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Zalecenia dotyczące sporządzenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów 

związanych z wykonaniem testowego okresu zagrożenia w związku z pkt. 16.8.1.14 

podpunkt 5) regulaminu rynku mocy (dalej: „Regulamin”) 

 

Informacje ogólne 

1. Dokument zawiera zalecenia PSE S.A., jako operatora w rozumieniu ustawy, w zakresie sposobu 

sporządzenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów związanych z wykonaniem testowego 

okresu zagrożenia w związku z pkt. 16.8.1.14 podpunkt 5) Regulaminu (dalej: „oświadczenie 

o poniesieniu uzasadnionych kosztów TOZ”).  

2. Zalecenia zawarte w dokumencie zostały opracowane w celu wsparcia sporządzania oraz weryfikacji 

oświadczeń o poniesieniu uzasadnionych kosztów TOZ, którymi będą posługiwać się dostawcy 

mocy w ramach składania wniosków o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonaniem 

testowego okresu zagrożenia, o których mowa w pkt. 16.8.1.12 Regulaminu. W szczególności 

zalecenia mają na celu zapewnienie kompletności zakresu sporządzanych oświadczeń.   

3. Dokument zawiera sugerowaną zawartość oświadczenia o poniesieniu uzasadnionych kosztów 

TOZ. 

4. Wymagane jest podpisanie oświadczenia o poniesieniu uzasadnionych kosztów TOZ co najmniej 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania dostawcy mocy zgodnie z pkt. 16.8.1.25. 

 

Zalecana zawartość oświadczenia o poniesieniu uzasadnionych kosztów TOZ: 

1. Cel sporządzenia oraz wskazanie podstawy prawnej sporządzenia oświadczenia o poniesieniu 

uzasadnionych kosztów TOZ (pkt. 16.8.1.14 podpunkt 5) Regulaminu). 

2. Podstawowe informacje o jednostkach fizycznych (dalej: „JF”), które wchodzą w skład jednostki rynku 

mocy, których dotyczy oświadczenie o poniesieniu uzasadnionych kosztów TOZ, tj. nazwa JF, kod 

JF, rodzaj JF. 

3. Data i godzina testowego okresu zagrożenia, którego dotyczy wniosek o zwrot uzasadnionych kosztów 
związanych z wykonaniem testowego okresu zagrożenia, o którym mowa w pkt. 16.8.1.12 Regulaminu. 

4. Wykaz poniesionych uzasadnionych kosztów związanych z wykonaniem testowego okresu zagrożenia 

w odniesieniu do JF, której dotyczy oświadczenie o poniesieniu uzasadnionych kosztów TOZ.  

W wykazie należy przedstawić opis poszczególnych kosztów zawierający następujące informacje: 

a) kod JF, która poniosła przedmiotowy koszt; 

b) uzasadnienie przyczyny poniesienia kosztu; 

c) sposób powiązania kosztu z wykonaniem testowego okresu zagrożenia;  

d) koszt jednostkowy netto wraz z jednostką; 

e) ilość wraz z jednostką;  

f) koszt netto. 

5. Suma wszystkich uzasadnionych kosztów przedstawionych w wykazie, o którym mowa w pkt. 4. 

6. Oświadczenie w brzmieniu: Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione koszty spełniają kryteria 

niezbędności, zasadności ekonomicznej i należytej staranności mającej za cel wykonanie testowego 

okresu zagrożenia oraz nie zostały oddane w inny sposób. 
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Proponowana forma prezentacji wykazu uzasadnionych kosztów, o którym mowa w pkt. 4:  

 

Lp. Kod JF 

Uzasadnienie 

przyczyny 

poniesienia 

kosztu 

Sposób 

powiązania 

kosztu  

z wykonaniem 

TOZ 

Koszt 

jednostkowy, 

zł/jednostka 

Ilość, 

jednostka 

Koszt 

netto, zł 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

… 
      

 
    Suma, zł  

 

 


