdą ze Stron3. 

 

 

PSE: Poręczyciel: 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji, 

2. Akt notarialny obejmujący oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji. 
 

 

 
3 Niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie o spełnieniu Finansowego Kamienia Milowego 

Typ jednostki rynku mocy1 ☐ nowa jednostka rynku mocy wytwórcza 

☐ modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza 

Nazwa jednostki rynku mocy  

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy  

 

Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto (CAPEX), zł/MW   

CałkowiteWymagane  nakłady inwestycyjne netto, zł2   

Sumaryczny udział wartości wszystkich poniesionych nakładów inwestycyjnych 
wskazanych w zestawieniu w odniesieniu do wymaganych  całkowitych nakładów 
inwestycyjnych, % 

 

Sumaryczny udział wartości wszystkich zawartych umów w odniesieniu do wymaganych 
całkowitych nakładów inwestycyjnych, % 

 

 

 
1 Właściwe zaznaczyć. 
2 Wymagane nakłady inwestycyjne netto określone jako iloczyn mocy osiągalnej netto danej jednostki rynku mocy i jednostkowego poziomu nakładów inwestycyjnych określonego dla danej aukcji 
głównej. 
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Zestawienie poniesionych nakładów inwestycyjnych 

Lp. Rodzaj 
dokumentu 
księgowego 

Numer 
dokumentu 
księgowego 

Data 
wystawienia 
dokumentu 
księgowego 

Opis towaru lub usługi 
objętej dokumentem 
księgowym 

Sposób powiązania z 
realizacją jednostki rynku 
mocy 

Wartość całkowita 
dokumentu księgowego 
netto, zł 

Wartość księgowa nakładów 
netto alokowana na jednostkę 
rynku mocy3, zł 

1.         

2.         

3.        

4.        

5.        

6.        

Sumaryczna wartość księgowa netto poniesionych nakładów inwestycyjnych wskazanych w zestawieniu, zł  

  

 
3 Zgodnie z pkt. 7.4.5.6 Regulaminu Rynku Mocy. 



Zał. 14.1 do Regulaminu Rynku Mocy 

Wzór oświadczenia o spełnieniu Finansowego Kamienia Milowego 

 

Strona 3 z 4 

Informacje o zawartych umowach z dostawcami urządzeń lub na realizację jednostki rynku mocy 

L.p. Numer 
umowy 

Rodzaj 
umowy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Strony 
umowy 

Termin 
realizacji 
umowy 

Zakres prac objętych 
umową 

Sposób powiązania z 
realizacją jednostki rynku 
mocy 

Wartość całkowita 
umowy netto, zł 

Wartość księgowa umowy 
netto alokowana na 
jednostkę rynku mocy4, zł 

1.          

2.           

3.          

4.          

5.          

Sumaryczna wartość księgowa netto zawartych umów wskazanych w zestawieniu, zł 
 

 

 

Dodatkowe informacje5  

 

 
4 Zgodnie z pkt. 7.4.5.56 Regulaminu Rynku Mocy. 
5 Pole nie jest obowiązkowe. 
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Oświadczam, że podane powyżej informacje potwierdzają spełnienie Finansowego Kamienia Milowego. 

Oświadczam, że podane powyżej informacje są rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  
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Oświadczenie o poniesieniu całkowitych nakładów inwestycyjnych 

Typ jednostki rynku mocy1 ☐ nowa jednostka rynku mocy wytwórcza 

☐ modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza 

☐ jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania 

Nazwa jednostki rynku mocy  

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy  

 

Jednostkowy poziom poniesionych nakładów inwestycyjnych netto (CAPEX), zł/MW   

Wymagane Całkowite poniesione nakłady inwestycyjne netto, zł2   

Sumaryczny udział wartości wszystkich pozycji wskazanych w zestawieniu  
w odniesieniu do całkowitych wymaganych nakładów inwestycyjnych, % 

 

 

Zestawienie poniesionych nakładów inwestycyjnych 

Lp. Rodzaj 
dokumentu 
księgowego 

Numer 
dokumentu 
księgowego 

Data 
wystawienia 
dokumentu 
księgowego 

Opis towaru lub usługi 
objętej dokumentem 
księgowym 

Sposób powiązania z 
realizacją jednostki rynku 
mocy 

Wartość całkowita 
dokumentu księgowego 
netto, zł 

Wartość księgowa nakładów 
netto alokowana na jednostkę 
rynku mocy3, zł 

1.         

 
1 Właściwe zaznaczyć. 
2 Wymagane nakłady inwestycyjne netto określone jako iloczyn mocy osiągalnej netto danej jednostki rynku mocy i jednostkowego poziomu nakładów inwestycyjnych określonego dla danej aukcji 
głównej. 
3 Zgodnie z pkt. 7.4.5.56 Regulaminu Rynku Mocy. 
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Zestawienie poniesionych nakładów inwestycyjnych 

Lp. Rodzaj 
dokumentu 
księgowego 

Numer 
dokumentu 
księgowego 

Data 
wystawienia 
dokumentu 
księgowego 

Opis towaru lub usługi 
objętej dokumentem 
księgowym 

Sposób powiązania z 
realizacją jednostki rynku 
mocy 

Wartość całkowita 
dokumentu księgowego 
netto, zł 

Wartość księgowa nakładów 
netto alokowana na jednostkę 
rynku mocy3, zł 

2.         

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

Sumaryczna wartość księgowa netto poniesionych nakładów inwestycyjnych wskazanych w zestawieniu, zł  
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Dodatkowe informacje4  

 

Oświadczam, że podane powyżej informacje potwierdzają spełnienie Operacyjnego Kamienia Milowego w zakresie poniesionych wymaganych nakładów inwestycyjnych.5 

Oświadczam, że podane powyżej informacje są rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
4 Pole nie jest obowiązkowe. 
5 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej. Jeżeli nie dotyczy – skreślić. 
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Oświadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego – nowa jednostka rynku mocy wytwórcza 

 

Nazwa nowej jednostki 
rynku mocy wytwórczej 

 

 

Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji 

Działanie1 Data zrealizowania Uwagi 

1) Uzyskanie prawomocnej 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

2) Uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na budowę 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

3) Uzyskanie koncesji na 
wytwarzanie energii 
elektrycznej 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

4) Pozyskanie finansowania 
na realizację inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

5) Zawarcie umowy na 
realizację inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

6) Rozpoczęcie prac 
budowlanych 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

  

7) Przyjęcie napięcia od 
strony systemu na 
infrastrukturę techniczną 
inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

  

8) Przeprowadzenie rozruchu 
technologicznego 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

9) Pierwsza synchronizacja Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

10) Przeprowadzenie odbioru 
technicznego 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

11) Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

  

12) Oddanie inwestycji do 
eksploatacji  

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 
1 Jeżeli działanie nie dotyczy opisywanego przypadku, we wszystkie pola należy wpisać „n/d”. 
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Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji 

Działanie1 Data zrealizowania Uwagi 

13) Inne2 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

  

 
2 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji, podane w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym dołączonym do wniosku o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych OSP 
w procesach monitorowania realizacji umowy mocowej . 



Zał. 14.3 do Regulaminu Rynku Mocy 

Wzór oświadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego – nowa 
jednostka rynku mocy wytwórcza 
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Potwierdzenie realizacji harmonogramu finansowego inwestycji3 

Etap3  
Termin 

realizacji 
Poniesione nakłady całkowite etapu netto, zł  

Etap realizacji 
inwestycji 1 

Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

 

Etap realizacji 
inwestycji 2 

Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

 

Etap realizacji 
inwestycji 3 

Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

 

Suma  

 

Dodatkowe informacje44  

 

Oświadczam, że harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji został zrealizowany. 

Oświadczam, że podane powyżej informacje potwierdzają spełnienie Operacyjnego Kamienia 
Milowego w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.55 

Oświadczam, że podane powyżej informacje są rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów 
rachunkowych. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
3 Dotyczy etapów odpowiadających nakładom finansowym, wykazanym w zał. 14.2 do Regulaminu Rynku Mocy. 

W kolumnie należy wymienić etapy realizacji inwestycji podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
dołączonym do wniosku o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych OSP w procesach 
monitorowania realizacji umowy mocowej. 

4  Pole nie jest obowiązkowe. 
5 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej. 

Jeżeli nie dotyczy – skreślić. 
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Oświadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego – modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza 

 

Nazwa modernizowanej 
jednostki rynku mocy 
wytwórczej 

 

 

Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji 

Działanie1 Data Uwagi 

1) Uzyskanie nowej decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

2) Uzyskanie nowego 
prawomocnego 
pozwolenia na budowę 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

3) Uzyskanie koncesji na 
wytwarzanie energii 
elektrycznej 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

4) Pozyskanie finansowania 
na realizację modernizacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

5) Zawarcie umowy na 
realizację modernizacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

6) Rozpoczęcie prac 
modernizacyjnych 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

7) Zawarcie aneksu do 
umowy o przyłączenie 
albo nowej umowy 
o przyłączenie 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

8) Przeprowadzenie rozruchu 
technologicznego 
zmodernizowanych 
instalacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

9) Przeprowadzenie odbioru 
technicznego 
zmodernizowanych 
instalacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

10) Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 
1 Jeżeli działanie nie dotyczy opisywanego przypadku, we wszystkie pola należy wpisać „n/d”. 
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Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji 

Działanie1 Data Uwagi 

11) Zakończenie modernizacji Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

12) Inne2 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 
2 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji podane w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym dołączonym do wniosku o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych OSP 
w procesach monitorowania realizacji umowy mocowej. 
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Wzór oświadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego – 
modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza 
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Potwierdzenie realizacji harmonogramu finansowego inwestycji3 

Etap3 Termin 
realizacji 

Poniesione nakłady całkowite etapu netto, zł  

Etap realizacji 
inwestycji 1 

Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

 

Etap realizacji 
inwestycji 2 

Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

 

Etap realizacji 
inwestycji 3 

Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

 

Suma  

 

Dodatkowe informacje4  

 

Oświadczam, że harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji został zrealizowany. 

Oświadczam, że podane powyżej informacje potwierdzają spełnienie Operacyjnego Kamienia 
Milowego w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. 

Oświadczam, że podane powyżej informacje są rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów 
rachunkowych. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
3 Dotyczy etapów odpowiadających nakładom finansowym, wykazanym w zał. 14.2 do Regulaminu Rynku Mocy. 

W kolumnie należy wymienić etapy realizacji inwestycji podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
dołączonym do wniosku o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych OSP w procesach 
monitorowania realizacji umowy mocowej. 

4 Pole nie jest obowiązkowe. 
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Oświadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego – jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania 

 

Nazwa jednostki rynku 
mocy redukcji 
zapotrzebowania 

 

 

Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji 

Działanie1 Data Uwagi 

1) Pozyskanie jednostek 
fizycznych redukcji 
zapotrzebowania, które 
zastąpią planowaną 
jednostkę redukcji 
zapotrzebowania2 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

2) Rozpoczęcie prac 
związanych z 
dostosowaniem urządzeń 
odbiorcy do możliwości 
świadczenia usług redukcji 
zapotrzebowania, budową 
magazynu energii lub 
budową wewnętrznego 
źródła wytwarzania energii 
elektrycznej 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

3) Ukończenie prac 
związanych z 
dostosowaniem urządzeń 
odbiorcy do możliwości 
świadczenia usług redukcji 
zapotrzebowania, budową 
magazynu energii lub 
budową wewnętrznego 
źródła wytwarzania energii 
elektrycznej 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

4) Przeprowadzenie testu 
redukcji zapotrzebowania 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 
1 Jeżeli nie jest wymagane, należy wpisać „n/d”. 
2 Należy uzupełnić, jeżeli w skład jednostki rynku mocy wchodzi przynajmniej jedna jednostka redukcji 
zapotrzebowania planowana. 



Zał. 14.6 do Regulaminu Rynku Mocy 

Wzór oświadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego – 
jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania 
 

 

 

 
Strona 2 z 3 

 

Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji 

Działanie1 Data Uwagi 

5) Inne3 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

 

 
3 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji podane w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym dołączonym do wniosku o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych OSP 
w procesach monitorowania realizacji umowy mocowej. 
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Potwierdzenie realizacji harmonogramu finansowego inwestycji4 

Etap4 Termin 
realizacji 

Poniesione nakłady  całkowite netto etapu, zł 

Etap realizacji 
inwestycji 1 

Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

 

Etap realizacji 
inwestycji 2 

Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

 

Etap realizacji 
inwestycji 3 

Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

 

Suma  

 

Dodatkowe informacje5  

 

Oświadczam, że harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji został zrealizowany. 

Oświadczam, że podane powyżej informacje potwierdzają spełnienie Operacyjnego Kamienia 
Milowego w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.  

Oświadczam, że podane powyżej informacje są rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów 
rachunkowych. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
4 Dotyczy etapów odpowiadających nakładom finansowym, wykazanym w zał. 14.2 do regulaminu rynku mocy. W 

kolumnie należy wymienić etapy realizacji inwestycji podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
dołączonym do wniosku o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych OSP w procesach 
monitorowania realizacji umowy mocowej.  

5 Pole nie jest obowiązkowe. 
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Oświadczenie dotyczące spełnienia limitu emisji lub wolumenu 

emisji 

 

1. Dane dostawcy mocy składającego oświadczenie 

Dane dostawcy mocy 

Forma prawna 
 

Nazwa / Imię i nazwisko  

Oznaczenie organu 
uprawnionego do reprezentacji  

 

Dane identyfikacyjne 

NIP  

REGON  

KRS / PESEL / Numer 

paszportu1 

 

Numer wpisu do właściwego 
rejestru siedziby2 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

 

2. Dane jednostek rynku mocy, których dotyczy niniejszy dokument wraz z treścią 
oświadczenia dotyczącego spełnienia limitu emisji lub wolumenu emisji przez 

te jednostki 
 

Dane jednostki rynku mocy3 

Lp. Kod jednostki rynku mocy Nazwa jednostki rynku mocy 

1.   

 
1 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.  
2 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
3 W celu złożenia oświadczenia dla więcej niż jednej jednostki rynku mocy należącej do dostawcy mocy 

wskazanego w części 1, należy skopiować niniejszą tabelę.  
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Jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy4 

Lp. Kod jednostki fizycznej Nazwa jednostki fizycznej 

1.   

Rok dostaw, za który składane jest oświadczenie:  

☐ 
Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw żadna z jednostek wytwórczych wchodzących 
w skład jednostek fizycznych tworzących wskazaną powyżej jednostkę rynku mocy nie 
przekroczyła limitu emisji. 

☐ 

Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw wszystkie z jednostek wytwórczych, które 
rozpoczęły komercyjną produkcję przed dniem 4 lipca 2019 r., wchodzących w skład jednostek 
fizycznych tworzących wskazaną powyżej jednostkę rynku mocy, które przekroczyły limit 
emisji, nie przekroczyły wolumenu emisji. 

Jednocześnie oświadczam, że pozostałe jednostki wytwórcze, wchodzące w skład jednostek 
fizycznych tworzących wskazaną powyżej jednostkę rynku mocy nie przekroczyły limitu emisji. 

☐ 

Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw co najmniej jedna z jednostek wytwórczych, która 
rozpoczęła komercyjną produkcję w dniu 4 lipca 2019 r. lub później, wchodzących w skład 
jednostek fizycznych tworzących wskazaną powyżej jednostkę rynku mocy przekroczyła limit 
emisji lub  co najmniej jedna z jednostek wytwórczych, która rozpoczęła komercyjną produkcję 
przed 4 lipca 2019 r., wchodzących w skład jednostek fizycznych tworzących wskazaną 
powyżej jednostkę rynku mocy, przekroczyła limit emisji i wolumen emisji. 

☐ 

Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw wskazana powyżej jednostka rynku mocy 
spełniła limit emisji w rozumieniu art. 3a ustawy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 
lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1505). 

☐ 

Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw wskazana powyżej jednostka rynku mocy nie 
spełniła limitu emisji w rozumieniu art. 3a ustawy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 
23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1505). 

☐ 
Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw w skład jednostek fizycznych tworzących 
wskazaną jednostkę rynku mocy nie wchodziły żadne jednostki wytwórcze.  

Informacje dodatkowe5  

 

3. Podpisy oraz informacje dodatkowe 

 
4 Należy wymienić wszystkie jednostki fizyczne wchodzące w skład danej jednostki rynku mocy. W przypadku 

jednostek rynku mocy składających się z więcej niż jednej jednostki fizycznej, należy dodać odpowiednią liczbę 
wierszy w tabeli.  
5 Pole nie jest obowiązkowe 
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Potwierdzam treść oświadczeń składanych w części 2 niniejszego dokumentu. 
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

Informacje dodatkowe6  

 

 
6 Pole nie jest obowiązkowe 
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Oświadczenie potwierdzające dostarczanie mocy do systemu przez jednostkę rynku mocy na potrzeby 
monitorowania realizacji umów mocowych 

Kod jednostki rynku mocy  

Iloczyn mocy osiągalnej netto jednostki i korekcyjnego 
współczynnika dyspozycyjności, określonych 
w certyfikacieObowiązek mocowy jednostki rynku mocy 
wynikający z umowy mocowej zawartej w toku aukcji 
głównej [MW]  

 

 

Wyciąg z danych pomiarowych1 

Data: Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Godzina: Wybierz element. 

Kod jednostki fizycznej Kod PPE/MD 
Nazwa Operatora 

(PSE/OSDp) 
Nazwa OSDn2 Typ PPE/MD Wartość pomiaru [MWh]3 

    Wybierz element.  

    Wybierz element.  

 
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. 
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Wyciąg z danych pomiarowych1 

Data: Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Godzina: Wybierz element. 

Kod jednostki fizycznej Kod PPE/MD 
Nazwa Operatora 

(PSE/OSDp) 
Nazwa OSDn2 Typ PPE/MD Wartość pomiaru [MWh]3 

    Wybierz element.  

 

Dodatkowe informacje4  

 

 

 
4 Pole nie jest obowiązkowe. 
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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 iloczynu mocy osiągalnej netto 
jednostki i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności, określonych w certyfikacie. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 


