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PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY 

 
 
 

Sporządzony dnia ………………….........w ................................................................................................ .... 
(nazwa miejscowości) 

w sprawie wykonania częściowej/ całkowitej
1
 realizacji przedsięwzięcia objętego umową o 

dofinansowanie dotacji/pożyczki nr umowy: ……………………………………………………………………….. 

 

Nazwa i adres inwestora/odbiorcy robót: 

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

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

Adres budynku w którym zrealizowano przedsięwzięcie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres wykonawcy robót: 

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

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

 

I. Dokonałem częściowej/ całościowej
1
 realizacji przedsięwzięcia: …………………………………………………..  

 

Koszt całkowity częściowej/ całościowej
1
 realizacji przedsięwzięcia objętego protokołem wg umowy/ 

faktury/ rachunku nr: 

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

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

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

 

wynosi ..………………………………….. zł. 

 

Termin wykonania robót od ……………………………………..do…………………………………….. 

 

Termin odbioru w dniu:  …………………………………….. 

                                                           
1
 niepotrzebne skreślić 
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II. Zakres Prac 

 

Dokonano zakończenia następującego zakresu prac/ robót budowlanych zgodnie z zestawieniem 

rzeczowo – finansowym 

Wymiana źródła ciepła Liczba zestawów 
Warunek spełniony 

TAK/NIE/ 

Nie dotyczy 

Wartość w zł 

Demontowane/wyłączenie  

z użytku źródło ciepła typu: 

Kominek 

Piec kaflowy 

 

  

Demontowane źródło ciepła typu: 

kocioł na węgiel, biomasę,  

piec wolnostojący typu koza, trzon 

kuchenny 

 

  

 

Zakup/montaż źródła 

ciepła* 
Liczba zestawów 

Wykonano zgodnie z umową 

TAK/NIE/ 

Nie dotyczy 

Wartość w zł 

Kocioł na paliwo stałe (węgiel lub 

biomasa) 
 

  

Węzeł cieplny  
  

System ogrzewania elektrycznego    

Kocioł gazowy  
  

Kocioł olejowy    

Pompa ciepła  
  

* należy dołączyć dla źródeł ciepła certyfikat/y lub etykietę/y klasy energetycznej.  

 

Przyłącza 

 

Liczba zestawów 
Wykonano zgodnie z umową 

TAK/NIE/ 

Nie dotyczy 

Wartość w zł 

Przyłącza i instalacje wewnętrzne 

gazowe 

   

Przyłącze cieplne    

Elektroenergetyczne instalacje 

wew. 

 i przyłącza 
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Zakup i 

montaż/modernizacja 

instalacji wewnętrznych 

Liczba zestawów 

Wykonano zgodnie z umową 

TAK/NIE/ 

Nie dotyczy 

Wartość w zł 

Instalacja c.o.i c.w.u. lub  c.o. lub 

c.w.u. 
 

  

Wentylacja mechaniczna wraz z 

odzyskiem ciepła 
 

  

 

Docieplenie 

przegród 

budynku i prace 

towarzyszące 

Zakres rzeczowy - wartości 

rzeczywiste 

Wykonano 

zgodnie z umową 

TAK/NIE/ 

Nie dotyczy 

Wartość w zł 

Docieplenie ścian i 

stropów 
Rodzaj ocieplenia 

Grubość 

ocieplenia 

[cm] 

Powierzchni

a ocieplenia 

[m²] 

Wartość  

λ 

ocieplenia 

  

Docieplenie ścian 

zewnętrznych ponad 

terenem 

    

  

Docieplenie ścian 

zewnętrznych poniżej 

terenu 

    

  

Docieplenie 

dachu/stropodachu     
  

Docieplenie stropu 

pod poddaszem 

nieogrzewanym 

    

  

Docieplenie stropu 

nad piwnicą 

nieogrzewaną 

    

  

Docieplenie podłogi 

na gruncie     
  

Docieplenie ścian 

wewnętrznych     

  

 

 

 



 

wersja 1.6/29.07.2019 4  

 

Zakup i wymiana stolarki 

zewnętrznej 

Powierzchnia 

[m²] 

Wartość  

Uc 

stolarki 

 

Wartość w zł 

Wymiana okien/drzwi balkonowych    

Wymiana okien połaciowych    

Zakup i wymiana przegród 

przezroczystych nieotwieralnych 
  

 

Wymiana drzwi zewnętrznych    

Wymiana drzwi/bram garażowych    

 

Zakup i montaż 

odnawialnych źródeł 

energii 
moc PV/liczba kolektorów 

Wykonano zgodnie z umową 

TAK/NIE/ 

Nie dotyczy 

Wartość w zł 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna  
  

Kolektory słoneczne  
  

 

III. Zauważone usterki/zalecenia ………………………………………………………………………………………………………  

 

wykonawca zobowiązuje się usunąć/wykonać do dnia 

…………………………………………………………………………. 

 

IV. Oświadczenie Wykonawcy:  

1. Wykonawca dokonuje odbioru robót pod względem technicznym i stwierdza, że objęte 

protokołem roboty branżowe zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. 

umową, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 

2. Przedmiot częściowej/ całościowej
1
 realizacji przedsięwzięcia spełnia wymagania techniczne 

określone w Programie priorytetowym Czyste powietrze ww. programu; 

3. Przedmiot częściowej/ całościowej
1
 realizacji przedsięwzięcia odpowiada przeznaczeniu, 

któremu ma służyć, został zamontowany  w budynku objętym przedsięwzięciem i jest gotowy do 

eksploatacji;  

4. Instalacja: c.o. i c.w.u. lub  c.o. lub c.w.u., wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, 

mikroinstalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne  została uruchomiona i funkcjonuje bez 

zakłóceń
2
; 

5. Beneficjent otrzymał gwarancję jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym 

protokołem. 

6. Beneficjent otrzymał certyfikaty/etykiety/zaświadczenia/atesty wyrobów budowlanych, 

urządzeń. 

7. Znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej z art. 271 kk, dotyczące poświadczenia 

nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

                                                           
2
 Jeżeli protokół nie dotyczy instalacji, punkt należy przekreślić 
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.....................................................................................  
(czytelny podpis Wykonawcy, data) 

 

V. Wykonałem prace wskazane w powyższej tabeli zgodnie z zaznaczonymi zadaniami.  

 

.....................................................................................  
(czytelny podpis przedstawiciela Wykonawcy, pieczątka, data)

 
 

VI. Nie wnoszę uwag do niniejszego protokołu Wykonawcy. 

...................................................................... 
                                                                                                            (czytelny podpis Beneficjenta, data) 

 

 

 


