
WNIOSEK  
o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i 

świadczenia usług dystrybucji 

dla klienta instytucjonalnego  
Zintegrowany System Zarządzania OKL-04-F02  

 
 

miejscowość dzień miesiąc rok  
 

PKP Energetyka S.A. 
 

Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną  
 
1. Wnioskodawca  

 
Nazwa wnioskodawcy   

2. Dane punktu odbioru:   
dokładny adres (punktu do którego będzie dostarczana energia elektryczna)  

3. Tytuł prawny do obiektu:  
 

prawo własności umowa najmu inne  
 
4. Energia elektryczna będzie dostarczana na potrzeby:  

 
działalności usługowej działalności produkcyjnej  

 
inne  

 
5. Dane wnioskodawcy  

 
 

 
Nazwa i numer aktu prawnego  
 
 

gastronomii  

 

 
Nazwa organizacji NIP REGON  

 
Siedziba Ul. / nr budynku / nr lokalu kod pocztowy miejscowość  

 
 

Reprezentanci PESEL, seria i numer dowodu osobistego  
 
 

Reprezentanci PESEL, seria i numer dowodu osobistego  

 
Telefon kontaktowy / fax. e-mail  

 
Dotychczasowy numer ewidencyjny/kod PPE   

Klient posiadał już wcześniej umowę sprzedaży energii elektrycznej z PKP Energetyka S.A.  
6. Dane do umowy  
 

 
Wnioskowana grupa taryfowa  

 
Okres obowiązywania umowy 

 
  
 
E-faktura*      
□ TAK   □ NIE 
(właściwe zaznaczyć X) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 kW kWh/rok 
Wnioskowana moc umowna [KW] Planowane roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 

na czas nieokreślony na czas określony do dnia 

  



 

 
 

WNIOSEK  
o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i 

świadczenia usług dystrybucji 
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8. Dodatkowe informacje, uwagi wnioskodawcy  
 
 
 
 
 

9. Oświadczenia oraz pozostałe informacje  

 
9.1. Oświadczam, że dane zawarte we Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz że przyłącze do mojego miejsca 
dostarczania nie narusza praw osób trzecich. 

 
[WNIOSEK SKŁADANY ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO] 
 

9.2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia 
usług dystrybucji dla klienta instytucjonalnego oraz załącznikami do niej, w tym Ogólnymi Warunkami Umowy, Taryfą oraz 
Cennikiem, akceptuję ich warunki oraz wyrażam wolę związania ich postanowieniami od dnia podania napięcia do punktu 
poboru. Umowa zostaje zawarta z momentem złożenia niniejszego oświadczenia przez Wnioskodawcę. 

 
[WNIOSEK SKŁADANY POPRZEZ PRZESŁANIE DO PKP ENERGETYKA S.A. SKANU/ ORYGINAŁU PODPISANEGO 
WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZE WSKAZANIEM ADRESU EMAIL WNIOSKODAWCY]   

 
9.3. Po pozytywnej weryfikacji Wniosku, PKP Energetyka S.A. prześle na adres email wskazany we Wniosku wzór umowy 
kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klienta instytucjonalnego wraz z 
załącznikami do niej, w tym Ogólnymi Warunkami Umowy, Taryfą oraz Cennikiem uzupełnione danymi wskazanymi we 
Wniosku, na co Wnioskodawca wyraża zgodę. Umowa zostaje zawarta z momentem wyrażenia przez Wnioskodawcę woli 
związania w/w dokumentami przy użyciu linku przesłanego wraz z nimi. 

 
[WNIOSEK SKŁADANY POPRZEZ PRZESŁANIE DO PKP ENERGETYKA S.A. SKANU/ ORYGINAŁU PODPISANEGO 
WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI BEZ WSKAZANIA ADRESU EMAIL WNIOSKODAWCY] 

 
9.4. Po pozytywnej weryfikacji Wniosku, PKP Energetyka S.A. prześle na adres pocztowy Wnioskodawcy 2 podpisane 
egzemplarze umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla klienta instytucjonalnego wraz z 
załącznikami do niej, w tym Ogólnymi Warunkami Umowy, Taryfą oraz Cennikiem uzupełnione danymi wskazanymi we 
Wniosku. Umowa zostaje zawarta z momentem jej podpisania przez Wnioskodawcę i odesłania 1 egzemplarza do PKP 
Energetyka S.A. Wnioskodawca zobowiązuje się odesłać podpisaną umowę w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 
umowy podpisanej przez PKP Energetyka S.A. 

 
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, jak i podmiotów powiązanych 

ze Sprzedawcą, za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz materiałów handlowych na podany 

adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

□ TAK   □ NIE 
(właściwe zaznaczyć X) 

 
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. 

           □ TAK   □ NIE 

(właściwe zaznaczyć X) 

 

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. 

□ TAK   □ NIE 

(właściwe zaznaczyć X) 

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.  

□ TAK   □ NIE 

(właściwe zaznaczyć X) 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKP Energetyka S.A. oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKP 
Energetyka 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 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Klauzula Informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy: 

 

 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta na potrzeby realizacji umowy 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 Klienta będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz ewentualnym dochodzeniem lub 
odpieraniem roszczeń z niej wynikających. Zebrane dane mogą być również przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem oceny 
Kontrahenta oraz profilowaniem Kontrahentów na potrzeby przyszłej współpracy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) jest: 
a. wykonanie niniejszej umowy, jak również podjęcie działań przed jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
b. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami o rachunkowości oraz prawem 

energetycznym; 
c. prawnie uzasadniony interes PKP Energetyka S.A., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją niniejszej umowy 

oraz dochodzeniem lub odpieraniem ewentualnych roszczeń z niej wynikających; przeprowadzeniem oceny Kontrahenta po 
zrealizowanej umowie lub w trakcie jej trwania, jak również z profilowaniem Kontrahenta na potrzeby współpracy. 

5. Na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez 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, w tym organom administracji skarbowej. Dane będą przekazywane 
do Spółek z GK PKP Energetyka w związku z realizacją umowy. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie PKP Energetyka S.A., w tym m.in.: pozyskującym dane do podpisania umów, obsługującym systemy informatyczne 
wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, 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 niniejszej umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych 
z umową 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 pkt 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 pkt 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Data i czytelny podpis Klienta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do wniosku należy załączyć: 
 
Kserokopię tytułu prawnego do lokalu / obiektu np. umowa cywilno-prawna (najem, dzierżawa, użyczenia), akt własności, decyzja 
administracyjna /Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z lokalu,  
Oświadczenie o wskazaniach licznika energii elektrycznej - (przy istniejącym układzie pomiarowo-rozliczeniowym) – protokół 
zdawczo-odbiorczy,  
Kserokopia wypisu z organów rejestrowych (np. KRS, NIP, REGON). 

 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Obsługi Klienta, tel. 801 77 29 29, e-mail: bok@pkpenergetyka.pl 

 
 

 
* Po oznaczeniu e-faktury zostanie przesłana umowa dotycząca usługi e-faktura. Faktury udostępniane są w formacie PDF i  
XML na stronie faktura.pkpenergetyka.pl . Informacja o nowej fakturze każdorazowo wysyłana jest do użytkownika na podany 
adres e-mailowy. 

 

mailto:daneosobowe@pkpenergetyka.pl
mailto:iodo@pkpenergetyka.pl

