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Załącznik nr 1 

Do Umowy Kompleksowej dla Konsumentów 

            Zawartej przez Odbiorcę ze Sprzedawcą energii elektrycznej ONE S.A. 

PEŁNOMOCNICTWO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU ZMIANY SPRZEDAWCY

Dane Mocodawcy 

Imię 

Nazwisko 

PESEL 

Nr dokumentu tożsamości 

Adres zamieszkania 

Kod pocztowy, poczta 

Miejscowość 

Ulica 

Nr. posesji / mieszkania 

Niniejszym udziela(-ją) pełnomocnictwa na rzecz: 

ONE S.A., ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000320565 NIP 5262725362; REGON 015529329; kapitał zakładowy 31 616 102,00 zł opłacony w 

całości do: 

1. powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu z ONE S.A. umowy kompleksowej, o planowanym

terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej oraz składania wszelkich wniosków niezbędnych do realizacji umowy

kompleksowej;

2. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług

dystrybucji (umowy kompleksowej) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy

sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji (umowy kompleksowej) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej

w  trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej;

3. cofnięcia oświadczeń woli wymienionych w punkcie 2, jeżeli jest to wymagane do realizacji lub zaniechania realizacji umowy zgodnie

z wolą Mocodawcy;

4. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie

wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy

sprzedaży energii elektrycznej;

5. dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do aktualizacji danych Mocodawcy u Operatora Systemu

Dystrybucyjnego, w tym w szczególności do zmiany grupy taryfowej i okresu rozliczeniowego;

6. upoważnienia Sprzedawcy do pobierania od OSD danych pomiarowych z Punktów Poboru Energii objętych umową.

Pełnomocnictwo uprawnia ONE S.A. do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych. 

Niniejsze pełnomocnictwo jest niezbędne do prawidłowej realizacji procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz prawidłowego 

świadczenia Usługi Kompleksowej przez Sprzedawcę, dlatego też zostaje udzielone na czas obowiązywania umowy kompleksowej. 

Data / /

Miejscowość 

Czytelny podpis Odbiorcy 
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Wniosek o zawarcie Umowy Kompleksowej dla pozyskania paszportu punktu Poboru Energii 

Elektrycznej (PPE) 

Imię i Nazwisko 

Adres PPE 

Numer PPE/ numer licznika 

Numer ewidencyjny Grupa taryfowa OSD 

Status PPE: Grupa taryfowa Sprzedawcy 

istniejący 

nowo przyłączany 

Data / /

Czytelny podpis Odbiorcy 
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