
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA

Podanie numeru telefonu
lub adresu e-mail ułatwi
nam kontakt w sprawie
Twojego oświadczenia, jeśli
zajdzie taka potrzeba.

Podanie numeru telefonu lub
adresu e-mail ułatwi nam,
kontakt w sprawie Twojego
oświadczenia, jeżeli zajdzie
taka potrzeba.

Wpisz imię i nazwisko
odbiorcy uprawnionego lub
osoby uprawnionej do jego
reprezentowania oraz rodzaj
dokumentu tożsamości 
i jego dane.

Uzupełnij pola, nawet jeżeli
powtórzysz dane 
z sekcji nr 1.

Wpisz dane odbiorcy
zgodne z danymi z umowy. 
Pamiętaj o podaniu numeru
NIP lub PESEL, jeżeli nie
posiadasz NIP-u, a jesteś
podmiotem uprawnionym
do skorzystania z ceny
maksymalnej.

Strona 1

Pamiętaj, aby w to pole
wpisać nr 1 lub 2 w
zależności od rodzaju
dokumentu.

Nie wpisuj innych znaków
(np. X, ✓, -)

https://www.wykop.pl/wpis/16100915/mirki-jak-mowicie-na-ten-znak-glupiewykopowezabawy/


Należy wypełnić , jeżeli przy
składaniu oświadczenia
Przedsiębiorstwo jest
reprezentowane przez więcej
niż jedną osobę.

Strona 2

Pamiętaj, aby w to pole
wpisać nr 1 lub 2 w
zależności od rodzaju
dokumentu.

Nie wpisuj innych znaków
(np. X, ✓, -)

https://www.wykop.pl/wpis/16100915/mirki-jak-mowicie-na-ten-znak-glupiewykopowezabawy/


Pamiętaj, aby uprawnienia
wpisane w kolumnie 2 były
zgodne z informacjami
wskazanymi w pkt. 5
Oświadczenia.

Numery PPE znajdziesz na
fakturze za energię
elektryczną. 

UWAGA! Przepisz
dokładnie cały numer,
wraz z przedrostkami 
i znakami takimi jak "_".
NIE wpisuj adresu PPE.

UWAGA! Należy wypełnić
każdą kolumnę (1-6). Pola
powinny być wypełnione
czytelnie, a treść powinna
mieścić się 
w poszczególnych
komórkach.

Należy wpisać pierwotną
datę zawarcia umowy 
z Solare Energy.

UWAGA! Data zawarcia
aneksu do umowy NIE
jest datą zawarcia
umowy.

Wpisz rzeczywiste zużycie
od 1 grudnia 2021 r. do
końca 2022 roku (w kWh
lub MWh) dla danego
punktu poboru.

Jeżeli nie posiadasz takich
informacji, wpisz
szacowane zużycie w
okresie obowiązywania
Ustawy, czyli od 1.12.2022 r.
do 31.12.2023 r. Wynika ono
z umowy zawartej 
z Solare Energy.

Jeśli oświadczanie będzie
składane później niż do
30.11.2022 r., wpisz okres,
którego będą dotyczyć
ceny maksymalne. Zużycie
możesz oszacować na
podstawie
dotychczasowego zużycia
wskazanego na fakturach.

Wpisz zużycie całkowite
(objęte i nieobjęte
zamrożeniem ceny).

Wpisz % (procentową)
część energii elektrycznej
podanej w polu nr 4,
wobec której ma być
zastosowana cena
maksymalna. Bez tej
informacji nie będziemy
mogli ustalić, jaką część
energii elektrycznej należy  
rozliczyć po cenie
maksymalnej. 

Pamiętaj o wypełnieniu
również % (procentowej)
ilości energii elektrycznej
nieobjętej ceną
maksymalną. Suma
kolumn 5 i 6 musi 
wynosić  100%.

Jeżeli wartość w kolumnie
nr 5 wynosi 100%, prosimy
o wpisanie w kolumnę 6
wartości 0%.

Jeśli posiadasz więcej niż
25 PPE, dołącz do
oświadczenia dodatkową
stronę nr 3 oświadczenia.

Strona 3



Oświadczenie musi być
podpisane zgodnie z
zasadami reprezentacji
przyjętymi przez prawo.

Jeśli oświadczenie
podpisuje pełnomocnik,
pamiętaj o dołączeniu
kopii pełnomocnictwa
jako załącznik.

Należy zaznaczyć właściwą
JEDNĄ kategorię
uprawnienia. 

W części dotyczącej
informacji o punktach
poboru energii
elektrycznej (PPE)
pamiętaj
o wpisaniu kategorii
odbiorcy uprawnionego w
kolumnie 2 przy każdym
PPE.

Dane wskazane w tej
sekcji muszą być zgodne z
informacjami wskazanymi 
w części oświadczenia,
która dotyczy PPE. 

Strona 4

Oświadczenie prześlij w
formie papierowej na adres:
Solare Energy Sp. z o.o.
al. Dębowa 21/3
53-121 Wrocław

Lub w formie elektronicznej,
opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym,
przesyłając na: 
 bok@solare.pl.

Skan podpisu osobistego nie
może zostać przyjęty.


