
UWAGA !!! 

Wszystkie dane we wniosku powinny być wypełnione zgodnie z prawdą. Brak podania poprawnych 

danych (w tym numeru PESEL, numeru rachunku bankowego itp.) może skutkować odrzuceniem 

wniosku o dofinansowanie. 

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji 

papierowej do NFOŚiGW. 

Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji:  

1) w przypadku osoby fizycznej – osoba, która stara się o udzielenie dofinansowania  

2) w przypadku pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej wniosek musi zostać 

złożony i podpisany przez osobę upoważnioną (bądź organ) do reprezentacji Wnioskodawcy. 

Jeżeli reprezentacja jest wieloosobowa, wniosek winien zostać złożony (podpisany) przez jedną z osób 

uprawnionych (w tym wypadku Reprezentanta), a w sekcji załączniki należy dołączyć upoważnienie 

sporządzone przez pozostałych członków uprawnionych do reprezentacji np. w przypadku 

wystawionego zaświadczenia OSD na dwie lub więcej osób.  

Sposób podpisywania wniosków elektronicznie został opisany w instrukcji pt. Pomoc ogólna (do 

pobrania z górnego paska narzędzi). 

A. DANE WNIOSKODAWCY / BENEFICJENTA 

A.1  DANE IDENTYFIKACYJNE 

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, która ma 

zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii 

elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (osoba ta występuje na zaświadczeniu OSD otrzymanym 

od Operatora Sieci Dystrybucyjnej (Zakładu Energetycznego) 

1) W przypadku osoby fizycznej należy podać imię (imiona) i nazwisko osoby fizycznej 

występującej na zaświadczeniu OSD, numer PESEL.  

2) W przypadku osoby fizycznej nie posiadającej numeru PESEL (obcokrajowiec) należy podać 

numer paszportu i złożyć wniosek przez Pełnomocnika. 

Pamiętaj, iż pełna dokumentacja, związana z przedsięwzięciem winna być wystawiana na 

Wnioskodawcę. W przypadku dokumentów wystawionych na inna osobę dołącz wyjaśnienia do 

dokumentów np. faktura wystawiona na męża/ żonę z uwagi na współwłasność, jeżeli Wnioskodawca 

pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa. 

A.2  ADRES ZAMIESZKANIA 

Dane teleadresowe Wnioskodawcy – należy uzupełnić o aktualne dane zamieszkania osoby fizycznej 

lub adres siedziby osoby prawnej. Z list rozwijanych należy wybrać odpowiednie województwo, powiat 

i gminę. Proszę także uzupełnić pola: miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy 

oraz pocztę. Należy wpisać aktualny numer telefonu, adres e-mail. 

Pamiętaj, adres e-mail jest niezbędny do komunikacji z Wnioskodawcą. Otrzymasz na niego 

potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie jak i inne istotne informacje na temat procedowania 

wniosku.  

UWAGA: Za prawidłowość wskazania danych teleadresowych, w tym adresu e-mail, numeru telefonu 

oraz numeru rachunku bankowego odpowiada Wnioskodawca. W przypadku błędnego wskazania 



adresu e-mail, skutkującego bezskutecznym dostarczeniem korespondencji, wniosek zostaje 

odrzucony. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania NFOŚiGW o każdej zmianie 

danych teleadresowych (w tym e-mail), pod rygorem uznania skutecznego doręczenia korespondencji 

przez NFOŚiGW, przesłanego na dotychczas znany NFOŚiGW adres wnioskodawcy. 

A.3  NUMER KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE MA BYĆ PRZEKAZANE DOFINANSOWANIE 

Należy podać właściwy numer rachunku bankowego Wnioskodawcy. Błędny numer spowoduje 

uniemożliwienie wypłaty środków. Podaj imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, w 

przypadku gdy konto należy do innej osoby proszę wpisać imię i nazwisko właściciela. 

A.4  SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU 

Należy także określić sposób składania wniosku. Jeżeli Wnioskodawca samodzielnie sporządza 

wniosek, wówczas należy zaznaczyć „osobiście”. Jeżeli wniosek jest składany przez Pełnomocnika, 

należy zaznaczyć odpowiednią opcję. W przypadku, gdy wniosek składa Pełnomocnik, w dziale 

„załączniki” niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa, zgodne z opublikowanym na stronie 

internetowej programu wzorem. Należy wypełnić imię i nazwisko Pełnomocnika, PESEL, adres e-mail 

oraz telefon. 

Pamiętaj, na Pełnomocnictwie należy wpisać dane Wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, numer PESEL 

Wnioskodawcy) oraz dane Pełnomocnika (imię i nazwisko, adres, numer PESEL Pełnomocnika). 

UWAGA: Za prawidłowość wskazania danych teleadresowych, w tym adresu e-mail, numeru telefonu 

oraz numeru rachunku bankowego odpowiada Wnioskodawca / Pełnomocnik. W przypadku błędnego 

wskazania adresu e-mail, skutkującego bezskutecznym dostarczeniem korespondencji, wniosek 

zostaje odrzucony. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania NFOŚiGW o każdej 

zmianie danych teleadresowych (w tym e-mail), pod rygorem uznania skutecznego doręczenia 

korespondencji przez NFOŚiGW, przesłanego na dotychczas znany NFOŚiGW adres wnioskodawcy. 

A.5  INFORMACJA O WŁASNOŚCI INSTALACJI 

Współwłasność należy zaznaczyć w przypadku gdy instalacja jest przedmiotem wspólnego prawa. 

Należy wówczas podać imię i nazwisko współwłaściciela/li. 

Jeżeli Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność 

majątkowa należy zaznaczyć współwłasność. Należy podać imię i nazwisko współmałżonka. 

Pamiętaj, jeśli załączone dokumenty zostały wystawione na współwłaściciela to należy w polu 

zaznaczyć współwłasność i podać imię i nazwisko współwłaściciela/li.  

UWAGA: Wnioskodawcą jest osoba fizyczna wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, 

która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii 

elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (osoba ta występuje na zaświadczeniu OSD otrzymanym 

od Operatora Sieci Dystrybucyjnej (Zakładu Energetycznego). 

B.  INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

B.1  LOKALIZACJA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Lokalizacja instalacji – poprzez zaznaczenie właściwej opcji należy określić, czy lokalizacja instalacji 

będzie tożsama z adresem, wskazanym w danych teleadresowych Wnioskodawcy (zamieszkania osoby 

fizycznej / siedziby osoby prawnej). W przypadku, zaznaczenia lokalizacji innej od miejsca zamieszkania 

/ siedziby osoby prawnej, z list rozwijanych należy wybrać odpowiednie województwo, powiat i gminę. 



Proszę także uzupełnić pola: miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy oraz 

pocztę. 

B.  INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Koszty całkowite - dotyczą całkowitych kosztów inwestycji również tych poniesionych przed 

01.02.2020 r.  

Koszty kwalifikowane - zgodnie z definicją w programie: okres kwalifikowalności kosztów od 

01.02.2020 r. do  31.12.2023 r., w tej pozycji wpisujemy tę kwotę brutto, która była opłacona od 

01.02.2021 r. Zazwyczaj koszty kwalifikowane są równe kosztom całkowitym. 

Moc instalacji – należy podać moc znamionową instalacji (moc sumaryczną wszystkich paneli 

fotowoltaicznych, wchodzących w skład instalacji). Pamiętaj, iż moc instalacji musi zawierać się w 

przedziale od 2 kW do 10 kW. 

Przy wyborze PV (w jakiejkolwiek kombinacji lub samej) o mocy większej niż 6,5 kW należało projekt 

instalacji PV uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz  dokonać zgłoszenia 

instalacji do powiatowej lub miejskiej komendy PSP. W przypadku podania wartości wyższej niż 6,5 kW 

zostanie wygenerowane oświadczenie o uzgodnieniu projektu instalacji PV z rzeczoznawcą PPOŻ, które 

należy zaznaczyć w zakładce Oświadczenia po przejściu do kolejnej zakładki.   

UWAGA: Pamiętaj, że w przypadku, gdy posiadasz kilka Punktów Poboru Energii i chcesz realizować 

kilka instalacji jednego typu, wówczas na każdą z nich musisz złożyć osobny wniosek o dofinansowanie. 

Data przyłączenia instalacji – datę te znajdziesz na zaświadczeniu OSD oraz innych dokumentach, które 

wystawi Operatora Sieci Dystrybucyjnej np. oświadczenie o wykonaniu przyłączenia. Dokument ten 

jest podstawą do zawarcia przez Podmiot Przyłączany umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej / umowy kompleksowej.  

Pamiętaj, podana data przyłączenia instalacji we wniosku o dofinansowanie musi być zgodna z datą na 

zaświadczeniu wydanym przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (wzór zaświadczenia OSD jest dostępny 

na stronie www.mojprad.gov.pl ) W przypadku rozbieżności w podanych datach pomiędzy wnioskiem 

o dofinansowanie a zaświadczeniem OSD wniosek zostanie zwrócony do korekty. 

Numer punktu poboru energii (PPE) – znajdziesz na umowie z dostawcą lub na fakturze za energię. 
Od roku 2020 wdrażane jest rozwiązanie mające na celu usystematyzować numerację punktów poboru 
energii (PPE). Każdy numer PPE w Polsce będzie rozpoczynać się od ciągu cyfr 590(…). Jeżeli na 
dokumentacji przesyłanej przez Operatora sieci dystrybucyjnej (np. Energa, Enea, PGE), w tym na 
fakturach za energię, operator powołuje się na numer punktu poboru energii (PPE), zaczynający się od 
590(…) – wpisz ten numer w pole pn. „Międzynarodowy numer punktu poboru energii (PPE)”. 
W przypadku, gdy numer PPE nie rozpoczyna się od ciągu cyfr 590(…), wówczas wpisz numer w pole 
„Krajowy numer punktu poboru energii (PPE)”. Jeżeli natomiast Twój operator używa jednocześnie 
dwóch z ww. standardów numeracji PPE, wpisz obydwa w odpowiednie pola. 

Pamiętaj – międzynarodowy numer PPE zaczyna się od ciągu cyfr 590(…), a cały numer liczy 18 cyfr. 

Informacja o montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej – należy wybrać z listy rozwijanej: 

1) Montaż zlecony podmiotowi trzeciemu – wybieramy z listy jeżeli montaż mikroinstalacji został 
zlecony podmiotowi trzeciemu (np. firmie).  

2) Montaż wykonany samodzielnie – wybieramy z listy jeżeli montaż mikroinstalacji został 
wykonany samodzielnie. Wówczas zostanie wygenerowane oświadczenie o samodzielnym 

http://www.mojprad.gov.pl/


montażu instlacji, które należy zaznaczyć w zakładce Oswiadczenia po przejściu do kolejnej 
zakładki.  

C.  DOFINANSOWANIE 

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład 

przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. System przeliczy wysokość dotacji z 

podanych kosztów kwalifikowanych. 


