
 
Protokół odbioru prac od wykonawcy 

 lub oświadczenie Wnioskodawcy 
dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów  

(magazyn ciepła/ urządzenie grzewcze, magazyn energii elektrycznej,  
system zarządzania energią HEMS/ EMS, kolektory słoneczne) 

 
w Programie Priorytetowym Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023  

(MP5) 
Protokół odbioru w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”

 
A. DANE OGÓLNE 
Imię i Nazwisko 
Wnioskodawcy 

 

 

 
Imię i Nazwisko 
Wnioskodawcy 

 

Data i miejsce sporządzenia 
protokołu  

 

Adres budynku 
jednorodzinnego w którym 
dokonano montażu 
mikroinstalacji 
fotowoltaicznej  

 

Nazwa i adres wykonawcy 
prac  (pieczęć firmowa 
wykonawcy) lub w przypadku 
samodzielnego montażu  
mikroinstalacji 
fotowoltaicznej i/lub 
dodatkowych elementów – 
imię i nazwisko 
Wnioskodawcy/Beneficjenta 

 

 

 

Imię i nazwisko odbiorcy prac 
(Wnioskodawcy/Beneficjenta)  

 

 

 
  



 
B 1. ZAKRES WYKONANYCH PRAC  
 
Zakup i montaż magazynu ciepła - zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, 
zasobniki c.w.u  z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, 
bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz  z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno 
kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik 
c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem 

Producent Rodzaj urządzenia Typ/Model  Moc/ 
pojemność 

 

 

 

   

Termin wykonania prac (wpisać datę 
rozpoczęcia i zakończenia montażu magazynu 
energii elektrycznej) 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
B 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC  
Zakup i montaż kompletnej pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej z osprzętem, ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym lub zbiornikiem 
c. w. u. , lub obydwoma zbiornikami  

Zakup/montaż kompletnej pompy ciepła typu powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej z osprzętem, ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, lub zbiornikiem c. w. u. lub 
obydwoma zbiornikami  
 
Zakup/montaż kompletnej pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, ze zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, lub zbiornikiem c. w. u. lub obydwoma zbiornikami  
 
Zakup/montaż kompletnej pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem.  

 
Rodzaj pompy ciepła  

Producent, typ, model Skrócony opis  

 

 

 

 

Termin wykonania prac (wpisać datę 
rozpoczęcia i zakończenia montażu systemu 
zarządzania energią elektryczną) 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
 
 
 
 



B 3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC  
 
Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej 

Rodzaj magazynu energii elektrycznej  

Producent Typ/Model Moc 
znamionowa 

Pojemność  
w kWh  

 

 

 

   

Termin wykonania prac (wpisać datę 
rozpoczęcia i zakończenia montażu magazynu 
energii elektrycznej) 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

Data zgłoszenia Magazynu Energii do Operatora 
Sieci dystrybucyjnej (OSD) 

Data Podpis Wnioskodawcy 
lub Pełnomocnika  
 
 
 
 
 

 
 
B 4. ZAKRES WYKONANYCH PRAC  
 
Zakup i montaż systemu zarządzania energią – HEMS/EMS 

Rodzaj systemu zarządzania energią  

Producent, typ, model Skrócony opis systemu 

 

 

 

 

Termin wykonania prac (wpisać datę 
rozpoczęcia i zakończenia montażu systemu 
zarządzania energią elektryczną) 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 

  



 

B 5. ZAKRES WYKONANYCH PRAC  
Zakup i montaż kolektorów słonecznych 

Rodzaj kolektorów słonecznych  

Producent Typ/Model Liczba 
zamontowanych 
kolektorów 
słonecznych (szt.) 
(przedział min. 1 max. 
50)  

Łączna powierzchnia 
czynna kolektorów 
słonecznych 
(powierzchnia absorbera) 
(m2) (przedział min.0,5 
max. 30). 

 

 

 

   

Termin wykonania prac (wpisać 
datę rozpoczęcia i zakończenia 
montażu magazynu energii 
elektrycznej) 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 

Oświadczenia Wykonawcy:  

1. Posiadam stosowne uprawnienia/kwalifikacje do zamontowania i uruchomienia wyżej 
wymienionych elementów objętych wsparciem z  Programu priorytetowego „Mój Prąd”. 

2. Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
(jeśli dotyczy), przepisami prawa - w tym prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi 
Normami. 

3. Zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem odpowiada przeznaczeniu, któremu ma 
służyć, został zamontowany i uruchomiony pod adresem wskazanym powyżej w części A.  

4. Odbiorca prac otrzymał gwarancję jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym 
protokołem. 

5. Obiorca prac otrzymał odpowiednie certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty 
urządzeń. 

6. Wszystkie urządzenia, które wskazano w niniejszym protokole zostały zamontowane jako 
fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem), dopuszczone 
do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadają 
deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” 
lub „B”). 

7. Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac, są prawdziwe oraz zgodne ze 
stanem faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające 
z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.  

 

.....................................................................................  
(tradycyjny lub elektroniczny  podpis Wykonawcy, pieczęć, data) 

 

 

 

 

 



Oświadczenia Wnioskodawcy/Beneficjenta:  

1. Posiadam stosowne uprawnienia/kwalifikacje do zamontowania i uruchomienia wyżej 
wymienionych elementów objętych wsparciem z  Programu priorytetowego „Mój Prąd” 
(dotyczy przypadku, gdy Wnioskodawca/Beneficjent własnymi siłami montuje i uruchamia 
dodatkowe elementy (magazyn ciepła / urządzenie grzewcze, magazyn energii,  system 
zarządzania energią, kolektory słoneczne) z Programu Mój Prąd. 

2. Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z umową  
z wykonawcą/zamówieniem i dokonałem ich odbioru bez zastrzeżeń1. 

3. Zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem odpowiada przeznaczeniu, któremu ma 
służyć, został zamontowany i uruchomiony pod adresem wskazanym powyżej w części A.  

4. Oświadczam, że cały zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem (elementy 
dodatkowe wspierające autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej) dotyczy adresu, 
w którym została zrealizowana inwestycja polegająca na montażu mikroinstalacji 
fotowoltaicznej. 

5. Oświadczam, że otrzymałem od sprzedawcy certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty 
produktu/atesty urządzeń.  

6. Wszystkie urządzenia, które wskazano w niniejszym protokole zostały zamontowane jako 
fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem), 
dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa 
- posiadają deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu 
(oznaczenia „CE” lub „B”). 

7. Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac są prawdziwe oraz zgodne ze 
stanem faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, 
wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.  

                                                                                         
.....................................................................................  
            (tradycyjny lub elektroniczny podpis Wnioskodawcy/Beneficjenta, data) 

 
 

                                                 
1 Niniejszy protokół należy sporządzić po usunięciu stwierdzonych usterek, w sytuacji braku zastrzeżeń ze strony wykonawcy i 

Wnioskodawcy/Beneficjenta 

 


