
  

 

Strona | 1 

PEŁNOMOCNICTWO   
 

-- Proszę o wypełnienie przez Nabywcę z faktury od Dostawcy energii elektrycznej -- 

Ja niżej podpisana/y/podpisani       

Nazwa firmy/Imię i nazwisko: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________________________________________________  

Kod pocztowy: _______________ Miejscowość____________________________ 

Seria i nr dowodu osobistego:_______________________________________  

PESEL ________________________________________ NIP:_______________________________________ 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________________________________  

Kod pocztowy: _______________ Miejscowość____________________________ 

Seria i nr dowodu osobistego: _______________________________________  

PESEL _______________________________________________ NIP:_______________________________________ 
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Upoważniam/y niniejszym: 

Metis Polska Sp. z o.o..,  z  siedzibą  w  Warszawie  00-105,  ul.  Twarda 18,  wpisanym  do  Rejestru  
Przedsiębiorców  KRS  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy,  XIV  Wydział  
Gospodarczy  pod  numerem  0000346294, nr REGON: 142213792, nr NIP: 5242697220, (dalej 
„PEŁNOMOCNIK”), do reprezentowania mnie/firmy przed organami administracji, Operatorami Systemu 
Dystrybucyjnego oraz ich spółkami powiązanymi, Sprzedawcami Energii oraz ich spółkami powiązanymi 
(dalej odpowiednio organy administracji, OSD, Sprzedawcy Energii), we wszelkich sprawach związanych z 
instalacją odnawialnego źródła energii. Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności prawo do: 

1. Dokonania w moim/naszym imieniu zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji do sieci 
elektroenergetycznej OSD i zgłoszenia gotowości instalacji wytwórczej do przyłączania.  

2. Występowania w moim/naszym imieniu do organów administracji i OSD o wszelkie pozwolenia, zgody, 
decyzje, warunki związane z instalacją odnawialnego źródła energii. 

3. Składania w moim/naszym imieniu do organów administracji i OSD oświadczeń woli i wiedzy w zakresie 
objętym dokumentem zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji do sieci dystrybucyjnej 

4. Udostępnienia w moim/naszym imieniu organom administracji i OSD wszelkich danych dotyczących 
instalacji odnawialnego źródła energii i nieruchomości z nią związanej, dokumentów związanych z 
procesem instalacji urządzeń fotowoltaicznych, oświadczeń woli, wiążących wyjaśnień dotyczących 
instalacji urządzeń fotowoltaicznych oraz wiążącego uzgadniania rozwiązań technicznych. 

5. Odbioru w moim imieniu wszelkich oświadczeń, warunków, pozwoleń, decyzji i dokumentów 
dotyczących instalacji urządzeń fotowoltaicznych. 

6. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.  

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do: 

1. Podpisywania z OSD lub/i sprzedawcą̨ Energii umowy kompleksowej lub/i umowy o świadczenie usług 
odbioru lub/i dystrybucji energii elektrycznej w związku ze zmianą̨ taryfy lub/i zwiększeniem mocy 
przyłączeniowej obiektu, do którego zostaje przyłączona mikro instalacja. 

2. Podpisywania z OSD lub/i sprzedawcą̨ Energii umowy kompleksowej lub/i umowy o świadczenie usług 
odbioru lub/i dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikro instalacji oraz umowy sprzedaży 
energii elektrycznej wytworzonej w mikro instalacji. 

 

Data ______________________________________________ 
 
 

Podpis konsumenta: ____________________________ 


