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PEŁNOMOCNICTWO 
 

 
…………………………………………………..…. z siedzibą w ………………………..….……. przy ul. ……………….……………………….., 
NIP: ……………………………….., reprezentowana przez osoby podpisujące niniejsze Pełnomocnictwo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 
Ja/My niżej podpisany(ni) niniejszym ustanawiam(y) 

Reo.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS: 0000953880, NIP: 5213956475, REGON: 521277758 
 
Swoim/naszym pełnomocnikiem i upoważniam(y) do samodzielnego podejmowania 
następujących czynności:  
 
1. Zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej 

z  Reo.pl Sp. z o.o. umowy sprzedaży energii elektrycznej.  
2. Złożenia w imieniu Mocodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas 

obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji 
bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej, lub  

3. Złożenia w imieniu Mocodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 
w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu Sprzedawcy energii 
elektrycznej.  

4. Zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego zgłoszenia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej o której mowa 
w pkt. 1, z możliwością zmiany grupy taryfowej i/lub mocy umownej, w przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenia 
zmiany sprzedawcy. 

5. Złożenia w imieniu Mocodawcy oświadczenia o terminowej zapłacie należności za usługi 
dystrybucyjne świadczone przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

6. 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.  

7. Powiadomienia właściwego OSD o zmianie Podmiotu Odpowiedzialnego 
za  Bilansowanie Handlowe (POB). 

Pełnomocnictwo dotyczy następującego punktu / następujących punktów poboru 
energii: 

Dane adresowe 
punktu odbioru 

Dystrybutor 
(lokalny OSD) 

Nr PPE/FPP 
lub nr licznika 

Moc 
Umowna 

[kW] 

Grupa 
Taryfowa 
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Jednocześnie oświadczam(y), iż posiadam(y) tytuł prawny do powyższego punktu poboru. 
 
Pełnomocnik jest umocowany do ustanawiania dalszych pełnomocników.  
Mocodawca zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa z uwagi na treść 
łączącego Mocodawcę i Reo.pl Sp. z o.o. stosunku prawnego.  

         
Podpis Klienta 

 
 

 
 

 
  

 


