
 
 
 

Protokół odbioru instalacji OZE 
 

w ramach Projektu grantowego pn.  

„Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Dziadkowice” 
 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych 

źródłach energii 

 

 
Numer protokołu: ………….      …………………………………………  

Miejscowość, data 

 

 

1. Komisja w składzie: 

 

Wykonawca: …………………………... 

Grantobiorca: ………………………….. 

przy udziale  

Inspektora Nadzoru:………………………………….. 

 

dokonała odbioru instalacji fotowoltaicznej o mocy …….… kWp, zainstalowanej na lokalizacji 

położonej w miejscowości ……………….…………………….., wykonanej w związku z Umową o 

powierzenie Grantu nr ……………….…………………..   z dnia ………..… 

 

2. Wynik odbioru:  

Komisja w składzie j.w. stwierdza, co następuje: 

a) Dokonano:  

 Montażu konstrukcji wsporczej dla modułów fotowoltaicznych 

 Montażu modułów fotowoltaicznych ……… w ilości……..szt. 

 Montażu falownika fotowoltaicznego 

 poprowadzenia tras kablowych strony AC i DC 

 Montażu zabezpieczeń strony AC i DC 

b) Przeprowadzono rozruch próbny i regulacyjny - instalacja działa poprawnie.  

c) Użytkownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy instalacji 

fotowoltaicznej, obsługi instalacji fotowoltaicznej, włączenia i wyłączenia instalacji, nadzoru 

nad ochroną odgromową, obsługą inwertera. 

d) Montaż - roboty wykonano z należytą starannością oraz zgodnie obowiązującymi przepisami, 

normami, sztuką budowlaną i instalacyjną oraz urządzenia i poszczególne elementy instalacji 

fotowoltaicznej spełniają minimalny zakres wymagań technicznych określony w Załączniku nr 

5 do Regulaminu wyboru Grantobiorców i realizacji Projektu grantowego. 

e) Miejsce, w którym zamontowano instalację fotowoltaiczną – zostało doprowadzone do 

należytego stanu i porządku. 

 
 



Stwierdzone zastrzeżenia i nieprawidłowości2: 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 
Wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych wad: 

………………………………………………………………. 

 
Wykonawca przekazał Grantobiorcy: 

 

1. Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu instalacji PV wraz z uprawnieniami 

2. Dokumentację techniczną powykonawczą Instalacji OZE wraz z szacowanym uzyskiem 

instalacji 

3. Karty katalogowe i certyfikaty/ zaświadczenia zainstalowanych urządzeń, 

4. Protokoły z testów i pomiarów, próbnego rozruchu instalacji. 

5. Kosztorys powykonawczy, 

6. Instrukcja użytkowania instalacji OZE, 

7. Potwierdzenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

 

 

Podpisano: 

 

  
Wykonawca: ……………………………………………………….. 

Podpis 
 
 

 

Grantobiorca: ………………………………..................................... 
 

Podpis 
 

 

Potwierdzam prawidłowość wykonania i montażu instalacji OZE w związku z ww. Umową 

powierzenia Grantu. 
 

 

Zatwierdził w imieniu Grantodawcy, po dokonaniu wizji lokalnej i weryfikacji załączników: 
 
 
 
 
………………………………………………………………… Dnia: ………………...…………… 
 

Podpis Inspektora nadzoru 
 
 
 
Załącznik: 
 
Karta kontroli instalacji fotowoltaicznej i dokumentacji powykonawczej 


