
 

………............................................................... 

          (miejscowość, data wystawienia) 

P E Ł N O M O C N I C T W O  

d o  z a k u p u  w y r o b ó w  w ę g l o w y c h   

 

Ja, niżej podpisany/a ........................................................................................... zamieszkały/a  

w................................................................................................................…………………….. 

……………………………… (adres zamieszkania), PESEL …….……….........................,  

(Mocodawca) upoważniam Pana/ Panią (imię i nazwisko),  

………………................................... , PESEL ............................................., legitymującego/ą 

się (nazwa dokumentu, seria, numer)……………………………………………( Pełnomocnik)  

do składania w moim imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w zakresie: 

 zakupu i odbioru w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch 

……………… wyrobów węglowych na potrzeby gospodarstwa domowego w 

rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw 

stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1477) oraz  

 złożenia w moim imieniu kopii lub wydruku z systemu  deklaracji CEEB (Centralna 

Ewidencja Emisyjności Budynków) złożonej przez właściciela budynku lub lokalu, 

dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji 

emisyjności budynków ( Dz. U. z 2022 r. poz. 438) oraz  

 oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów uprawniających do 

skorzystania ze zwolnienia od akcyzy zgodnie z  art. 31a ust. 1 w zw. z ust. 3  ustawy  

z dnia 6 grudnia 2008 roku  podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143). 

Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone do jednorazowego odbioru węgla w ilości do........ 

ton. 

Pełnomocnik obowiązany jest do działania z należytą starannością w interesie Mocodawcy. 

PRZYJĄŁEM……………………………..     

( data i czytelny podpis pełnomocnika)                                                       

                                                                                                  ………………………………………………………  

       `    (czytelny podpis Mocodawcy) 



 

 

OŚWIADCZENIE MOCODAWCY 

Podpisując i wypełniając niniejsze pełnomocnictwo jako osoba kupująca węgiel, wyrażam zgodę na przekazanie 

spółce Węglokoks Kraj S.A. kopii deklaracji CEEB i danych tam zawartych oraz oświadczam, jednocześnie jako 

Mocodawca przyjmuję do wiadomości że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Węglokoks Kraj Spółka Akcyjna  z siedzibą w Piekarach 

Śląskich, 41 – 940 ul. Gen. Jerzego Ziętka, NIP : 653-000-48-65, REGON: 270034633. Obowiązek 

informacyjny wynikający z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE spełniono na 

stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w zakładce RODO. 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia dokonanie przeze 

mnie zakupu i odbioru węgla. 
 

 

                                                                                                   OŚWIADCZAM JAK POWYŻEJ : 

                      

……………………………………. 

( data i czytelny podpis Mocodawcy) 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody aby na podstawiony na moje zlecenie środek transportu 

załadowany został, oprócz węgla zamówionego przeze mnie, również węgiel przeznaczony dla 

innych odbiorców. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że w wyniku załadunku węgla 

przeznaczonego dla kilku odbiorców, po zakończeniu transportu zajdzie konieczność równego 

podziału węgla pomiędzy wszystkie osoby których zamówienia zostały załadowane na wspólny 

środek transportu. Oświadczam, że przy udziale przewoźnika oraz wspólnie z pozostałymi 

odbiorcami, na własny koszt, dokonam podziału zakupionego węgla w częściach równych. 

Oświadczam, że nie będę wnosił do Węglokoks Kraj S.A. żadnych roszczeń związanych z 

wtórymi rozliczeniami ilościowymi wynikającymi z opisanego wyżej sposobu transportu 

węgla. Przyjmuję do wiadomości, że Węglokoks Kraj S.A. nie jest stroną umowy transportu 

węgla, nie odpowiada za rozliczenia ilościowe pomiędzy osobami których węgiel 

transportowany jest jednym środkiem transportu oraz, że obowiązkiem Węglokoks Kraj S.A. 

jest wyłącznie wydanie zamówionej ilości węgla przewoźnikowi. Dla rozliczenia ilości węgla 

nabytego od Węglokoks Kraj S.A. przez Kupującego wiążące będą dokumenty potwierdzające 

wagę węgla wydanego przewoźnikowi sporządzone przez Węglokoks Kraj S.A. i wydane 

przewoźnikowi. 

 

................................................. 
                   czytelny podpis M o c o d a w c y  

 

 

Uwagi dodatkowe:  

1. Osoba upoważniona na podstawie niniejszego pełnomocnictwa winna przed 

załadunkiem okazać dokument tożsamości  w celu potwierdzenia zgodności danych  

z pełnomocnictwa. 


