
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE INSTALATORA MIKROINSTALACJI 
  

 

Numer licznika lub kod punktu poboru energii (PPE) 
obiektu, w którym została wykonana mikroinstalacja  

Nazwa firmy  
 

 

Imię i nazwisko 
 
 
 
PESEL/NIP 

 
Adres siedziby:  
 
Ulica Nr domu Nr lokalu     

 

Kod pocztowy - Miejscowość Gmina 
 
 

 
Nr telefonu Adres e-mail  
 
 

Oświadczam, że: 

- mikroinstalacja w obiekcie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z NC RfG  
i Wymogami Ogólnego Stosowania opracowanymi na podstawie przepisów NC RfG, Instrukcją Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A., normami, zasadami wiedzy technicznej i znajduje 
się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz spełnia wymagania techniczne i eksploatacyjne 
określone w art. 7a ustawy - Prawo energetyczne, za co przyjmuję odpowiedzialność; 

- zainstalowane w mikroinstalacji urządzenia spełniają wymogi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/35/UE i 2014/30/UE oraz NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie 
przepisów NC RfG; 

- zastosowane blokady uniemożliwiają współpracę źródła wytwórczego z siecią ENERGA-OPERATOR S.A.  
w przypadku zaniku napięcia z tej sieci (instalacja źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od 
sieci ENERGA-OPERATOR S.A.); 

- wymienione w zgłoszeniu falowniki mają ustawioną regulację Q(U) oraz nastawy wartości zabezpieczeń 
sparametryzowane są dla lokalizacji „Polska”;  

- dla trybu LFSM-O wprowadzone zostały następujące nastawy: 

 nastawa progu aktywacji 50,2 Hz, w zakresie wymaganej zdolności 50,2 Hz – 50,5 Hz 

 nastawa statyzmu 5%, w zakresie wymaganej zdolności 2 – 12 %. 

- jestem świadomy/-a, że złożenie fałszywego lub błędnego oświadczenia może: 

 skutkować poniesieniem przez ENERGA-OPERATOR S.A. albo przyłączonych do jej sieci odbiorców 
szkody, do naprawienia której mogę zostać następczo zobowiązany/-a, 

 zostać uznane za działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej polegające na wprowadzeniu w błąd 
innej osoby i doprowadzeniu jej do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem tj. 
stanowić czyn wypełniający znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks Karny, 

 być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wypełniania obowiązków 
zawodowych lub stowarzyszeniowych. 

 



Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji objętej niniejszym wnioskiem 
/zgłoszeniem: 
- ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 

ustawy o odnawialnych źródłach energii) nr .................................................................................. lub, 
- ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  

w zakresie dozoru nr ................................................................... i w zakresie eksploatacji 
nr ............................................................. lub, 

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych nr ........................................................... . 

 
 
[art. 271 § 1. „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza 
w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. 
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8]. 
 
 
 
 
 
..............................................., dnia .......................................r. .                                   ....................................................... 

           miejscowość                                                   data                                                                czytelny podpis instalatora 

 

 

 

 

 

 

 


