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Instrukcja prawidłowego wypełnienia oświadczenia 

W tym miejscu znajdziesz instrukcję. 

Przeczytaj ją zanim zaczniesz 

wypełniać oświadczenie. 

 Wpisz pełną nazwę zarejestrowaną w KRS, 

CEIDG lub GUS. 

waną w KRS, CEIDG lub GUS. Wpisz pełny adres siedziby.  

Wpisz poprawny numer NIP. Jeśli nie 

posiadasz numeru NIP, wpisz numer 

PESEL. 

Wpisz adres mailowy odbiorcy 

uprawnionego, abyśmy powiadomili go 

drogą elektroniczną o ewentualnych 

brakach lub błędach w oświadczeniu. 

Wpisz imię i nazwisko odbiorcy 

uprawnionego lub osoby, która go 

reprezentuje. 

Wpisz serię i numer dokumentu 

tożsamości, który należy do osoby 

wskazanej wyżej. 

Wypełnij pole. Wpisz 1, jeśli poniżej 

podajesz serię i numer dowodu osobistego. 

Wpisz 2, jeśli poniżej podajesz serię i 

numer paszportu. 

Wpisz adres mailowy osoby wskazanej 

wyżej, abyśmy powiadomili ją drogą 

elektroniczną o ewentualnych brakach lub 

błędach w oświadczeniu. 
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Wypełnij tą sekcję, jeśli wskazujesz 

drugą osobę, która reprezentuje 

odbiorcę uprawnionego np. w 

przypadku dwuosobowej reprezentacji 

spółki. 

Wszystkie pola w tej sekcji wypełnij zgodnie z 

instrukcją z sekcji numer 2 



 

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. 
ul. Krucza 24/26 
00-526 Warszawa 

 
KRS: 0000103233 
NIP: 587-15-40-127 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy KRS,  
Kapitał zakładowy: 14 494 000 zł, wpłacony w całości. 

 

3 z 4 

 

 

 

 

Wpisz prawidłowy numer PPE, dla którego 

składasz oświadczenie. Numer PPE 

znajdziesz na swojej fakturze za energię. 

Jeśli składasz oświadczenie dla liczby PPE 

większej niż 25, dołącz kolejne strony z 

tabelą. 

Dla każdego wskazanego numeru PPE wpisz 

1, 2, 3, 4, 5 zgodnie z oświadczeniem, które 

składasz w sekcji 5. 

Dla każdego wskazanego numeru PPE wpisz 

datę zawarcia umowy ze sprzedawcą. 

Dla każdego wskazanego numeru PPE 

wpisz szacowaną wielkość zużycia energii 

elektrycznej, jaką planujesz zużyć w ciągu 

roku [w kWh lub MWh] 

(wartość ma charakter tylko szacunkowy). 

Dla każdego wskazanego numeru PPE wpisz 

% energii, który ma być objęty ceną 

maksymalną. 

Dla każdego wskazanego numeru PPE 

wpisz % energii, który nie ma być objęty 

ceną maksymalną. 
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W odpowiednim polu wstaw X.  

Oświadczenie musi podpisać 

odbiorca uprawniony lub osoba, 

która jest umocowana, by go 

reprezentować. Jeśli w KRS lub 

CEIDG są umocowane 2 osoby, obie 

powinny podpisać oświadczenie. 

Jeśli składasz oświadczenie w 

formie papierowej, podpisz je 

czytelnie. Możesz przybić 

imienną pieczątkę i podpisać 

się parafką. Pamiętaj, że 

dokument bez odpowiedniego 

podpisu będzie nieważny. 

Przesłanie skanu oświadczenia 

z podpisem odręcznym nie 

może być uznane za skutecznie 

złożone. 


