
Instrukcja  wypełniania oświadczenia: 

Wzór oświadczenia wprowadziło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 

2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego – Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299 

Część 1-3. W części 1. wpisujemy dane indentyfikacyjne odbiorcy: 

nazwa, 

adres siedziby 

NIP, a w przypadku braku NIP – PESEL 

telefon lub e-mail. 

NIP, PESEL, numer telefonu nie są obowiązkowe. Minister prawdopodobnie założył, że dane te i tak 

zazwyczaj ma przedsiębiorca energetyczny, a składający oświadczenie jest stroną umowy z nim. 

 

W części 2 i 3 : 

Umieszczamy dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: 

odbiorcą uprawnionym (np. właściciel JDG zarejestrowanej w CEIDG) albo 

jego reprezentantem (pełnomocnik, prokurent, członek zarządu spółki z o.o.) 

Minister wprowadził do wzoru obligatoryjność dla podania przez te osoby serii i numeru dowodu 

osobistego albo paszportu. Ich numer telefonu nie jest obligatoryjny. 

 

Część 4.  

Informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) 

Ta część wzoru to tabela. Można w niej wpisać maksymalnie 25 PPE według następującego schematu: 

 

Kolumna 1. numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Jeżeli Państwo nie znają swojego PPE to 

proszę się zwrócić do naszego Przedsiębiorstwa : energia@enwos.pl 

Kolumna 2. wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego – następuje poprzez wpisanie cyfry 1,2,3 albo 

4. Np. mikroprzedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG i nie zatrudniający nikogo z obrotem/aktywami 

poniżej 2 mln euro, to cyfra 1. 

Kolumna 3. Data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE 

(dotyczy umów z art. 5 ust. 2 pkt 1 art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne). 

Kolumna 4. Wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii 

elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy. 

1) w kolumnie 4 tabeli wpisuje się historyczne zużycie prądu np. z 2021 r. albo 2022 r. i przekształca się 

te dane na prognozę dla okresu 1 grudnia 2022 r. - 31 grudnia 2023 r. Jeżeli planuje się zwiększenie 

zużycia prądu, to nie wpisuje się danych historycznych, a te planowane na 2023 r. 

2) w kolumnie 5 i 6. Wpisuje się dane procentowe pokazujące, ile prądu dla danego PPE (według 

prognozy z kolumny 4), zużyje się na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną.  


