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Oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego energii 
elektrycznej w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii 

elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3000 kWh albo 2600 kWh 
 

1. Wniosek uzupełnij WIELKIMI literami, pola wyboru zaznacz   
2. W informacji o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE) wpisz adres PPE.  

Prosimy Cię także o wpisanie nr Konta Umowy, który ułatwi nam poprawną obsługę Oświadczenia. Znajdziesz go na fakturze. 
3. Poprawne i kompletne dane przekazane przez Ciebie w Oświadczeniu są nam potrzebne do jego prawidłowej obsługi. 

 

 
________________________________________________________________          _____________________________________________ 
ulica, nr domu/lokalu                                                                                                                                     kod pocztowy oraz miejscowość    
  J  
_________________________________________________________ 
telefon lub e-mail 

 
adres punktu poboru energii elektrycznej (PPE) (pole wymagane) 

 

Oświadczenia  
W przypadku posiadania uprawnienia do zwiększonego limitu z więcej niż jednego tytułu, należy wskazać jeden tytuł uprawnienia, z 

którego będzie się korzystać. Limity zużycia nie sumują się. 

Wybranie jednej z opcji jest obowiązkowe. Pola wyboru zaznacz  i uzupełnij wymagane dane: 

 
1) Oświadczam, że jako odbiorca końcowy we wskazanym powyżej punkcie poboru energii elektrycznej, spełniam warunki pozwalające na 

uznanie mnie za  odbiorcę uprawnionego: 

  Do stosowania limitu zużycia 3000 kWh  
posiadającego Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744). 

  Podaj numer Karty Dużej Rodziny:  
  (pole wymagane) 
  Abyśmy mogli Twoje Oświadczenie uwzględnić załącz obowiązkowo kopię Karty Dużej Rodziny. 

 

 

 

 

 Dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby lub osób, której/których dane znajdziesz na fakturze lub w umowie). 

imię (pole wymagane) 

PESEL  

nazwisko (pole wymagane) 

nr Konta Umowy 

 



 Do stosowania limitu zużycia 2600 kWh 

        posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 

1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) lub zamieszkującego 

wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia albo posiadającego orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 

1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

2) Oświadczam, że spełniam przesłanki uznania mnie za odbiorcę uprawnionego wskazanego 

w pkt 1) oświadczenia:   
a) spełniam na dzień wejścia w życie Ustawy tj. 18.10.2022 r., 

     b) od dnia  (podaj datę nabycia uprawnienia, jeśli jest późniejsza niż 18.10.2022 r. 
data: dzień/miesiąc/rok 

3) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

 
 

 
                                                                                                      Data złożenia oświadczenia i podpis 

 

 

Więcej informacji na temat odpowiednich przepisów prawa na: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna 

Administratorem danych osobowych jest GET EnTra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 53, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000015677, NIP: 525-20-72-533. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawartą z GET EnTra Sp. 
z o.o. Umową (art. 6 ust. 1 lit b RODO), dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie danych dot. niepełnosprawności dla celów wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa (art. 9 ust. 2 lit. g RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do uznania za odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w ustawie. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do 
dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz, w przewidzianych przepisami prawa przypadkach, 
żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych 
oraz ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.  
Na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii  elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na 

rynku energii elektrycznej, uprawniony odbiorca końcowy to odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu 
energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby: 
a) gospodarstw domowych 

b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność 
gospodarcza 

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza 

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw 

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest 
wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru  

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych 

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych 

h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych 

i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza. 

     Oświadczenie w formie papierowej musi zostać opatrzone podpisem własnoręcznym. Oświadczenie składane w formie 
elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
potwierdzonym dowodem osobistym z warstwa elektroniczną. 


