
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT /  
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O SAMODZIELNYM MONTAŻU 1 

w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Agroenergia” 
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii 

 
Numer umowy o dofinansowanie:  

 

Nazwa Beneficjenta: 
(imię i nazwisko Beneficjenta lub nazwa w przypadku osoby prawnej) 

 
 

Lokalizacja inwestycji: 
 

Nr Punktu Poboru Energii 
Zgodnie ze standardem GS1/GSRN 

 

 

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia:  

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumiana jest jako data zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, 
magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 Programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), 
a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie. 

 
Data odbioru robót:  

Data odbioru robót rozumiana jest jako data podpisania niniejszego protokołu odbioru końcowego robót  
i traktowana jest jako data zakończenia przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć nie wymagających 
przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcia umowy kompleksowej 
z Przedsiębiorstwem energetycznym. 

 
  

 

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy (jeśli dotyczy): ………………………………………………………………… 
(wpisać ręcznie lub wstawić pieczątkę Wykonawcy) 

 
 
Zakres wykonanych robót, objętych niniejszym dokumentem: 
 
Charakter instalacji (należy zaznaczyć pole przy odpowiedniej opcji): 
 

Instalacja podłączona do sieci elektroenergetycznej (system on-grid) 
Krajowy/Międzynarodowy numer punktu poboru energii (PPE)………………………………………... 
 ……..……..………………………………………………………………………………………………. 

 

Instalacja niepodłączona do sieci elektroenergetycznej (system off-grid) 

Zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie (należy zaznaczyć poniżej zakres wykonanego przedsięwzięcia): 
 

instalacji fotowoltaicznej o mocy ………..… kW; 
Ilość zainstalowanych modułów ………… szt. 
Producent, nazwa modelu zainstalowanych paneli: …………………………..……………………….... 
 
………………………………………………………………………...…………………………………. 
 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



 

pompy ciepła o mocy …………… kW; ilość ……… szt. 
Producent, nazwa modelu zainstalowanej pompy ciepła: ………………………………...…................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

turbiny wiatrowej o mocy …………. kW; ilość ……….szt. 
Producent, nazwa modelu zainstalowanej turbiny wiatrowej: …………………………...……………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 

magazynu energii, zintegrowanego ze źródłem wytwarzającym energię elektryczną realizowanym 
równolegle w ramach projektu, 
o pojemności nominalnej ………. kWh; ilość ……….szt. 
Producent, nazwa modelu zainstalowanego magazynu energii: …………………………....………….... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Ww. prace zostały przyjęte bez uwag.  
 
Oświadczenia: 
 

1. Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę 
oraz dokumentacją projektową (jeśli dotyczy), przepisami prawa w tym prawa budowlanego 
i obowiązującymi Polskimi Normami. 

2. Posiadam wymagane prawem stosowne uprawnienia do zamontowania i uruchomienia instalacji objętej 
niniejszym dokumentem. 

3. Zakres rzeczowy wykonanych prac odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został zamontowany 
i  uruchomiony na terenie gospodarstwa wskazanego powyżej i jest w pełni sprawny. 

4. Wszystkie urządzenia oraz materiały, które wskazano w niniejszym dokumencie zostały zamontowane jako 
fabrycznie nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem, dopuszczone do stosowania na 
rynku polskim oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadają deklaracje 
zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). 

5. Beneficjent otrzymał gwarancję jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym dokumentem. 
6. Beneficjent otrzymał odpowiednie certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty wyrobów 

budowlanych i urządzeń. 
7. Instalacja objęta niniejszym dokumentem nie dotyczy wzrostu mocy (lub pojemności elektrochemicznego 

magazynu energii) już wcześniej zainstalowanej instalacji (w ramach danego Punktu Poboru Energii). 
8. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym  

i prawnym. Znane mi/nam są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 ustawy 
z  dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.  

 
UWAGA! W przypadku wykonania przedsięwzięcia objętego umową o dofinansowanie w częściach przez różnych Wykonawców 
lub wykonania części przedsięwzięcia samodzielnie przez Beneficjenta, konieczne jest przedłożenie odrębnych protokołów lub 
oświadczenia o samodzielnym montażu dot. poszczególnych instalacji. 

 

Miejscowość, data:  

 
 
 
 

....................................................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy) 

....................................................................... 
(podpis Beneficjenta i pieczątka jeśli dotyczy) 

 


