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pomiarowych na potrzeby obliczenia 
wysokości opłaty mocowej 
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______________________________ 
Data [dd.mm.rrrr] 

Dane Odbiorcy 

______________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko (Klient indywidualny) / nazwa (Firma) 

_________________________________ ___________________________ 
PESEL (Klient indywidualny) / NIP (Firma) Numer telefonu 

______________________________________________________________________________ 
Adres email 

______________________________________________________________________________ 
Ulica 

_______________ _______________ _______________ 
Numer domu  Numer lokalu  Kod pocztowy 

______________________________________________________________________________ 
Miejscowość 

Pełnomocnictwo (wymaga załączenia) 

___ tak

___ nie 
Wnioskuję 
o połączenie punktów pomiarowych, o niżej wymienionych numerach PPE, na potrzeby obliczania wysokości opłaty mocowej, należnej od
odbiorców końcowych. Wskazane punkty pomiarowe połączone są ze sobą z wykorzystaniem sieci lub instalacji odbiorcy końcowego, bez
wykorzystania sieci innych przedsiębiorstw energetycznych.
Punkty pomiarowe podlegające połączeniu [numery PPE] - w przypadku większej ilości PPE niż wskazane poniżej, kolejne PPE należy
wskazać w załączniku do wniosku.

____________________________________ ____________________________________ 
1 2 

____________________________________ ____________________________________ 
3 4 

____________________________________ ____________________________________ 
5 6 

____________________________________ ____________________________________ 
7 8 

____________________________________ ____________________________________ 
9 10 
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Zasady łączenia punktów pomiarowych 
1. Prosimy wypełnić wniosek elektronicznie.
2. Numery PPE można znaleźć na fakturze.
3. W przypadku odbiorcy posiadającego zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, niniejszy wniosek wraz z

ewentualnym pełnomocnictwem może być złożony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
a. Wniosek składany w formie pisemnej należy wysłać/dostarczyć na adres OSD:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej
Wydział Usług Dystrybucyjnych,
ul. Warszawska 158
25-414 Kielce
b. Wniosek składany drogą elektroniczną należy przesłać na adres: ed1-umowysprzedazy@pkpenergetyka.pl. Powinien on 

zostać potwierdzony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4. W przypadku odbiorcy końcowego, posiadającego umowę kompleksową, wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub drogą

elektroniczną.
a. Wniosek składany w formie pisemnej należy wysłać/dostarczyć na adres:

PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną
Wydział Obsługi Klienta Nietrakcyjnego
Ul. Struga 1
45-073 Opole

b. Wniosek składany drogą elektroniczną należy przesłać na adres: bok@pkpenergetyka.pl. Powinien on zostać potwierdzony
za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5. Zgodnie z art. 70b ust. 4 ustawy z dnia o grudnia 2017 r. o rynku mocy wniosek o połączenie punktów pomiarowych może dotyczyć
wyłącznie punktów:

a. połączonych ze sobą z wykorzystaniem sieci lub instalacji danego odbiorcy końcowego, bez wykorzystania sieci innych 
przedsiębiorstw energetycznych, oraz

b. w sieci danego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania,
dystrybucji lub wytwarzania energii elektrycznej, do którego urządzeń, instalacji lub sieci odbiorca końcowy jest bezpośrednio
przyłączonych.

6. W przypadku punktów pomiarowych w sieci dystrybucyjnej objętych umową kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wniosek może dotyczyć wyłącznie punktów pomiarowych wskazanych w umowie
kompleksowej zawartej z jednym sprzedawcą energii elektrycznej.

7. W przypadku, gdy wniosek zawiera błędne informacje lub nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w Ustawie z dnia 8
grudnia 2017 r. o rynku mocy, PKP Energetyka S.A. wezwie Państwa do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wezwania.

8. Wniosek rozpatrzymy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo złożonego wniosku.
9. Połączenia punktów pomiarowych dokonamy z dniem następującym po dniu doręczenia kompletnego wniosku.
10. Punkty połączone wyszczególnia się odpowiednio w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umowie

kompleksowej lub, w przypadkach określonych w art. 70b ust. 13 ustawy o rynku mocy - w umowie sprzedaży energii elektrycznej.
11. Niniejszy wniosek o połączenie punktów pomiarowych na potrzeby obliczenia wysokości opłaty mocowej po pozytywnej weryfikacji

OSD, staje się załącznikiem do Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej i nie wymaga
sporządzenia aneksu do Umowy.

Oświadczenia 

 Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna, abyśmy mogli zrealizować usługę. 

___ Oświadczam, że znane mi są i spełniam warunki określone w art. 70b ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia o grudnia 2017 r. o rynku 
mocy. 

___ Wszystkie podane przeze mnie dane oraz złożone oświadczenia są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień 
złożenia wniosku; 

___ Załączone kopie dokumentów są zgodne z oryginałem i odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień złożenia wniosku. 

___ Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych oraz że podane przeze mnie dane, jak 
również wyrażone zgody są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień złożenia wniosku. 

 Akceptacja jest dobrowolna. 

___ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, podanych przeze mnie danych 
osobowych, w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, w celach marketingu produktów i usług, jak również 
prowadzenia badań i analiz dotyczących zwiększenia jakości obsługi klienta PKP Energetyka S.A. zgodnie z RODO. 

___ Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomień związanych z wykonywaniem 
Umowy bądź zmian do Umowy przez Sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

mailto:bok@pkpenergetyka.pl
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___ Wyrażam zgodę na składanie propozycji zawarcia umów bądź zawiadomień dotyczących zawarcia umów przy użyciu środków
porozumiewania się na odległość, przez Sprzedawcę oraz przez podmioty powiązane ze Sprzedawcą, na podany adres poczty 
elektronicznej lub numer telefonu. 

___ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKP Energetyka S.A. oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKP
Energetyka S.A. informacji handlowych, w tym związanych z realizacją zawartej umowy oraz dotyczących badań satysfakcji 
obsługi Klienta przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych drogą: elektroniczną, w tym z wykorzystaniem 
automatycznych systemów wywołujących, w postaci wiadomości e-mail lub SMS/MMS telefoniczną w toku rozmowy z 
konsultantem. 

Podpis Klienta / Wnioskodawcy / Osoby umocowanej 

Data 

Wypełnia OSD 

______________________________ ______________________________ 
Data wpływu wniosku [dd.mm.rrrr] Data wpływu prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku [dd.mm.rrrr] 

______________________________________________________________________________ 
Wniosek przyjęty pod numerem 

Podpis OSD 

Data 
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 To są informacje dla Ciebie. Nie musisz drukować i wysyłać nam tej strony. 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/67, 00-681
Warszawa. Z PKP Energetyka S.A. można się skontaktować poprzez: adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub pisemnie 
na adres siedziby wskazany powyżej.

2. W PKP Energetyka S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl.

3. Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z rozpatrzeniem i realizacją wniosku.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta wynikającą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) jest:

a. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami prawa energetycznego oraz
ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

b. prawnie uzasadniony interes PKP Energetyka S.A., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją 
niniejszego wniosku.

5. Na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez przedstawicieli Klienta w odrębnych oświadczeniach dane będą przetwarzane
również w celach:

a. przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od PKP Energetyka S.A.;
b. przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od podmiotów powiązanych z PKP

Energetyka S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.);
c. przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy bądź zmian

do Umowy przez PKP Energetyka S.A.;
d. prowadzenia badań i analiz dotyczących zwiększenia jakości obsługi Klienta, składania propozycji zawarcia umów bądź

zawiadomień dotyczących zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, przez PKP Energetyka
S.A. oraz przez podmioty powiązane z PKP Energetyka S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.).

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa. Dane będą przekazywane do Spółek z GK PKP
Energetyka w związku z realizacją wniosku. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie PKP Energetyka S.A., w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji wniosku,
prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji, realizującym audyty oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń; przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PKP Energetyka S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

7. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszego wniosku, a po jego zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem
roszczeń związanych z wnioskiem oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz dotyczącymi sprawozdawczości
finansowej.

8. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody może zostać dokonane poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są
przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A. lub z wyznaczonym inspektorem ochrony
danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

9. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
przenoszenia danych, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym
mowa w ust. 4 lit. c powyżej oraz wycofania zgód, o których mowa w ust. 5.

10. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A. lub z Inspektorem ochrony danych (dane
kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2 powyżej).

11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja niniejszej umowy.
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