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UPOWA NIENIE 

do składania wniosków o wpis do rejestru jednostki 
fizycznej1 

 

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 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

Dane kontaktowe 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Numer faxu  

Adres korespondencyjny5 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

 
1 Upoważnienie podpisywane jest przez właściciela danej jednostki fizycznej będącego osobą fizyczną albo w 
imieniu właściciela danej jednostki fizycznej przez osoby wpisane do właściwego rejestru jako uprawnione do 
reprezentowania właściciela danej jednostki fizycznej. 
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.  
5 Uzupełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania.  
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Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

niniejszym upoważnia 

Dane podmiotu upowa nionego 

Forma prawna 
 

Nazwa / Imię i Nazwisko   

Oznaczenie organu 
uprawnionego do reprezentacji 

 

Dane identyfikacyjne 

NIP  

REGON  

KRS / PESEL / Numer 
paszportu6 

 

Numer wpisu do właściwego 
rejestru siedziby7 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania  

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu  

Skrytka pocztowa  

Dane kontaktowe 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Numer faxu  

Adres korespondencyjny8 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

 
6 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.  
7 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
8 Uzupełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania.  
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Skrytka pocztowa   

do dysponowania 

Oznaczenie jednostki fizycznejDane jednostki fizycznej nr ____9 

Nazwa jednostki fizycznej 
 

Numer jednostki fizycznej10  

Rodzaj jednostki fizycznej  

Moc osiągalna brutto (MW) 11  

Lokalizacja jednostki fizycznej 

Kraj  

Kod pocztowy i miejscowość  

Miejscowość  

Ulica i numer porządkowy  

Numer porządkowy  

 

na potrzeby procesów 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.Dz. U. z 2018 r. poz. 9), dalej „ustawa”, oraz w wydanym na 

podstawie tej ustawy regulaminie rynku mocy („regulamin”), w zakresie uprawniającym do składania 
wniosków o wpis do rejestru jednostki fizycznej/jednostek fizycznych, o których mowa w art. 12 ustawy. 

(1) Upoważnienie stanowi umocowanie do reprezentowania właściciela jednostki 
fizycznej/jednostek fizycznych, w tym składanie i przyjmowanie oświadczeń w imieniu 
właściciela jednostki fizycznej/jednostek fizycznych oraz potwierdzanie za zgodność z 
oryginałem dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami 

regulaminu. 

(2) Upoważnienie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw wyłącznie osobie fizycznej 
i wyłącznie w zakresie niezbędnym do reprezentowania właściciela jednostki 
fizycznej/jednostek fizycznych na potrzeby certyfikacji ogólnej. 

(3) Upoważnienie jest skuteczne wobec Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. od chwili jego 

złożenia za pośrednictwem rejestru.  

(4) Niniejsze upoważnienie jest nieodwołalne do czasu zakończenia certyfikacji ogólnej. 

(5) Udzielenie niniejszego upoważnienia wyłącza możliwość udzielenia w tożsamym zakresie 
upoważnienia do dysponowania tą samą jednostką fizyczną/tymi samymi jednostkami 

fizycznymi na rynku mocy innemu podmiotowi - do czasu wygaśnięcia niniejszego 
upoważnienia.  

 

 

 
9 Podać liczbę porządkową jednostki fizycznej. W celu udzielenia upoważnienia do dysponowania więcej niż 
jedną jednostką fizyczną, należy skopiować niniejszą tabelę. 
10 Podać, jeżeli został nadany w rejestrze. 
11W przypadku jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania należy podać moc osiągalną netto. 
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………………………….. , dnia ……………………………. roku 

 

 

 ______________________    ______________________ 

 

 

 

Po zapoznaniu się z treścią niniejsze upoważnienie przyjmuję  

 

………………………………………………..  

(Reprezentant podmiotu upoważnionego)        

   

 

Egzemplarz […] z […] dla PSE S.A. 
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UPOWA NIENIE 

do składania wniosków o certyfikację i pełnienia roli 
dostawcy mocy1 

 

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 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

Dane kontaktowe 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Numer faxu  

Adres korespondencyjny5 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

 
1 Upoważnienie podpisywane jest przez właściciela danej jednostki fizycznej będącego osobą fizyczną albo w 
imieniu właściciela danej jednostki fizycznej przez osoby wpisane do właściwego rejestru jako uprawnione do 
reprezentowania właściciela danej jednostki fizycznej. 
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.  
5 Uzupełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania.  
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Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

niniejszym upoważnia 

Dane podmiotu upowa nionego 

Forma prawna 
 

Nazwa / Imię i Nazwisko   

Oznaczenie organu 
uprawnionego do reprezentacji 

 

Dane identyfikacyjne 

NIP  

REGON  

KRS / PESEL / Numer 
paszportu6 

 

Numer wpisu do właściwego 
rejestru siedziby7 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania  

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu  

Skrytka pocztowa  

Dane kontaktowe 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Numer faxu  

Adres korespondencyjny8 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

 
6 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.  
7 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
8 Uzupełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania.  
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Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

do dysponowania 

Oznaczenie jednostki fizycznej Dane jednostki fizycznej nr ____9 

Nazwa jednostki fizycznej 
 

Numer jednostki fizycznej10  

Rodzaj jednostki fizycznej  

Moc osiągalna brutto (MW) 11  

Lokalizacja jednostki fizycznej 

Kraj  

Kod pocztowy i miejscowość  

Miejscowość  

Ulica i numer porządkowy  

Numer porządkowy  

 

na potrzeby procesów rynku mocy określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t. j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z poźn. zm.Dz. U. z 2018 r. poz. 9), dalej „ustawa”, oraz w wydanym na 

podstawie tej ustawy regulaminie rynku mocy („regulamin”), w zakresie uprawniającym do składania 
wniosków o certyfikację, o których mowa w art. 15 ustawy oraz pełnienia określonej w ustawie roli 

dostawcy mocy, w szczególności dysponowania określoną/określonymi w niniejszym upoważnieniu 
jednostką fizyczną/jednostkami fizycznymi na potrzeby zawarcia i wykonywania umowy mocowej oraz 

wykonywania obowiązku mocowego. 

(1) Upoważnienie stanowi potwierdzenie prawa podmiotu upoważnionego do dysponowania 
jednostką fizyczną/jednostkami fizycznymi, wskazaną/wskazanymi w niniejszym upoważnieniu, 
w procesach rynku mocy, w tym utworzenia jednostki rynku mocy obejmującej tę jednostkę 
fizyczną/te jednostki fizyczne.  

(2) Upoważnienie jest skuteczne wobec Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. od chwili jego 

złożenia za pośrednictwem rejestru.  

(3) Niniejsze upoważnienie jest nieodwołalne odpowiednio: 

a) do czasu zakończenia okresu obowiązywania umowy mocowej – w przypadku, gdy 

doszło do zawarcia umowy mocowej, 
b) do czasu zakończenia okresu ważności wydanego dla danej jednostki rynku mocy 

certyfikatu lub jego wygaszenia.  

(4) Udzielenie niniejszego upoważnienia wyłącza możliwość udzielenia w tożsamym zakresie 
upoważnienia do dysponowania tą samą jednostką fizyczną/tymi samymi jednostkami 

 
9Podać liczbę porządkową jednostki fizycznej. W celu udzielenia upoważnienia do dysponowania więcej niż jedną 
jednostką fizyczną, należy skopiować niniejszą tabelę. 
10 Podać, jeżeli został nadany w rejestrze. 
11 W przypadku jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania należy podać moc osiągalną netto. 



Zał. 4.2 do Regulaminu Rynku Mocy 

Wzór upowa nienia do składania wniosków o certyfikację i pełnienia roli dostawcy 
mocy 

 

 

 
Strona 4 z 4 

 

fizycznymi na rynku mocy innemu podmiotowi - do czasu wygaśnięcia niniejszego 
upoważnienia.  

 

 

 

 

 

………………………….. , dnia ……………………………. roku 

 

 

 ______________________    ______________________ 

 

 

 

Po zapoznaniu się z treścią niniejsze upoważnienie przyjmuję  

 

………………………………………………..  

(Reprezentant podmiotu upoważnionego)        

   

 

Egzemplarz […] z […] dla PSE S.A. 
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PEŁNOMOCNICTWO 

DLA U YTKOWNIKA 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.Dz. U. z 2018 

r. poz. 9), 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 
testowego okresu zagrożenia, 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 

                                                 
5 Skreślić niepotrzebne.  
* Zaznaczyć właściwe. 
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dotyczące reprezentowanego podmiotu, w tym w dane jednostek fizycznych i jednostek rynku 
mocy reprezentowanych przez ten podmiot; 

☐* 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)      



Zał. 4.3 do Regulaminu Rynku Mocy 

Wzór pełnomocnictwa dla u ytkownika rejestru 

 

 

 
Strona 4 z 4 

 

 

 

 

 

       Egzemplarz […] z […] dla PSE S.A.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – nowa jednostka rynku mocy wytwórcza 

Nazwa nowej jednostki rynku mocy wytwórczej  

 

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi 

1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

2) Uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na budowę 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

3) Uzyskanie koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

4) Pozyskanie finansowania na 
realizację inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

 
1 Jeżeli działanie nie dotyczy opisywanego przypadku, we wszystkie pola należy wpisać „n/d”. 
2 Podać, jeżeli działanie zostało uprzednio zrealizowane. W przeciwnym wypadku, uzupełnić pola w sekcji sekcję „Planowany termin”. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi 

5) Zawarcie umowy na realizację 
inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

6) Rozpoczęcie prac budowlanych Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

7) Przyjęcie napięcia od strony 
systemu na infrastrukturę 
techniczną inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

8) Przeprowadzenie rozruchu 
technologicznego 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

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

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

10) Przeprowadzenie odbioru 
technicznego 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi 

11) Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

12) Oddanie inwestycji do 
eksploatacji  

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

13) Osiągnięcie Finansowego 
Kamienia Milowego 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

14) Osiągnięcie Operacyjnego 
Kamienia Milowego3 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

15) Inne4 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

  

 
3 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na więcej niż jeden okres dostaw w aukcji głównej. 
4 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji. 
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B. Harmonogram finansowy inwestycji 

Etap5 

Data 
realizacji / 
planowana 

data 
realizacji 

Nakłady  
całkowite 

netto etapu / 
planowane 

nakłady 
całkowite 
etapu, zł 

netto 

Nakłady 
netto 

poniesione 
do dnia 
złożenia 

wniosku o 
certyfikację, 

zł netto 

Nakłady netto planowane do poniesienia w poszczególnych 
latach przed okresem dostaw „n”6, zł/rok netto 

Uwagi 

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

Etap realizacji inwestycji 1 Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

        

Etap realizacji inwestycji 2 Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

        

 Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

        

Suma         

 
5 W kolumnie wymienić etapy realizacji inwestycji związane z: 

• fazą przygotowawczą, 
• fazą budowy, 
• fazą przyłączenia instalacji do sieci, 
• fazą ukończenia projektu. 

obejmujące wszystkie istotne działania wykonane bądź planowane do wykonania w ramach danej fazy. 
6 „n" oznacza rok dostaw w aukcji głównej 
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Dodatkowe informacje7  

 

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

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
7 Pole nie jest obowiązkowe. 
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Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza 

Nazwa modernizowanej jednostki rynku mocy 
wytwórczej 

 

 

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi 

1) Uzyskanie nowej prawomocnej 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

2) Uzyskanie nowego 
prawomocnego pozwolenia na 
budowę 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

3) Uzyskanie koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

4) Pozyskanie finansowania na 
realizację modernizacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

 
1 Jeżeli nie jest wymagane, we wszystkie pola należy wpisać „n/d”. 
2 Podać, jeżeli przedmiotowe działania zostały uprzednio zrealizowane. W przeciwnym wypadku, uzupełnić pola w sekcjisekcję „Planowany termin”. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi 

5) Zawarcie umowy na realizację 
modernizacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

6) Rozpoczęcie prac 
modernizacyjnych 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

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

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

8) Przeprowadzenie rozruchu 
technologicznego 
zmodernizowanych instalacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

9) Przeprowadzenie odbioru 
technicznego zmodernizowanych 
instalacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

10) Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi 

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

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

12) Osiągnięcie Finansowego 
Kamienia Milowego 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

13) Osiągnięcie Operacyjnego 
Kamienia Milowego3 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

14) Inne4 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

  

 
3 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na więcej niż jeden okres dostaw w aukcji głównej. 
4 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji. 
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B. Harmonogram finansowy inwestycji 

Etap5 

Data 
realizacji / 
planowana 

data 
realizacji 

Nakłady  
całkowite 

netto etapu / 
planowane 

nakłady 
całkowite 
etapu, zł 

netto 

Nakłady 
netto  

poniesione 
do dnia 
złożenia 

wniosku o 
certyfikację, 

zł netto 

Nakłady netto planowane do poniesienia w poszczególnych 
latach przed okresem dostaw „n”6 zł/rok netto 

Uwagi 

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

Etap realizacji inwestycji 1 Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

        

Etap realizacji inwestycji 2 Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

        

 Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

        

Suma         

 
5 W kolumnie wymienić etapy realizacji inwestycji związane z: 

• fazą przygotowawczą, 
• fazą budowy, 
• fazą przyłączenia instalacji do sieci, 
• fazą ukończenia projektu. 

obejmujące wszystkie istotne działania wykonane bądź planowane do wykonania w ramach danej fazy. 
6 „n" oznacza rok dostaw w aukcji głównej 
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Dodatkowe informacje7  

 

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

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
7 Pole nie jest obowiązkowe. 
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Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania 

Nazwa jednostki rynku mocy redukcji 
zapotrzebowania 

 

 

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi 

1) Pozyskanie jednostek fizycznych 
redukcji zapotrzebowania, które 
zastąpią planowaną jednostkę 
redukcji zapotrzebowania3 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

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. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

 
1 Jeżeli nie jest wymagane, we wszystkie pola należy wpisać „n/d”. 
2 Podać, jeżeli przedmiotowe dokumenty zostały uprzednio uzyskane. W przeciwnym wypadku, uzupełnić pola w sekcjisekcję „Planowany termin”. 
3 Jeżeli w skład jednostki rynku mocyJRM  wchodzi przynajmniej jedna jednostka redukcji zapotrzebowania planowana. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi 

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. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

4) Przeprowadzenie testu redukcji 
zapotrzebowania 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

5) Osiągnięcie Operacyjnego 
Kamienia Milowego4 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

6) Inne5 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

  

 
4 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na więcej niż jeden okres dostaw w aukcji głównej. 
5 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji. 



Zał. 7.6 do Regulaminu Rynku Mocy 

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji – jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania 

 

Strona 3 z 4 

B. Harmonogram finansowy inwestycji 

Etap6 

Data 
realizacji / 
planowana 

data 
realizacji 

Nakłady  
całkowite 

netto etapu / 
planowane 

nakłady 
całkowite 
etapu, zł 

netto 

Nakłady 
netto 

poniesione 
do dnia 
złożenia 

wniosku o 
certyfikację, 

zł netto 

Nakłady netto planowane do poniesienia w poszczególnych 
latach przed okresem dostaw „n”7, zł/rok netto 

Uwagi 

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

Etap realizacji inwestycji 1 Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

        

Etap realizacji inwestycji 2 Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

        

 Kliknij lub 
naciśnij, aby 
wprowadzić 
datę. 

        

Suma         

 
6 W kolumnie wymienić etapy realizacji inwestycji związane z: 

• fazą przygotowawczą, 
• fazą budowy, 
• fazą przyłączenia instalacji do sieci, 
• fazą ukończenia projektu. 

obejmujące wszystkie istotne działania wykonane bądź planowane do wykonania w ramach danej fazy. 
7 „n" oznacza rok dostaw w aukcji głównej 
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Dodatkowe informacje8  

 

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

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
8 Pole nie jest obowiązkowe. 
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Oświadczenie o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia 
ekspertyzy przez dany podmiot 

 

Dane dostawcy mocy1 

Forma prawna 
 

Nazwa / Imię i nazwisko  

Oznaczenie organu 
uprawnionego do reprezentacji  

 

Dane identyfikacyjne 

NIP  

REGON  

KRS / PESEL / Numer 
paszportu2 

 

Numer wpisu do właściwego 
rejestru siedziby3 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

Dane kontaktowe 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Numer faxu  

Adres korespondencyjny4 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

 
1 Załącznik uzupełnia się w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli.  
2 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.  
3 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
4 Uzupełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania.  



Zał. 7.7 do Regulaminu Rynku Mocy 
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Skrytka pocztowa   

 

Dane właściciela jednostki fizycznej5 

Forma prawna 
 

Nazwa / Imię i nazwisko  

Oznaczenie organu 
uprawnionego do reprezentacji  

 

Dane identyfikacyjne 

NIP  

REGON  

KRS / PESEL / Numer 
paszportu6 

 

Numer wpisu do właściwego 
rejestru siedziby7 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

Dane kontaktowe 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Numer faxu  

Adres korespondencyjny8 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

 
5 W celu wypełnienia dokumentu dla więcej niż jednego właściciela jednostki fizycznej, należy skopiować 
niniejszą tabelę.Załącznik uzupełnia się w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli.  
6 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.  
7 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
8 Uzupełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania.  
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Dane podmiotu sporządzającego niezależną ekspertyzę9 

Forma prawna 
 

Nazwa / Imię i nazwisko  

Oznaczenie organu 
uprawnionego do reprezentacji  

 

Dane identyfikacyjne 

NIP  

REGON  

KRS / PESEL / Numer 
paszportu10 

 

Numer wpisu do właściwego 
rejestru siedziby11 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

Dane kontaktowe 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Numer faxu  

Adres korespondencyjny12 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

 

 
9 Załącznik uzupełnia się w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli.  
10 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.  
11 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
12 Uzupełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania.  
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Podmiot sporządzający niezależną ekspertyzę (w dalszej części dokumentu zwany „podmiotem”) 
zapewnia, że: 

☐ podmiot i członkowie zespołu sporządzającego niezależną ekspertyzę są niezależni od 
dostawcy mocy oraz właściciela jednostki fizycznej i nie biorą udziału w procesie 
podejmowania decyzji przez dostawcę mocy lub właściciela jednostki fizycznej 

 

☐  podmiot i członkowie zespołu sporządzającego niezależną ekspertyzę podejmują 
niezbędne działania, aby przy jej sporządzaniu na ich niezależność nie wpływał żaden 
rzeczywisty ani potencjalny konflikt interesów, ani żadne inne bezpośrednie lub 
pośrednie relacje pomiędzy dostawcą mocy lub właścicielem jednostki fizycznej a 
podmiotem, członkami zespołu sporządzającego ekspertyzę, członkami sieci lub 
zrzeszenia, do którego należy podmiot, kierownictwem podmiotu lub osobami 
związanymi z nimi stosunkiem kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

 

☐ podmiot i członkowie zespołu sporządzającego niezależną ekspertyzę nie są 
zaangażowani w jakiekolwiek działania na warunkach i w sposób, który mógłby pozwolić 
dostawcy mocy lub właścicielowi jednostki fizycznej bądź podmiotowi powiązanemu 
kapitałowo z dostawcą mocy lub właścicielem jednostki fizycznej, wywrzeć niepożądany 
wpływ na zawartość niezależnej ekspertyzy lub w inny sposób zagrozić obiektywności 
tej ekspertyzy 

 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  
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Lista grup technologii, dla których określa się korekcyjny współczynnik 
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Grupa technologii 
Technologia wytwarzania 

energii1 
Źródło energii pierwotnej2 

1) Grupa 1 turbina parowa kondensacyjna 

turbina parowa kondensacyjno-
ciepłownicza 

turbina parowa przeciwprężna 
z możliwością pracy 
kondensacyjnej 

węgiel brunatny 

węgiel kamienny energetyczny 

ogniwo paliwowe 

turbina powietrzna lub 
ekspander 

 

2) Grupa 2 turbina parowa przeciwprężna 

układ turbin parowych 

węgiel brunatny 

węgiel kamienny energetyczny 

gaz koksowniczy 

gaz palny inny 

gaz wielkopiecowy 

gaz ze zgazowania innych 
substancji 

gaz ze zgazowania węgla 
kamiennego lub brunatnego 

gaz ziemny w stanie ciekłym lub 
gazowym wysokometanowy 

gaz ziemny w stanie ciekłym lub 
gazowym z odmetanowania kopalń 

gaz ziemny w stanie ciekłym lub 
gazowym zaazotowany 

odpady przemysłowe lub 
komunalne 

oleje napędowe 

oleje opałowe ciężkie 

oleje opałowe lekkie 

torf 

węgiel kamienny koksowy 

inne nieodnawialne 

 
1 Technologie w ramach klasyfikacji pkt 6.2.2.3. regulaminu 
2 Podstawowe źródło energii pierwotnej w ramach klasyfikacji pkt 6.2.2.4. regulaminu 
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Grupa technologii 
Technologia wytwarzania 

energii1 
Źródło energii pierwotnej2 

turbina parowa kondensacyjna 

turbina parowa kondensacyjno-
ciepłownicza 

turbina parowa przeciwprężna 
z możliwością pracy 
kondensacyjnej 

gaz koksowniczy 

gaz palny inny 

gaz wielkopiecowy 

gaz ze zgazowania innych 
substancji 

gaz ze zgazowania węgla 
kamiennego lub brunatnego 

gaz ziemny w stanie ciekłym lub 
gazowym wysokometanowy 

gaz ziemny w stanie ciekłym lub 
gazowym z odmetanowania kopalń 

gaz ziemny w stanie ciekłym lub 
gazowym zaazotowany 

odpady przemysłowe lub 
komunalne 

oleje napędowe 

oleje opałowe ciężkie 

oleje opałowe lekkie 

torf 

węgiel kamienny koksowy 

inne nieodnawialne 

organiczny cykl Rankine'a 

 

ciepło z zewnętrznych procesów 
technologicznych 

energia geotermalna 

inne nieodnawialne 

inne odnawialne 

3) Grupa 3 układ gazowo-parowy gaz ziemny w stanie ciekłym lub 
gazowym wysokometanowy 

gaz ziemny w stanie ciekłym lub 
gazowym zaazotowany 

oleje napędowe 

propan albo butan albo ich 
mieszaniny w stanie ciekłym lub 
gazowym 
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Lista grup technologii, dla których określa się korekcyjny współczynnik 
dyspozycyjności 
 

 

 

Strona 3 z 4 

 

Grupa technologii 
Technologia wytwarzania 

energii1 
Źródło energii pierwotnej2 

4) Grupa 4 silnik tłokowy 

turbina gazowa w układzie 
prostym 

gaz ziemny w stanie ciekłym lub 
gazowym wysokometanowy 

gaz ziemny w stanie ciekłym lub 
gazowym zaazotowany 

oleje napędowe 

gaz ziemny w stanie ciekłym lub 
gazowym z odmetanowania kopalń 

propan albo butan albo ich 
mieszaniny w stanie ciekłym lub 
gazowym 

gaz koksowniczy 

5) Grupa 5 turbina parowa przeciwprężna 

układ turbin parowych 

turbina parowa kondensacyjna 

turbina parowa kondensacyjno-
ciepłownicza 

turbina parowa przeciwprężna 
z możliwością pracy 
kondensacyjnej 

biomasa inna 

biomasa leśna 

biomasa z upraw energetycznych 

biopaliwa ciekłe  do celów 
energetycznych 

torf 

inne odnawialne 

6) Grupa 6 silnik tłokowy biogaz pozostały 

biogaz rolniczy 

biogaz z oczyszczalni ścieków 

biogaz z procesów termicznych 

biogaz ze składowisk odpadów 

biopaliwa ciekłe  do celów 
energetycznych 

inne odnawialne 

7) Grupa 7 turbina wiatrowa energia wiatru – turbiny lądowe 

8) Grupa 8 turbina wiatrowa energia wiatru – turbiny morskie 

9) Grupa 9 moduł fotowoltaiczny energia promieniowania 
słonecznego 
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Grupa technologii 
Technologia wytwarzania 

energii1 
Źródło energii pierwotnej2 

10) Grupa 10 akumulator elektrochemiczny 

akumulator na sprężone lub 
skroplone powietrze 

akumulator przepływowy 

kinetyczny zasobnik energii 
(koło zamachowe) 

superkondensator 

sprężone lub skroplone powietrze 

inne nieodnawialne 

inne odnawialne 

11) Grupa 11 zbiornikowa turbina wodna woda – zbiornikowe przepływowe 

woda – zbiornikowe z członem 
pompowym 

woda – zbiornikowe przepływowe z 
członem pompowym 

12) Grupa 12 turbina wodna woda – przepływowe 

13) Grupa 1413 turbina parowa kondensacyjna 

układ turbin parowych 

paliwo jądrowe 

14) Grupa Inne   
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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  

 

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

 

Całkowite planowane nakłady inwestycyjne netto, w zł netto  

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

 

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

 

 

Zestawienie poniesionych nakładów inwestycyjnych 

 
1 Właściwe zaznaczyć. 
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L.p. 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 mocy2, w zł 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

Sumaryczna wartość księgowa netto poniesionych nakładów inwestycyjnych wskazanych w zestawieniu, w zły udział wartości 
wszystkich pozycji wskazanych w zestawieniu w odniesieniu do całkowitych planowanych nakładów inwestycyjnych, w % 

 

  

 
2 Zgodnie z pkt. 7.4.5.6 Regulaminu Rynku Mocy. 
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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 
mocyJRM 

Wartość całkowita 
umowy netto, zł 

Wartość księgowa umowy 
netto alokowana na 
jednostkę rynku mocy3, w zł 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

Sumaryczna wartość księgowa netto zawartych umów wskazanych w zestawieniuy udział wartości wszystkich zawartych umów w 
odniesieniu do całkowitych planowanych nakładów inwestycyjnych, w zł% 

 

 

 

Dodatkowe informacje4  

 

 
3 Zgodnie z pkt. 7.4.5.6 Regulaminu Rynku Mocy. 
4 Pole nie jest obowiązkowe. 
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☐  Oświadczam, że podane powyżej informacje potwierdzają spełnienie Finansowego Kamienia Milowego. 

☐  Oświadczam, że podane powyżej informacje nie potwierdzają spełnienia 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  

 

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

 

Całkowite poniesione nakłady inwestycyjne netto, w zł netto  

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

 

 

Zestawienie poniesionych nakładów inwestycyjnych 

L.p. 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 mocy2, w zł 

1.         

2.         

 
1 Właściwe zaznaczyć. 
2 Zgodnie z pkt. 7.4.5.6 Regulaminu Rynku Mocy. 
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L.p. 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 mocy2, w zł 

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

Sumaryczna wartość księgowa netto poniesionych nakładów inwestycyjnych wskazanych w zestawieniu, złSumaryczny udział 
wartości wszystkich pozycji wskazanych w zestawieniu w odniesieniu do całkowitych planowanych nakładów inwestycyjnych, w % 

 

 

Dodatkowe informacje3  

 

 
3 Pole nie jest obowiązkowe. 
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☐  Oświadczam, że podane powyżej informacje potwierdzają spełnienie Operacyjnego Kamienia Milowego w zakresie poniesionych nakładów inwestycyjnych.4 

☐  Oświadczam, że podane powyżej informacje nie potwierdzają spełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego w zakresie poniesionych nakładów inwestycyjnych2 

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

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
4 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na więcej niż jeden okres rok dostaw w aukcji głównej. Jeżeli nie dotyczy – skreślić. 
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Wzór oświadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego – nowa 
jednostka rynku mocy wytwórcza 
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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) Osiągnięcie Finansowego 
Kamienia Milowego 

  

14) Osiągnięcie Operacyjnego 
Kamienia Milowego2 

  

15)13) Inne3 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

  

 
2 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na więcej niż jeden okres dostaw w aukcji głównej. 
3 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji, podane w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym dołączonym dowe wniosku o certyfikację do aukcji lub albo do dokumentów dostarczanych 
OSP w procesach monitorowania realizacji umowy mocowej w planach naprawczych, jeśli były przedstawiane. 
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Potwierdzenie realizacji harmonogramu finansowego inwestycji 

Etap4 
Termin 

realizacji 

Planowane nakłady całkowite etapu, zł netto5 

Poniesiony Poniesione całkowite nakłady całkowite 
etapu netto, zł netto 

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 informacje6  

 

 
4  W kolumnie należy wymienić etapy realizacji inwestycji podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

dołączonym dowe wniosku o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych OSP w procesach 
monitorowania realizacji umowy mocowejlub w planach naprawczych, jeśli były przedstawiane. 

5 Zgodnie z nakładami podanymi w aktualnym harmonogramie rzeczowo- finansowym dołączonym dowe wniosku  
o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych w procesach monitorowania umów mocowychlub z 
planami naprawczymi, jeśli były przedstawiane. 

6 Pole nie jest obowiązkowe. 
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☐  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.7 

☐  Oświadczam, że podane powyżej informacje nie potwierdzają spełnienia Operacyjnego 
Kamienia Milowego w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji6 

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

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 

 
7 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na więcej niż jeden okres rok dostaw w aukcji 

głównej. Jeżeli nie dotyczy – skreślić. 
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Oświadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego spełnieniu Operacyjnego Kamienia Milowego – 

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. 

 

 
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 

10) Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

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

 

12) Osiągnięcie Finansowego 
Kamienia Milowego 

  

13) Osiągnięcie Operacyjnego 
Kamienia Milowego 

  

14)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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Potwierdzenie realizacji harmonogramu finansowego inwestycji 

Etap3 
Termin 

realizacji 

Planowane nakłady całkowite etapu, zł netto4 

Poniesiony Poniesione nakłady całkowite etapu 
netto, zł netto 

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  

 

 
3 W kolumnie należy wymienić etapy realizacji inwestycji podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

dołączonym do we wniosku o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych OSP w procesach 
monitorowania realizacji umowy mocowejlub w planach naprawczych, jeśli były przedstawiane. 

4 Zgodnie z nakładami podanymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym dołączonym dowe wniosku  
o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych w procesach monitorowania umów mocowychlub w 
planach naprawczych, jeśli były przedstawiane. 

5 Pole nie jest obowiązkowe. 
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☐  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 nie potwierdzają spełnienia 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  
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O wiadczenie o warto ci udzielonej pomocy publicznejspełnieniu 
Operacyjnego Kamienia Milowego 

Typ jednostki rynku 
mocy1 

☐ nowa jednostka rynku mocy wytwórcza 

☐ modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza 

☐ jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania 

Nazwa jednostki rynku 
mocy 

 

  

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

 

Całkowite planowane nakłady inwestycyjne, w zł 
netto 

 

 

Warto ć pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym udzielonej do 
rozpoczęcia pierwszego roku dostaw2 

Forma pomocy publicznej 
Rok 

udzielenia 
pomocy 

Warto ć udzielonej pomocy 
publicznej netto,   

zł netto 

Ulgi inwestycyjne z tytułu wydatków 
poniesionych na zakup i zainstalowanie 
urządzeń do wykorzystywania na cele 
produkcyjne naturalnych źródeł energii 

  

Dotacje ze rodków unijnych (np. POI , 
programy regionalne, programy dla 
sektora rolnictwa – podać jakie) 

  

Dotacje ze rodków krajowych (podać 
jakie) 

  

Kredyty bankowe preferencyjne   

Pożyczki preferencyjne   

Pomoc inwestycyjna w specjalnych 
strefach ekonomicznych 

  

 
1 Właściwe zaznaczyć. 
2 Wypełnić w przypadku uzyskania pomocy publicznej. 
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Warto ć pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym udzielonej do 
rozpoczęcia pierwszego roku dostaw2 

Forma pomocy publicznej 
Rok 

udzielenia 
pomocy 

Warto ć udzielonej pomocy 
publicznej netto,   

zł netto 

Pomoc de minimis3   

Pomoc na ochronę rodowiska, w tym 
pomoc inwestycyjna na propagowanie 
energii ze źródeł odnawialnych 

  

Inne4 (wymienić)   

Suma  

 

Dodatkowe informacje5  

 

☐  Oświadczam, że podane powyżej informacje są rzetelne, kompletne oraz wolne od 

błędów rachunkowych. 

☐  Oświadczam, że wymienione kwoty stanowią całkowitą wartość otrzymanej pomocy 

publicznej o charakterze inwestycyjnym. 

☐  Oświadczam, że nie uzyskałem pomocy publicznej. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
3 Pomoc publiczna, której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. 

euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych, nie wymagająca notyfikacji Komisji Europejskiej. 
4 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe formy pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym udzielonej do 

rozpoczęcia pierwszego roku dostaw.  
5 Pole nie jest obowiązkowe. 
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Oświadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego Oświadczenie o spełnieniu Operacyjnego Kamienia 

Milowego – 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, Jjeżeli w skład jednostki rynku mocyJRM wchodzi przynajmniej jedna jednostka redukcji 
zapotrzebowania planowana. 
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Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji 

Działanie1 Data Uwagi 

5) Osiągnięcie Operacyjnego 
Kamienia Milowego 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

6)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 dowe wniosku o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych 
OSP w procesach monitorowania realizacji umowy mocowejlub z planami naprawczymi, jeśli były przedstawiane. 
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Potwierdzenie realizacji harmonogramu finansowego inwestycji 

Etap4 
Termin 

realizacji 

Planowane nakłady całkowite etapu, zł netto5 

Poniesione nakłady całkowite netto etapu, zł netto 

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 informacje6  

 

 
4 W kolumnie należy wymienić etapy realizacji inwestycji podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

dołączonym do we wniosku o certyfikację do aukcji albo do dokumentów dostarczanych OSP w procesach 
monitorowania realizacji umowy mocowejlub z planami naprawczymi, jeśli były przedstawiane. 

5 Zgodnie z nakładami podanymi we wniosku o certyfikację do aukcji lub z planami naprawczymi, jeśli były 
przedstawiane. 
6 Pole nie jest obowiązkowe. 
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☐  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 nie potwierdzają spełnienia 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  
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Raport inwestycyjnyPlan naprawczy – nowa jednostka rynku mocy wytwórcza 
 

Nazwa nowej jednostki rynku mocy wytwórczej  

 

Szczegółowy opis planowanych do zrealizowania działań mających na celu realizację inwestycji w terminach pozwalających na osiągnięcie OKM1 / zrealizowanie 
zakresu inwestycji2 

 

 

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji z propozycjami zmian 

Działanie3 Data realizacji4 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

1) Uzyskanie prawomocnej decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

 
1 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na więcej niż jeden okres dostaw w aukcji głównej. 
2 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na jeden okres dostaw w aukcji głównej. 
3 Jeżeli działanie nie dotyczy opisywanego przypadku, we wszystkie pola należy wpisać „n/d”. 
4 Podać, jeżeli działanie zostało uprzednio zrealizowane. W przeciwnym wypadku, uzupełnić pola w sekcjisekcję „Planowany termin”. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji z propozycjami zmian 

Działanie3 Data realizacji4 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

2) Uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na budowę 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

3) Uzyskanie koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

4) Pozyskanie finansowania na 
realizację inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

5) Zawarcie kontraktu na realizację 
inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

6) Rozpoczęcie prac budowlanych Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

7) Przyjęcie napięcia od strony 
systemu na infrastrukturę 
techniczną inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji z propozycjami zmian 

Działanie3 Data realizacji4 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

8) Przeprowadzenie rozruchu 
technologicznego 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

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

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

10) Przeprowadzenie odbioru 
technicznego 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

11) Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

12) Oddanie inwestycji do 
eksploatacji  

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

13) Osiągnięcie Operacyjnego 
Kamienia Milowego 

n/d Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji z propozycjami zmian 

Działanie3 Data realizacji4 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

14) Inne5 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

  

 
5 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji. 
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B.  Harmonogram finansowy inwestycji 

Etap6 
Data realizacji / 
planowana data 

realizacji 

Nakłady całkowite 
netto etapu / 
planowane 

nakłady całkowite 
etapu, zł netto 

Nakłady netto 
poniesione do dnia 

złożenia planu 
naprawczego raportu 

inwestycyjnego, zł 
netto 

Nakłady netto planowane do poniesienia od 
dnia złożenia raportu inwestycyjnego  

w poszczególnych latach przed okresem 
dostaw „n”7, zł/rok  

Uwagi, uzasadnienie zmian 

n-3 n-2 n-1 

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       

  

 
6 W kolumnie wymienić etapy realizacji inwestycji związane z: 

• fazą przygotowawczą, 
• fazą budowy, 
• fazą przyłączenia instalacji do sieci, 
• fazą ukończenia projektu. 

obejmujące wszystkie istotne działania wykonane bądź planowane do wykonania w ramach danej fazy. 
7 „n" oznacza rok dostaw w aukcji głównej 
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Dodatkowe informacje8  

 

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

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
8 Pole nie jest obowiązkowe. 
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Raport inwestycyjnyPlan naprawczy – modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza 
 

Nazwa modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej  

 

Szczegółowy opis planowanych do zrealizowania działań mających na celu realizację inwestycji w terminach pozwalających na osiągnięcie OKM: 

 

 

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji z propozycjami zmian 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

1) Uzyskanie nowej prawomocnej 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

2) Uzyskanie nowego 
prawomocnego pozwolenia na 
budowę 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

 
1 Jeżeli nie jest wymagane, we wszystkie pola należy wpisać „n/d”. 
2 Podać, jeżeli przedmiotowe działania zostały uprzednio zrealizowane. W przeciwnym wypadku, uzupełnić pola w sekcjisekcję „Planowany termin”. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji z propozycjami zmian 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

3) Uzyskanie koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

4) Pozyskanie finansowania na 
realizację modernizacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

5) Zawarcie kontraktu na realizację 
modernizacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

6) Rozpoczęcie prac 
modernizacyjnych 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

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

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

8) Przeprowadzenie rozruchu 
technologicznego 
zmodernizowanych instalacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji z propozycjami zmian 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

9) Przeprowadzenie odbioru 
technicznego zmodernizowanych 
instalacji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

10) Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

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

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

12) Osiągnięcie Operacyjnego 
Kamienia Milowego 

n/d Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

13) Inne3 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

  

 
3 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji. 
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B. Harmonogram finansowy inwestycji 

Etap4 
Data realizacji / 
planowana data 

realizacji 

Nakłady całkowite 
netto etapu / 

planowane nakłady 
całkowite etapu, zł 

netto 

Nakłady netto 
poniesione do dnia 

złożenia  raportu 
inwestycyjnego planu 
naprawczego, zł netto 

Nakłady netto planowane do 
poniesienia od dnia złożenia raportu 

inwestycyjnego  
w poszczególnych latach przed 

okresem dostaw „n”5, zł/rok  
Uwagi, uzasadnienie zmian 

n-3 n-2 n-1 

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       

  

 
4 W kolumnie wymienić etapy realizacji inwestycji związane z: 

• fazą przygotowawczą, 
• fazą budowy, 
• fazą przyłączenia instalacji do sieci, 
• fazą ukończenia projektu. 

obejmujące wszystkie istotne działania wykonane bądź planowane do wykonania w ramach danej fazy. 
5 „n" oznacza rok dostaw w aukcji głównej 
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Dodatkowe informacje6  

 

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

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
6 Pole nie jest obowiązkowe. 



Zał. 14.10 do Regulaminu Rynku Mocy 

Wzór raportu inwestycyjnegoplanu naprawczego – jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania 

 

Strona 1 z 5 

Raport inwestycyjnyPlan naprawczy – jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania 
 

Nazwa jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania  

 

Szczegółowy opis planowanych do zrealizowania działań mających na celu realizację inwestycji w terminach pozwalających na osiągnięcie OKM: 

 

 

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji z propozycjami zmian 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

1) Pozyskanie jednostek fizycznych 
redukcji zapotrzebowania, które 
zastąpią planowaną jednostkę 
redukcji zapotrzebowania3 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

 
1 Jeżeli nie jest wymagane, we wszystkie pola należy wpisać „n/d”. 
2 Podać, jeżeli przedmiotowe dokumenty zostały uprzednio uzyskane. W przeciwnym wypadku, uzupełnić pola w sekcjisekcję „Planowany termin”. 
3 Należy uzupełnić jJeżeli w skład jednostki rynku mocyJRM wchodzi przynajmniej jedna jednostka redukcji zapotrzebowania planowana. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji z propozycjami zmian 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

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. 

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. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

4) Przeprowadzenie testu redukcji 
zapotrzebowania 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

5) Osiągnięcie Operacyjnego 
Kamienia Milowego 

n/d Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 
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A. Harmonogram rzeczowy inwestycji z propozycjami zmian 

Działanie1 Data realizacji2 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

6) Inne4 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

 

B. Harmonogram finansowy inwestycji 

Etap5 
Data realizacji / 
planowana data 

realizacji 

Nakłady całkowite 
netto etapu / 

planowane nakłady 
całkowite etapu, zł 

netto 

Nakłady netto 
poniesione do dnia 

złożenia planu 
naprawczegoraport
u inwestycyjnego, zł 

netto 

Nakłady netto planowane do poniesienia od 
dnia złożenia raportu inwestycyjnego w 
poszczególnych latach przed okresem 

dostaw „n”6, zł/rok  Uwagi, uzasadnienie zmian 

n-3 n-2 n-1 

Etap realizacji 
inwestycji 1 

Kliknij lub naciśnij, 
aby wprowadzić 
datę. 

      

 
4 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji. 
5 W kolumnie wymienić etapy realizacji inwestycji związane z: 

• fazą przygotowawczą, 
• fazą budowy, 
• fazą przyłączenia instalacji do sieci, 
• fazą ukończenia projektu. 

obejmujące wszystkie istotne działania wykonane bądź planowane do wykonania w ramach danej fazy. 
6 „n" oznacza rok dostaw w aukcji głównej 
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B. Harmonogram finansowy inwestycji 

Etap5 
Data realizacji / 
planowana data 

realizacji 

Nakłady całkowite 
netto etapu / 

planowane nakłady 
całkowite etapu, zł 

netto 

Nakłady netto 
poniesione do dnia 

złożenia planu 
naprawczegoraport
u inwestycyjnego, zł 

netto 

Nakłady netto planowane do poniesienia od 
dnia złożenia raportu inwestycyjnego w 
poszczególnych latach przed okresem 

dostaw „n”6, zł/rok  Uwagi, uzasadnienie zmian 

n-3 n-2 n-1 

Etap realizacji 
inwestycji 2 

Kliknij lub naciśnij, 
aby wprowadzić 
datę. 

      

Etap realizacji 
inwestycji 3 

Kliknij lub naciśnij, 
aby wprowadzić 
datę. 

      

Suma       
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Dodatkowe informacje7  

 

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

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
7 Pole nie jest obowiązkowe. 
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Oświadczenie o zrealizowaniu zakresu rzeczowego inwestycji – 
jednostka fizyczna wytwórcza planowana 

 

Nazwa istniejącej 
jednostki rynku mocy 
wytwórczej zawierającej 
co najmniej jedną 
jednostkę fizyczną 
wytwórczą planowaną 

 

Kod jednostki fizycznej 
wytwórczej planowanej1 

 

 

Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji 

Działanie2 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 kontraktu 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. 

 

 
1 Załącznik uzupełnia się w tylu egzemplarzach, ile jest jednostek fizycznych planowanych wchodzących w skład 
danej istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej. 
2 Jeżeli działanie nie dotyczy opisywanego przypadku, we wszystkie pola należy wpisać „n/d”. 
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Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji 

Działanie2 Data zrealizowania Uwagi 

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. 

 

13) Inne3 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

☐  Oświadczam, że harmonogram rzeczowy inwestycji został zrealizowany. 

☐  Oświadczam, że podane powyżej informacje są rzetelne i kompletne. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 

 
3 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji, podane we wniosku 

o certyfikację do aukcji lub z planami naprawczymi, jeśli były przedstawiane. 
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Harmonogram rzeczowy inwestycji – jednostka fizyczna wytwórcza planowana 
 

Nazwa istniejącej jednostki rynku mocy 
wytwórczej zawierającej co najmniej jedną 
jednostkę fizyczną wytwórczą planowaną 

 

Kod jednostki fizycznej wytwórczej 
planowanej1 

 

 

Harmonogram rzeczowy inwestycji 

Działanie2 Data realizacji3 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

1) Uzyskanie prawomocnej decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

2) Uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na budowę 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

3) Uzyskanie koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

 
1 Załącznik uzupełnia się w tylu egzemplarzach, ile jest jednostek fizycznych planowanych wchodzących w skład danej istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej. 
2 Jeżeli działanie nie dotyczy opisywanego przypadku, we wszystkie pola należy wpisać „n/d”. 
3 Podać, jeżeli działanie zostało uprzednio zrealizowane. W przeciwnym wypadku, uzupełnić pola w sekcji „Planowany termin”. 
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Harmonogram rzeczowy inwestycji 

Działanie2 Data realizacji3 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

4) Pozyskanie finansowania na 
realizację inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

5) Zawarcie kontraktu na realizację 
inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

6) Rozpoczęcie prac budowlanych Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

7) Przyjęcie napięcia od strony 
systemu na infrastrukturę 
techniczną inwestycji 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

8) Przeprowadzenie rozruchu 
technologicznego 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

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

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

10) Przeprowadzenie odbioru 
technicznego 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

11) Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 
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Harmonogram rzeczowy inwestycji 

Działanie2 Data realizacji3 

Planowany termin 

Najwcześniej 
Najpóźniej 

Uwagi, uzasadnienie zmian 

12) Oddanie inwestycji do 
eksploatacji  

Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

13) Inne4 Kliknij lub naciśnij, aby 
wprowadzić datę. 

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

 

 

  

 
4 Należy uzupełnić tabelę o pozostałe istotne działania w ramach realizacji inwestycji. 
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Dodatkowe informacje5  

 

☐  Oświadczam, że podane powyżej informacje są rzetelne i kompletne. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
5 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 certyfikacie 

 

 

Wyciąg z danych pomiarowych1 

Data: Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Godzina: Wybierz element. 

Kod jednostki fizycznej Kod PPE/MD Nazwa Operatora (PSE/OSDp) Typ PPE/MD Wartość pomiaru [MWh]2 

   Wybierz element.  

   Wybierz element.  

   Wybierz element.  

 
1 Należy wskazać wszystkie jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy wraz z ich kompletnym układem zasilania 
2 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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Dodatkowe informacje3  

 

 

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% iloczynu mocy osiągalnej netto jednostki i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności, określonych w certyfikacie. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

 

 
3 Pole nie jest obowiązkowe. 


