
    
Załącznik do Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji  

dla Odbiorców-konsumentów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych 

 , dnia   r. 

PEŁNOMOCNICTWO KLIENTA DLA SPRZEDAWCY (POLSp) 

Imię i Nazwisko/Nazwa*:  

 

PESEL/NIP*:  

 

Adres zamieszkania/ 
Siedziba*: 

  

Ulica, nr domu, nr lokalu Kod pocztowy i miejscowość 
 

(dalej: „Klient”) 

udziela: 

POLENERGIA Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843521, 
będącej czynnym podatnikiem VAT, NIP: 701-09-85-596, REGON: 386199637 (dalej „Sprzedawca”) pełnomocnictwa w zakresie: 

1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej: „OSD”) do realizacji zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży 
energii elektrycznej lub umowy kompleksowej sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji (dalej „Umowa”); 

2. reprezentowania Klienta przed OSD w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej; 

3. wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów kompleksowych obejmujących sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług 
dystrybucji, umów sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub umów o świadczenie usług dystrybucji (dalej 
„Umów Dystrybucyjnych”) dla punktów poboru energii (dalej „PPE”), których dotyczy Umowa; 

4. wyboru w imieniu Klienta sprzedawcy rezerwowego lub sprzedawcy rezerwowego usługi kompleksowej zgodnie z treścią Umowy oraz 
do upoważnienia OSD do zawarcia w imieniu Klienta z tym sprzedawcą rezerwowym – umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej 
lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia sprzedaży rezerwowej – na wypadek zaprzestania dostarczania tej energii przez 
sprzedawcę wybranego przez Klienta; 

5. w przypadku braku ważnych Umów Dystrybucyjnych z właściwym OSD do: 

a) podpisania oświadczenia Klienta o zgodzie na zawarcie Umów Dystrybucyjnych z OSD; 

b) zawarcia w imieniu Klienta Umów Dystrybucyjnych z właściwym OSD; 

c) podpisywania i modyfikowania wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych; 

6. występowania w imieniu Klienta w zakresie wskazania podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB); 

7. wnioskowania do OSD o wydanie potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów 
dostaw energii elektrycznej, w tym pozyskania tzw. paszportu PPE; 

8. dokonywania w OSD aktualizacji danych Klienta, w tym danych teleadresowych, zgłoszenia zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy 
umownej, zmiany okresu rozliczeniowego OSD, wartości zadeklarowanego wolumenu oraz przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, 
a także prowadzenia z OSD korespondencji, żądania wyjaśnień bądź informacji oraz komunikowania się z OSD w każdej formie w zakresie 
dotyczącym prowadzenia procesu zmiany sprzedawcy lub realizacji Umowy; 

9. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej, informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie 
obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej albo umowy sprzedaży energii elektrycznej; 

10. składania oświadczeń woli i wiedzy w zakresie czynności wymienionych w powyższych punktach, w zakresie dotyczącym poszczególnych 
PPE wymienionych w Umowie; 

11. dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem zmiany przedawcy oraz związanych z realizacją 
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, jak również przed dotychczasowym sprzedawcą oraz innymi sprzedawcami energii 
elektrycznej; 

12. dokonywania wszelkich niezbędnych czynności oraz składania i odbierania oświadczeń związanych z anulowaniem zgłoszonego procesu 
zmiany sprzedawcy u OSD, w przypadku zaistnienia ku temu okoliczności; 

13. cofania oświadczeń o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub dotychczas obowiązującej 
umowy kompleksowej a także terminu jej rozwiązanie w przypadku okoliczności leżących w interesie Mocodawcy. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas obowiązywania Umowy oraz uprawnia Sprzedawcę do udzielania dalszych 
pełnomocnictw osobom, za pomocą których Sprzedawca realizować będzie czynności wskazane w treści pełnomocnictwa. 
 

data                                                                                                                czytelny podpis Klienta                                      
 

 
 

* - niepotrzebne skreślić 

  


