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PEŁNOMOCNICTWO 

DLA UŻYTKOWNIKA REJESTRU1 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………- 

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 fizycznej2 

Forma prawna 
 

Nazwa / Imię i 
nazwisko 

 

Oznaczenie organu 
uprawnionego do 
reprezentacji  

 

Dane identyfikacyjne 

NIP  

REGON  

KRS / PESEL / 
Numer paszportu3 

 

Numer wpisu do 
właściwego rejestru 
siedziby4 

 

 

- w zakresie wniosku o wpis do rejestru  

oraz 

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

 

 
1 Pełnomocnictwo podpisywane jest przez Mocodawcę będącego osobą fizyczną albo w imieniu Mocodawcy 
przez osoby wpisane do właściwego rejestru jako uprawnione do reprezentowania Mocodawcy. 
2 Załącznik uzupełnia się w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli.  
3 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.  
4 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
* Zaznaczyć właściwe. 
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niniejszym udziela  

 

Pani/u ………………………………………………………………… 

posiadającej/mu numer ewidencyjny PESEL / legitymującej/mu się paszportem5 nr:   

[………………….…] 
 

pełnomocnictwa do reprezentowania ww. Podmiotów (osób) w procesach rynku mocy określonych 
w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z późn. zm.), 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 oraz dokonywania innych czynności 
w toku certyfikacji ogólnej;  

☐* składania wniosków, o których mowa w art. 15 ustawy oraz dokonywania innych czynności 
w toku certyfikacji do aukcji;  

☐* dokonywania czynności dotyczących zastąpienia jednostki redukcji zapotrzebowania 
planowanej zgodnie z postanowieniami pkt. 10 regulaminu; 

☐* dokonywania czynności dotyczących monitorowania realizacji umowy mocowej zgodnie 
z postanowieniami pkt. 14 regulaminu, w tym związanych z wykazaniem spełnienia, przez 
jednostki rynku mocy dysponowane przez Mocodawcę, finansowego kamienia milowego (FKM) 
lub operacyjnego kamienia milowego (OKM) oraz do składania oświadczeń oraz dokumentów, 
o których mowa w art. 52 ustawy; 

☐* złożenia oświadczenia dotyczącego limitu emisji lub wolumenu emisji oraz wymaganych 

dokumentów, o których mowa w pkt. 14.3 regulaminu; 

☐* dokonywania czynności dotyczących testu redukcji zapotrzebowania zgodnie 
z postanowieniami pkt. 15 regulaminu; 

☐* dokonywania czynności zgodnie z postanowieniami pkt. 16 regulaminu, w tym dotyczących 

okresu zagrożeniaprzywołania na rynku mocy, testowego okresu przywołania na rynku 
mocyzagrożenia, demonstracji i zdarzeń nagłych; 

☐* dokonywania czynności zgodnie z postanowieniami pkt. 17 regulaminu, w tym dotyczących 
zgłaszania danych o wolumenie energii wynikającym z przyznanego wsparcia w ramach 

systemów wsparcia innych niż rynek mocy, oraz zastrzeżeń do danych pomiarowo-

rozliczeniowych; 

☐* dokonywania czynności dotyczących zgłaszania zmian w rejestrze zgodnie z postanowieniami 

pkt. 20 regulaminu; 

☐* 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; 

 
5 Skreślić niepotrzebne.  
* Zaznaczyć właściwe. 
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☐* pełnienia określonej w regulaminie rynku mocy roli Oferenta, uprawniającej w szczególności do 

składania w toku aukcji wstępnej ofert, o których mowa w art. 9 ustawy, 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; 

☐* dokonywania w imieniu Mocodawcy innych czynności niż wymienione powyżej związanych 
z wykonywaniem umów mocowych. 

 

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 

 

 

 

 ______________________    ______________________ 

 

 

 

Po zapoznaniu się z treścią niniejsze Pełnomocnictwo przyjmuję  

 

 

 

……………………………………..  

(Pełnomocnik)      
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WZÓR UMOWY MOCOWEJ 

Niniejszy Wzór Umowy Mocowej znajduje zastosowanie do umów mocowych zawieranych 
w wyniku aukcji mocy (aukcji głównych i aukcji dodatkowych) oraz umów mocowych 
zawieranych w wyniku transakcji dokonywanych pomiędzy dostawcami mocy w ramach obrotu 
wtórnego obowiązkiem mocowym na rynku wtórnym.  

Stronami Umowy Mocowej są: 

1. OSP – Operator w rozumieniu art. 2 pkt 27 Ustawy 

oraz 

2. Dostawca Mocy – podmiot (osoba) wskazany w certyfikacie wydanym dla jednostki rynku 
mocy, poprzez którą wykonywany jest w danym okresie dostaw Obowiązek Mocowy, 
wynikający z zawartej Umowy Mocowej 

oraz 

3. Zarządca Rozliczeń – podmiot, o którym mowa w art. 61 ust. 2 Ustawy 

– zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich indywidualnie „Stroną”. 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Celem Umowy Mocowej jest określenie zakresu oraz warunków wykonywania przez Dostawcę 
Mocy na rzecz OSP Obowiązku Mocowego, wynagrodzenia za wykonanie Obowiązku Mocowego, 
w tym ceny, oraz warunków płatności przez Zarządcę Rozliczeń wynagrodzenia za wykonanie 
Obowiązku Mocowego.  

2. Ustala się, że pojęcia wyraźnie inaczej niezdefiniowane we Wzorze Umowy Mocowej mają 
znaczenie określone w Regulaminie Rynku Mocy (dalej „Regulamin”), niezależnie od ich pisowni 
wielką albo małą literą. 

3. Przez „jednostkę rynku mocy objętą Umową Mocową” rozumie się jednostkę rynku mocy 
utworzoną na wniosek Dostawcy Mocy w certyfikacji do aukcji mocy i dla której Dostawca Mocy 
uzyskał certyfikat dla danego okresu dostaw, poprzez którą Dostawca Mocy wykonuje Obowiązek 
Mocowy wynikający z zawartej Umowy Mocowej (§ 4 Wzoru Umowy Mocowej). 

4. Podstawą do ustalenia warunków zawartej Umowy Mocowej są: 

1) Ustawa, wraz z aktami wykonawczymi do Ustawy; 

2) ustawa - Prawo energetyczne, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy; 

3) każdorazowo aktualny Regulamin, w tym stanowiący załącznik do Regulaminu Wzór Umowy 
Mocowej, zatwierdzony decyzją Prezesa URE; 

4) Rejestr w zakresie wpisów dotyczących jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową. 

5. Na treść zobowiązań Stron wynikających z zawartej Umowy Mocowej składają się: 

1) postanowienia każdocześnie aktualnego Wzoru Umowy Mocowej stanowiącego integralną 
część Regulaminu; 

2) odpowiednie postanowienia każdocześnie aktualnego Regulaminu zatwierdzonego decyzją 
Prezesa URE; 

3) właściwe dla lub odnoszące się do jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową wpisy 
w Rejestrze, w tym w zakresie odnoszącym się do treści wydanego certyfikatu, wyników aukcji 
mocy oraz transakcji dokonanych na rynku wtórnym. 

6. Strony zobowiązane są, w zakresie dotyczącym wykonania Umowy Mocowej, stosować się do 
postanowień aktów prawnych i dokumentów powołanych w ust. 4. 
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7. Zmiany Regulaminu, w tym Wzoru Umowy Mocowej, właściwe wpisy w Rejestrze dokonane po 
zawarciu Umowy Mocowej, jak również nowy Regulamin, obowiązują bez sporządzenia aneksu do 
Umowy Mocowej. 

8. Dostawca Mocy zobowiązany jest do zapewnienia, aby jednostka fizyczna wchodząca w skład 
jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową, była objęta w okresie trwania Obowiązku Mocowego 
umową o świadczenie usług przesyłania lub umową regulującą zasady świadczenia usług 
dystrybucji. 

9. Dostawca Mocy zobowiązany jest do zapewnienia, aby w odniesieniu do którejkolwiek jednostki 
fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową, w okresie trwania 
Obowiązku Mocowego, nie zaistniała którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 16 ust. 2 
Ustawy. Przy ocenie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uwzględnia się 
wykaz usług, o którym mowa w art. 16 ust. 3 Ustawy, zarówno w brzmieniu obowiązującym w 
procesie certyfikacji do aukcji mocy, w wyniku której została zawarta Umowa Mocowa, jak też 
obowiązującym w Okresie Dostaw. 

§ 2 

Przedmiot Umowy Mocowej i podstawowe zobowiązania 

1. Przedmiotem Umowy Mocowej jest świadczenie przez Dostawcę Mocy na rzecz OSP Obowiązku 
Mocowego w okresie dostaw, którego dotyczy zawarta Umowa Mocowa, poprzez jednostkę rynku 
mocy utworzoną na wniosek Dostawcy Mocy w certyfikacji do aukcji mocy, dla której Dostawca 
Mocy uzyskał certyfikat, w zakresie oraz na warunkach określonych w Umowie Mocowej. 

2. Obowiązek Mocowy obejmuje: 

1) pozostawanie przez Dostawcę Mocy, w okresie dostaw, którego dotyczy zawarta Umowa 
Mocowa, w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego 
poprzez jednostkę rynku mocy objętą Umową Mocową, o wolumenie określonym w Rejestrze 
na podstawie wyników aukcji mocy lub wpisów transakcji dokonanych w ramach obrotu 
wtórnego obowiązkiem mocowym na rynku wtórnym oraz 

2) dostarczanie przez Dostawcę Mocy, w okresach przywołania na rynku mocy zagrożenia 
ogłaszanych przez OSP, mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego za pomocą 
jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową, na warunkach i o wolumenie określonym zgodnie 
z Regulaminem. 

3. W przypadku, gdy Obowiązek Mocowy wynika z Umowy Mocowej zawartej w wyniku transakcji 
dokonanej w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym na rynku wtórnym, przedmiotem 
Umowy Mocowej może być wykonanie Obowiązku Mocowego w całym lub w części okresu dostaw, 
w zależności od zakresu Obowiązku Mocowego (określonego co do czasu i wielkości mocy) 
nabytego przez Dostawcę Mocy w ramach takiej transakcji. 

4. W wyniku transakcji dokonanej w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym na rynku 
wtórnym, zakresem przedmiotowym obowiązującej już Umowy Mocowej, zawartej przed 
dokonaniem takiej transakcji, może zostać objęte wykonanie dodatkowego Obowiązku Mocowego 
w całym lub w części okresu dostaw, w zależności od zakresu Obowiązku Mocowego (określonego 
co do czasu i wielkości mocy) nabytego przez Dostawcę Mocy w ramach takiej transakcji. 

5. W wyniku transakcji dokonanej w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym na rynku 
wtórnym, zakresem przedmiotowym obowiązującej już Umowy Mocowej, zawartej przed 
dokonaniem takiej transakcji, może zostać objęte wykonanie Obowiązku Mocowego w części 
okresu dostaw, w zależności od zakresu Obowiązku Mocowego (określonego co do czasu 
i wielkości mocy) zbytego przez Dostawcę Mocy w ramach takiej transakcji. 

6. W przypadkach i w zakresie wskazanym w Regulaminie wykonanie Obowiązku Mocowego może 
dotyczyć więcej niż jednego okresu dostaw.  

7. Umowa Mocowa stanowi: 

1) zobowiązanie Dostawcy Mocy do wykonywania Obowiązku Mocowego przez jednostkę rynku 
mocy objętą Umową Mocową; 

2) zobowiązanie OSP do: 
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a) weryfikacji wykonywania Obowiązku Mocowego, 

b) przekazywania informacji niezbędnych do wystawienia przez Dostawcę Mocy 
dokumentów księgowych stanowiących podstawę do wypłacenia wynagrodzenia z tytułu 
wykonania Obowiązku Mocowego, 

c) ustalania wysokości kar należnych od Dostawcy Mocy za niewykonanie Obowiązku 
Mocowego; 

3) zobowiązanie Zarządcy Rozliczeń do zapłaty Dostawcy Mocy wynagrodzenia z tytułu 
wykonania Obowiązku Mocowego w ramach zawartej Umowy Mocowej.  

§ 3 

Zawarcie Umowy Mocowej 

1. Umowa Mocowa zostaje zawarta z chwilą: 

1) ogłoszenia przez OSP wstępnych wyników aukcji mocy, pod warunkiem zawieszającym do 
czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji mocy, o których mowa w ust. 3, na zasadach 
określonych w Ustawie, albo 

2) wpisania do Rejestru przez OSP transakcji dokonanej przez Dostawcę Mocy w ramach obrotu 
wtórnego obowiązkiem mocowym na rynku wtórnym. 

2. Umowa Mocowa zostaje zawarta w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. 

3. Ostateczne wyniki aukcji mocy określające warunki zawartych umów mocowych ogłasza zgodnie 
z art. 39 ust. 3 Ustawy Prezes URE. 

§ 4 

Oznaczenie jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową 

1. Dostawca Mocy wykonuje Obowiązek Mocowy poprzez jednostkę rynku mocy utworzoną 
w certyfikacji do aukcji mocy, dla której Dostawca Mocy uzyskał certyfikat dla danego okresu 
dostaw oraz, która: 

1) została wskazana w wyniku aukcji mocy zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz art. 39 ust. 3 Ustawy, lub 

2) została objęta wpisem transakcji dokonanej w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym 
na rynku wtórnym zamieszczonym w Rejestrze. 

2. Dane identyfikacyjne jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową, są wpisane do Rejestru.  

3. Dane identyfikacyjne jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową wskazuje się w Potwierdzeniu 
Zawarcia Umowy Mocowej (§ 15 Wzoru Umowy Mocowej). 

§ 5 

Okres trwania Obowiązku Mocowego  
1. Okres trwania Obowiązku Mocowego obejmuje jeden albo więcej okresów dostaw przypisanych do 

jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową określonych: 

1) w wyniku aukcji mocy zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz art. 39 ust. 3 Ustawy, w wyniku której zawarto 
Umowę Mocową, lub 

2) we wpisie transakcji dokonanej w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym na rynku 
wtórnym, zamieszczonym w Rejestrze – z zachowaniem postanowień § 2 ust. 3-5 Wzoru 
Umowy Mocowej. 

2. Okres trwania Obowiązku Mocowego ulega skróceniu do jednego roku dostaw w przypadkach, 
o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3 Ustawy. 

3. Okres trwania Obowiązku Mocowego ulega skróceniu również w przypadku, o którym mowa 
w art. 46 ust. 4 Ustawy. 
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4. Skrócenie okresu trwania Obowiązku Mocowego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, 
następuje z mocy prawa, bez konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia przez OSP. 
Skrócenie okresu trwania Obowiązku Mocowego OSP wpisuje do Rejestru.  

5. Oznaczenie okresu trwania Obowiązku Mocowego objętego zawartą Umową Mocową, wskazuje 
się w Potwierdzeniu Zawarcia Umowy Mocowej (§ 15 Wzoru Umowy Mocowej). 

§ 6  
Sposób wykonywania Obowiązku Mocowego 

Sposób wykonywania Obowiązku Mocowego określają postanowienia Regulaminu, z uwzględnieniem 
treści certyfikatu oraz treści wpisów zamieszczonych w Rejestrze odnoszących się do jednostki rynku 
mocy objętej Umową Mocową. 

§ 7 

Wynagrodzenie za wykonanie Obowiązku Mocowego 

1. Cena netto stanowiąca podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Dostawcy Mocy z tytułu 
wykonania Obowiązku Mocowego, w danym okresie dostaw, jest określona w wynikach aukcji 
mocy, która objęła Obowiązek Mocowy wykonywany na podstawie zawartej Umowy Mocowej, 
z zastrzeżeniem postanowień art. 60 ust. 4 oraz art. 62 ust. 2 Ustawy. 

2. Cenę netto stanowiącą podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Dostawcy Mocy, 
o której mowa w ust. 1, wskazuje się w Potwierdzeniu Zawarcia Umowy Mocowej (§ 15 Wzoru 
Umowy Mocowej). 

3. Wynagrodzenie należne Dostawcy Mocy z tytułu wykonania Obowiązku Mocowego za dany okres 
rozliczeniowy jest ustalane na zasadach i w trybie określonych w Regulaminie.  

4. Zasady płatności wynagrodzenia oraz obieg dokumentów księgowych związanych z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia określa Regulamin. 

5. Za zapłatę wynagrodzenia należnego Dostawcy Mocy z tytułu wykonania Obowiązku Mocowego 
odpowiedzialny jest Zarządca Rozliczeń.  

6. Wypłata przez Zarządcę Rozliczeń na rzecz Dostawcy Mocy określonej kwoty wynagrodzenia 
z tytułu wykonania Obowiązku Mocowego, następuje na podstawie przekazanej przez OSP do 
Zarządcy Rozliczeń pisemnej dyspozycji wypłaty określonej kwoty wynagrodzenia za wykonanie 
Obowiązku Mocowego (dyspozycja wypłaty winna zawierać zestawienie kwot brutto należnych 
Dostawcy Mocy za dany okres rozliczeniowy). W dyspozycji wypłaty uwzględnia się odliczenia od 
wynagrodzenia, do których dokonania jest uprawniony OSP.  

7. Na podstawie Ustawy Dostawcy Mocy przysługuje premia w wysokości ustalonej na zasadach 
określonych w Ustawie. 

§ 8 

Kara za niewykonanie Obowiązku Mocowego 

1. Dostawca Mocy, który nie wykonał Obowiązku Mocowego w okresie przywołania na rynku 
mocyzagrożenia lub w testowym okresie przywołania na rynku mocyzagrożenia, uiszcza karę na 
rzecz OSP.  

2. Dostawca Mocy uiszcza karę na rzecz OSP także w przypadku nie osiągnięcia Operacyjnego 
Kamienia Milowego (OKM) przed rozpoczęciem okresu dostaw. 

3. Sposób wyznaczania wielkości kar za niewykonanie Obowiązku Mocowego oraz za nie osiągnięcie 
Operacyjnego Kamienia Milowego (OKM) przed rozpoczęciem okresu dostaw, a także sposób i tryb 
uiszczania tych kar, w tym zasady płatności oraz obieg dokumentów księgowych z tym związanych, 
określa Regulamin.  
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§ 9 

Zasady zatrzymywania zabezpieczeń 

Zatrzymanie przez OSP zabezpieczenia ustanowionego przez Dostawcę Mocy, który uzyskał certyfikat 
warunkowy, następuje w przypadkach oraz na zasadach określonych w Regulaminie oraz Ustawie. 

§ 10 

Zasady monitorowania postępów inwestycyjnych jednostki rynku mocy objętej Umową 
Mocową 

Monitorowanie postępów inwestycyjnych jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową lub jej 
modernizacji, w tym osiągnięcie Finansowego Kamienia Milowego lub Operacyjnego Kamienia 
Milowego, określa Regulamin. 

§ 11  
Wykonanie testu zdolności redukcji zapotrzebowania 

1. Dostawca Mocy jest zobowiązany dla niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji 
zapotrzebowania objętej Umową Mocową do wykonania testu zdolności redukcji zapotrzebowania, 
nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem okresu dostaw. 

2. Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzenia testu zdolności redukcji zapotrzebowania określa 
Regulamin. 

§ 12 

Warunki rozwiązania Umowy Mocowej 
1. OSP przysługuje prawo rozwiązania Umowy Mocowej za wypowiedzeniem ze skutkiem 

natychmiastowym, w następujących przypadkach: 

1) prawomocnego cofnięcia przez Prezesa URE koncesji udzielonej OSP, niezbędnej dla 
zawarcia i realizacji Umowy Mocowej, lub też upływu okresu, na jaki ta koncesja została 
udzielona, lub utraty przez OSP statusu operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego, o ile OSP nie uzyskał statusu operatora systemu połączonego 
elektroenergetycznego; 

2) naliczenia Dostawcy Mocy kar za niewykonanie Obowiązku Mocowego, o których mowa w § 8 
ust. 1 Wzoru Umowy Mocowej, do ich maksymalnej wysokości określonej zgodnie z art. 59 ust. 
4 Ustawy, jeżeli w okresie przywołania na rynku mocyzagrożenia lub testowym okresie 
przywołania na rynku mocyzagrożenia przypadającym po naliczeniu maksymalnej wysokości 
tych kar w danym roku dostaw, Dostawca Mocy ponownie – odpowiednio – (i) wykonał 
Obowiązek Mocowy w wielkości mniejszej niż 70% Skorygowanego Obowiązku Mocowego 
danej jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową, z uwzględnieniem ewentualnej realokacji 
wolumenu, albo (ii) uzyskał negatywny wynik testowego okresu przywołania na rynku 
mocyzagrożenia; 

3) braku ustanowienia przez Dostawcę Mocy nowego zabezpieczenia finansowego 
(zabezpieczenia na dalszy okres), w terminie określonym w przepisach rozporządzenia 
wydanego na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy, a w przypadku, gdy termin ten nie został 
określony w przepisach tego rozporządzenia – w terminie określonym w Regulaminie; 

4) stwierdzenia przez OSP naruszenia przez Dostawcę Mocy zobowiązania, o którym mowa 
w § 1 ust. 9 Wzoru Umowy Mocowej. 

2. Dostawcy Mocy przysługuje prawo rozwiązania Umowy Mocowej za wypowiedzeniem ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku nieotrzymania przez Dostawcę Mocy od Zarządcy 
Rozliczeń wynagrodzenia z tytułu wykonania Obowiązku Mocowego za co najmniej trzy pełne 
okresy rozliczeniowe, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zarządcy Rozliczeń do zapłaty 
należności i bezskutecznym upływie wyznaczonego Zarządcy Rozliczeń w tym celu 
czternastodniowego terminu. Kopię wezwania Zarządcy Rozliczeń do zapłaty należnego 
wynagrodzenia Dostawca Mocy przekazuje niezwłocznie OSP za pośrednictwem Rejestru. 
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3. Dostawcy Mocy przysługuje prawo rozwiązania Umowy Mocowej za wypowiedzeniem, na 
warunkach określonych w Regulaminie (pkt 2.3.4. Regulaminu), w przypadku zmiany Regulaminu 
dotyczącej sposobu lub warunków wykonywania Umowy Mocowej albo przyjęcia nowego 
Regulaminu, jeżeli powoduje on zmianę sposobu lub warunków wykonywania Umowy Mocowej. 

4. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, OSP oraz Dostawcy Mocy przysługuje 
prawo rozwiązania Umowy Mocowej za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku poważnego naruszenia postanowień Umowy Mocowej przez drugą z ww. Stron, które 
to naruszenie nie zostało usunięte przez jedną z ww. Stron dopuszczającą się takiego naruszenia 
w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia od jednej z 
ww. Stron zamierzającej skorzystać z prawa rozwiązania Umowy Mocowej, zawierającego: 

1) stwierdzenie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy Mocowej; 

2) określenie istotnych szczegółów naruszenia; 

3) żądanie usunięcia wymienionych naruszeń. 

5. Umowa Mocowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron 
oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Mocowej, w przypadku przeniesienia przez Dostawcę Mocy 
Obowiązku Mocowego objętego tą Umową Mocową na innego dostawcę mocy, na podstawie 
wpisanej do Rejestru transakcji dokonanej w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym na 
rynku wtórnym, w całości i na cały pozostały okres dostaw wynikający z Umowy Mocowej.  

6. Niezależnie od postanowień Umowy Mocowej, w tym Regulaminu, Umowa Mocowa ulega 
rozwiązaniu z mocy prawa w przypadkach wskazanych w Ustawie – bez konieczności składania 
przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Mocowej. 

7. Pomimo rozwiązania Umowy Mocowej w mocy pozostają zobowiązania wynikające zarówno 
z Umowy Mocowej, jak i z Ustawy, do dokonania rozliczeń z tytułu wykonania Obowiązku 
Mocowego w okresie do daty rozwiązania Umowy Mocowej. 

8. Oświadczenia OSP oraz Dostawcy Mocy, wynikające z niniejszego paragrafu, podlegają złożeniu 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji, 
a oświadczenie takie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia pozostałym Stronom. Skutek 
w postaci rozwiązania Umowy następuje z chwilą doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu 
Umowy ostatniej ze Stron. 

§ 13 

Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Mocowej 
1. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Mocowej 

kształtuje się na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, przy czym: 

1) wyłącza się odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści, co oznacza, że każda ze Stron 
może dochodzić naprawienia szkody jedynie w granicach szkody rzeczywistej; 

2) ogranicza się odpowiedzialność każdej ze Stron do limitu odpowiadającego kwocie stanowiącej 
trzykrotność najwyższego miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego Dostawy Mocy w 
danym roku dostaw. 

2. W przypadku, gdy Umowa Mocowa obejmuje więcej niż jeden rok dostaw, limit odpowiedzialności 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwiększa się z każdym rokiem wykonywania Obowiązku Mocowego 
odpowiednio o kwotę określoną zgodnie z ust. 1 pkt 2 dla każdego następnego roku dostaw, 
w którym Dostawca Mocy wykonywał Obowiązek Mocowy, nie więcej jednak niż do kwoty 
stanowiącej 25% łącznego wynagrodzenia brutto należnego Dostawcy Mocy z tytułu wykonania 
Obowiązku Mocowego.  

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie ograniczają odpowiedzialności Dostawcy Mocy z tytułu kar 
ustawowych za niewykonanie Obowiązku Mocowego, w szczególności naliczonych kar nie 
uwzględnia się w limicie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i odpowiednio limitu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 nie uwzględnia się w limicie kar. 

4. Postanowienia ust. 1 i 2 nie ograniczają odpowiedzialności Zarządcy Rozliczeń za zapłatę 
wynagrodzenia z tytułu wykonania Obowiązku Mocowego. 
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5. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej, odpowiedzialności za szkody, której nie 
można wyłączyć lub ograniczyć w drodze czynności prawnej, jak również odpowiedzialności za 
szkody będące skutkiem czynu niedozwolonego.  

6. OSP nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań w sytuacji, w której wykaże, że spowodowane to było zdarzeniem nagłym, 
nieprzewidywalnym i niezależnym od woli OSP, którego skutkom nie można było zapobiec ani 
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

7. Zarządca Rozliczeń nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich zobowiązań w sytuacji, w której wykaże, że spowodowane to było zdarzeniem 
nagłym, nieprzewidywalnym i niezależnym od woli Zarządcy Rozliczeń, którego skutkom nie 
można było zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

8. Zdarzenie siły wyższej stanowi podstawę do wyłączenia odpowiedzialności Dostawcy Mocy za 
niewykonanie Obowiązku Mocowego wyłącznie w przypadku, o którym mowa w art. 58 ust. 4 pkt 2 
Ustawy. 

9. W przypadku wielości podmiotów (osób) po stronie Dostawcy Mocy ich odpowiedzialność z tytułu 
Umowy Mocowej jest solidarna. 

§ 14 

Nadzwyczajna zmiana okoliczności  
Strony wyłączają możliwość zastosowania art. 3571 Kodeksu Cywilnego do Umowy Mocowej w zakresie 
w jakim przepis ten dopuszcza możliwość oznaczenia sposobu wykonania zobowiązania lub wysokości 
świadczenia.  

§ 15 

Potwierdzenie Zawarcia Umowy Mocowej 

1. Potwierdzenie Zawarcia Umowy Mocowej (dalej „PZUM”) zawiera zakres i treść zobowiązań 
wynikających z zawartej Umowy Mocowej, z uwzględnieniem zmian zachodzących po jej zawarciu. 

2. PZUM nie jest samoistnym źródłem jakichkolwiek praw i obowiązków pomiędzy Stronami, ani nie 
tworzy jakichkolwiek stosunków prawnych względem osób trzecich.  

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią PZUM, a odpowiednimi wpisami w Rejestrze, 
rozstrzygająca jest treść wpisów w Rejestrze.  

4. Każda ze Stron Umowy Mocowej może samodzielnie wygenerować (pobrać) z Rejestru PZUM w 
postaci elektronicznej, w terminie od chwili zawarcia Umowy Mocowej. 

§ 16 

Zmiana Umowy 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, zmiana treści Umowy Mocowej może zostać dokonana 
wyłącznie poprzez zmianę Regulaminu, w tym poprzez zmianę Wzoru Umowy Mocowej 
stanowiącego integralną część Regulaminu, jak również poprzez przyjęcie nowego Regulaminu, 
bez konieczności zawarcia aneksu. Zmiany Regulaminu są dokonywane na zasadach określonych 
w Regulaminie. Zmiany Regulaminu, jak również przyjęcie nowego Regulaminu, nie mogą 
powodować zmiany ceny netto Obowiązku Mocowego, zmiany okresu trwania Obowiązku 
Mocowego, zmiany wielkości Obowiązku Mocowego – określonych w Umowie Mocowej, jak również 
nie mogą wprowadzać niezastrzeżonych w dacie zawarcia Umowy Mocowej kar umownych za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Mocowej.  

2. Termin wejścia w życie zmian Umowy Mocowej wynikających ze zmiany Regulaminu albo przyjęcia 
nowego Regulaminu, wynika z daty wejścia w życie zmiany Regulaminu albo nowego Regulaminu. 
Zmiana treści Umowy Mocowej wynikająca ze zmiany Regulaminu albo przyjęcia nowego 
Regulaminu jest wiążąca dla Stron, o ile Dostawca Mocy nie dokonał wypowiedzenia Umowy 
Mocowej zgodnie z § 12 ust. 3 Wzoru Umowy Mocowej.  
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3. Zmiana wielkości Obowiązku Mocowego objętego Umową Mocową może wynikać z transakcji 
dokonanych przez Dostawcę Mocy w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym na rynku 
wtórnym oraz w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 5 Ustawy. Z transakcji dokonanych przez 
Dostawcę Mocy w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym na rynku wtórnym może 
wynikać również zmiana czasu trwania Obowiązku Mocowego objętego Umową Mocową. 

4. Nie jest dopuszczalne prowadzenie pomiędzy Stronami indywidualnych uzgodnień dotyczących 
zmiany zawartej Umowy Mocowej. 

§ 17 

Ograniczenie dopuszczalności przeniesienia Obowiązku Mocowego 

Z wyłączeniem transakcji dokonanych przez Dostawcę Mocy w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem 
mocowym na rynku wtórnym, opisanych w Ustawie i Regulaminie, wyłączona jest możliwość 
przeniesienia przez Dostawcę Mocy na osoby trzecie Obowiązku Mocowego objętego Umową 
Mocową. 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Informacje przekazywane w związku z realizacją Umowy Mocowej podlegają ochronie zgodnie 
z przepisami Ustawy oraz postanowieniami Regulaminu. 

2. W przypadku sporów powstałych w związku z wykonywaniem lub obowiązywaniem Umowy 
Mocowej, Strony pozostające w sporze będą dążyły do ich wyjaśnienia w drodze negocjacji 
prowadzonych w dobrej wierze.  

3. Jeżeli negocjacje Stron pozostających w sporze nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 
30 dni kalendarzowych od zgłoszenia sporu drugiej Stronie, każda ze Stron pozostających w sporze 
może po upływie tego terminu skierować sprawę do sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
OSP. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie mają zastosowania dla sporów rozstrzyganych przez Prezesa URE. 

5. Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego realizacji Umowy Mocowej nie zwalnia z obowiązku 
wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy Mocowej. 

6. Umowa Mocowa zostaje zawarta w języku polskim. 

7. Prawem właściwym dla Umowy Mocowej jest prawo polskie. 

8. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze Stron z praw określonych Umową Mocową nie oznacza 
rezygnacji z korzystania z tych praw w przyszłości. 

9. Umowa Mocowa zawarta jest na czas oznaczony od chwili jej zawarcia i obowiązuje do ostatniego 
dnia okresu dostaw objętego Umową Mocową, a jeżeli Obowiązek Mocowy, ustalony w wyniku 
transakcji dokonanej w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym na rynku wtórnym, wygasa 
przed końcem okresu dostaw – do tej daty, z uwzględnieniem, że pomimo upływu okresu jej 
obowiązywania w mocy pozostają zobowiązania wynikające zarówno z Umowy Mocowej, jak 
i z Ustawy, do dokonania rozliczeń z tytułu wykonania Obowiązku Mocowego za okres do daty 
upływu okresu obowiązywania Umowy Mocowej. 

10. Zmiana dostawcy mocy dla jednostki rynku mocy objętej Umową Mocową dla danego okresu 
dostaw nie jest możliwa. 

 


