


WFOŚiGW we Wrocławiu jest uczestnikiem projektu

„Ogólnopolski program wsparcia doradczego dla

sektora publicznego, mieszkaniowego oraz

przedsiębiorców, w zakresie efektywności

energetycznej i OZE” zainicjowanego przez

NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji o Projekcie Doradztwa 

Energetycznego na doradztwo-energetyczne.gov.pl/

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/


CZYSTE POWIETRZE 3.0

Etap II – rozliczenie zadania

Stan na dzień 03.01.2023r.





Złożenie wniosku o płatność możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zawarcia umowy

oraz nadaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie

informującym o zawarciu umowy).

Po zrealizowaniu w części lub całości zadań zawartych w umowie dotacji, Beneficjent

występuje do WFOŚiGW o rozliczenie i wypłatę dofinansowania za wykonane

przedsięwzięcie zakres prac składając wniosek o wypłatę części lub całości

dofinansowania.

Wypłata dofinansowania może być zrealizowana maksymalnie w:

▪ trzech częściach (wnioski częściowe i wniosek końcowy) – dla przedsięwzięć
realizowanych w ramach Części 1 i 2 Programu(z wyjątkiem tzw. ścieżki

bankowej)

▪ pięciu częściach (wnioski częściowe i wniosek końcowy) – dla przedsięwzięć
realizowanych w ramach Części 3 Programu



Faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe (dalej: dokumenty zakupu),

powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia,

materiały, wyroby (np. producent, nazwa, model). Do dofinansowania mogą być
zaliczone tylko koszty kwalifikowane zgodnie z załącznikiem 2, 2a lub 2b oraz zgodne z

warunkami Programu. WFOŚiGW może w przypadku powzięcia wątpliwości co do

kwalifikowalności kosztów przedstawionych na danej fakturze wezwać beneficjenta do

złożenia stosownych wyjaśnień lub uzupełnień w tym zakresie .

Należy pamiętać, że faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe, przedstawiane

z wnioskiem o płatność muszą być wystawione imiennie na Beneficjenta lub wspólnie

na Beneficjenta i jego małżonka

Poszczególne pozycje w dokumentach zakupu powinny być przypisane do danej

kategorii kosztów kwalifikowanych w wniosku o płatność np. kotłownia, kocioł gazowy,

pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka drzwiowa, tak

żeby można było określić kwotę kosztów poniesionych na daną kategorię.



Formularz wniosku o płatność

Formularz wniosku o płatność jest dostępny online w Generatorze Wniosków o

Dofinansowanie (dalej: GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Link do GWD jest także dostępny poprzez serwis „gov.pl” pod adresem

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze po kliknięciu

przycisku: Wniosek o płatność – formularz online.

Na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce portal.wfosigw.wroclaw.pl



Generator wniosków o dofinansowanie (GWD) jest narzędziem umożliwiającym

przygotowanie i przekazanie do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i

gospodarki wodnej (WFOŚiGW) zarówno wniosków o dofinansowanie jak i wniosków o

płatność w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Każda osoba

korzystająca z GWD musi zarejestrować indywidualne konto w GWD, a następnie

zalogować się przy użyciu ustalonego loginu i hasła.

Można to zrobić z wykorzystaniem profilu zaufanego w serwisie gov.pl

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub bez

poświadczenia profilem zaufanym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Uwaga! Jeżeli Wniosek składa pełnomocnik, musi on utworzyć konto w GWD podając

swoje dane lub zalogować się do własnego konta jeżeli wcześniej zostało utworzone, a

następnie utworzyć nowy Wniosek, który wypełnia danymi Wnioskodawcy, w Polu A.4

wskazując swój adres e-mail.



Sposoby podpisywania i składania wniosku o płatność

Forma złożenia Sposób złożenia Rodzaj podpisu

elektroniczna

Wypełniony wniosek w GWD z dołączonymi załącznikami w formie 

elektronicznej (skany lub dokumenty elektronicznie), podpisany 

przez Beneficjenta lub jego Pełnomocnika, należy przesłać za 

pośrednictwem GWD do właściwego WFOŚiGW.

Elektroniczny 

(kwalifikowany lub 

podpis zaufany)

papierowa

Wypełniony wniosek w GWD należy przesłać za pośrednictwem GWD 

do właściwego WFOŚiGW, a następnie wydrukować i opatrzyć
własnoręcznym podpisem Beneficjenta lub jego Pełnomocnika. Tak 

przygotowany wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej 

należy złożyć do właściwego WFOŚiGW.

własnoręczny



REJESTRACJA/LOGOWANIE W GWD POPRZEZ SERWISIE GOV.PL LUB BEZPOŚREDNIO

W SERWISIE GWD DLA BENEFICJENTÓW POSIADAJĄCYCH PROFIL ZAUFANY

Wnioskodawca zostanie przekierowany do strony https://gwd.nfosigw.gov.pl



REJESTRACJA/LOGOWANIE W GWD POPRZEZ SERWISIE GOV.PL LUB BEZPOŚREDNIO

W SERWISIE GWD DLA BENEFICJENTÓW POSIADAJĄCYCH PROFIL ZAUFANY c.d.

Należy zarejestrować się/zalogować korzystając z odpowiednich opcji w sekcji Węzeł
Krajowy/login.gov.pl. W tym celu należy kliknąć Zarejestruj (jeśli Użytkownik nie

posiada konta w GWD) lub Zaloguj (jeśli Użytkownik posiada już konto w GWD) w

sekcji Węzeł Krajowy/login.gov.pl



REJESTRACJA/LOGOWANIE W GWD POPRZEZ SERWISIE GOV.PL LUB BEZPOŚREDNIO

W SERWISIE GWD DLA BENEFICJENTÓW POSIADAJĄCYCH PROFIL ZAUFANY c.d.

Beneficjent zostanie przekierowany do strony login.gov.pl gdzie należy wybrać
poświadczenie, za pomocą którego Użytkownik zaloguje się do konta w GWD



REJESTRACJA/LOGOWANIE NA STRONIE GWD Z WYKORZYSTANIEM ADRESU E-MAIL

(JEŚLI BENEFICJENT NIE POSIADA PROFILU ZAUFANEGO)

Po wejściu na stronę https://gwd.nfosigw.gov.pl należy zarejestrować/zalogować się
korzystając z odpowiednich opcji w sekcji Użytkownik GWD.

W przypadku braku posiadania konta w GWD należy zarejestrować się i utworzyć
konto w GWD. W tym celu należy nacisnąć Zarejestruj w sekcji Użytkownik GWD.

Uwaga! Hasło musi zawierać: min. 8 znaków, w tym: liczba wielkich liter – min. 1,

liczba cyfr w haśle – min. 1, liczba znaków specjalnych – min. 1 (np. @#$%!^&*().

Hasło nie może zawierać znaku specjalnego znak mniejszości „<”.

Uwaga! Czas w jakim użytkownik powinien dokonać aktywacji konta lub nowego

hasła wynosi 5 dni.



UTWORZENIE NOWEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Po zalogowaniu, należy utworzyć nowy wniosek poprzez kliknięcie w ikonę
Nowy wniosek o dofinansowanie



UTWORZENIE NOWEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ c.d.



WYPEŁNIANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Część praktyczna 



PODSUMOWANIE

Od 3 stycznia 2023r. wnioski o dofinansowanie jak również wnioski o płatności wypełniane
są tylko i wyłącznie przy pomocy Generatora wniosków o dofinansowanie.

Podczas wypełniania wniosków zapoznajemy się z instrukcją wypełniania, w której
opisane są szczegółowe wytyczne co do zakresu poszczególnych pól jak również
wymaganych załączników. Instrukcje zawarte są m.in. na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu.

Po wypełnieniu wniosków sprawdzamy dane w nich zawarte, w szczególności dane
osobowe, księgi wieczyste, wnioskowany zakres (wniosek o dofinansowanie) jak również
dane z faktur, ilość dołączonych załączników (wniosek o płatność).



MÓJ ZESPÓŁ

Oddział Legnica

Alicja Czarkowska        887 447 704                  aczarkowska@fos.wroc.pl

Oddział Wałbrzych

Marlena Kędzior           887 447 784                  mkedzior@fos.wroc.pl

Oddział Jelenia Góra

Tomasz Kubik                887 447 705                  tkubik@fos.wroc.pl

Oddział Wrocław

Żaneta Borutko 887 447 705                  zborutko@fos.wroc.pl

Piotr Ner                        887 447 705                  pner@fos.wroc.pl

Roman Papiór 887 447 705                  rpapior@fos.wroc.pl

Oddział Biura w Jeleniej Górze

Plac Ratuszowy 31/32

58-500 Jelenia Góra

mailto:aczarkowska@fos.wroc.pl
mailto:mkędzior@fos.wroc.pl
mailto:tkubik@fos.wroc.pl
mailto:zborutko@fos.wroc.pl
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mailto:zborutko@fos.wroc.pl


MÓJ ZESPÓŁ

doradztwo@fos.wroc.pl

www.wfosigw.wroclaw.pl

https://wfosigw.wroclaw.pl/doradztwo-energetyczne

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

mailto:doradztwo@fos.wroc.pl
http://www.wfosigw.wroclaw.pl/
https://wfosigw.wroclaw.pl/doradztwo-energetyczne
http://www.doradztwo-energetyczne.gov.pl/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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