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Kiedy można dokonać rozliczenia zadania?

Rozliczenia zadania można dokonać po zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie dotacji.

W przypadku umowy dotacji, wypłata dotacji może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach (wnioski częściowe i wniosek 
końcowy). 

 Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia (na podstawie wniosku o
dofinansowanie)

W przypadku składania wniosków częściowych: 

 w pierwszym składanym wniosku wymagane jest rozliczenie wymiany źródła ciepła oraz potwierdzenie likwidacji/trwałego        
wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła na paliwo stałe niespełniających warunków

 w ramach jednego wniosku o płatność należy rozliczyć wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów, zgodnej z zakresem 
rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia objętego zawartą umową o dofinasowanie. 
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Wymagana dokumentacja

Podstawą rozliczenia zadania są dokumenty księgowe potwierdzające dowód zakupu materiałów/usług.

 Faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe, w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące
zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich
certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych.

 Poszczególne pozycje w dokumentach zakupu powinny być przypisane do danej kategorii kosztów kwalifikowanych np. kotłownia, kocioł gazowy, 
pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka drzwiowa, tak, żeby można było określić kwotę kosztów poniesionych na daną 
kategorię. 

 Potwierdzenie zapłaty faktury, w przypadku płatności gotówką niezbędna jest informacja „zapłacono gotówką”

Potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych zamontowanych urządzeń/wyrobów są natomiast karty produktu, certyfikaty itp. Dokumenty te 
będą się różnić w zależności od zrealizowanego zakresu.

Potwierdzeniem wykonania określonego zakresu rzeczowego zadania jest protokół odbioru robót wykonawcy.

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosku o płatność zalecane jest także dołączenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej zakres
na etapie przed/w trakcie i po realizacji prac .
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Formularz wniosku o płatność

https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z instrukcja wypełnienia wniosku o płatność.

Formularz wniosku powinien zostać wypełniony elektronicznie.

Po wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać, dołączyć wszystkie niezbędne załączniki i przesłać do WFOSiGW we 
Wrocławiu.

WFOŚiGW we Wrocławiu - Punkt Obsługi Klienta programu CZYSTE POWIETRZE

ul. Racławicka 13

53 – 149 Wrocław

https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja
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Formularz wniosku o płatność (WOP)

Cz. A – Informacje ogólne

Cz. B – Informacje o realizacji przedsięwzięcia

Cz. C – Rozliczenie finansowe przedsięwzięcia

Cz. D – Informacja o rachunku bankowym do wypłaty dofinansowania

Cz. E – Wymagane załączniki dołączone do wniosku

Cz. F – Oświadczenia

Cz. G – Zatwierdzenie dofinansowania
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Formularz wniosku o płatność (WOP) – Cz. A

1. Należy wskazać nr umowy.

2. Określić poziom dofinansowania.

3. Potwierdzić powierzchnię całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie
działalności gospodarczej.
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Formularz wniosku o płatność (WOP) – Cz. B

1. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia – data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego
dokumentu księgowego.

2. Data zakończenia przedsięwzięcia - data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego
dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającegowykonanie prac).

3. Dokumenty księgowe muszą być wystawione na Beneficjenta lub wspólnie na Beneficjenta i
małżonka.

4. Do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodnie z załącznikiem 2 lub 2a programu.

5. W ramach jednego wniosku o płatność należy wykazać WSZYSTKIE dokumenty zakupu w
ramach tej kategorii. Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie
zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

6. Potwierdzeniem zezłomowania starego źródła ciepła z nieruchomości powinna być karta
przekazania odpadu. Dopuszcza się wystawienie dokumentu na członka rodziny
zamieszkującego nieruchomość, której dotyczy wniosek o dofinansowanie.
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Formularz wniosku o płatność (WOP) – Cz. C

1. Należy określić kwotę dotacji:

- zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (jeśli umowa nie została zawarta) lub

- zgodnie z zawartą umową

2. Określić sumę wnioskowanej lub przyznanej dotacji, na podstawie wcześniejszych wniosków
o płatność

Formularz wniosku o płatność (WOP) – Cz. D

1. Należy wskazać konto, na które nastąpi wypłata dofinansowania:

- wykonawcy lub sprzedawcy

- Beneficjenta
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Formularz wniosku o płatność (WOP) – Cz. E

Należy dołączyć wszystkie dokumenty związane z realizowanym przedsięwzięciem. Dokumenty
księgowe dodatkowo musza zostać potwierdzone przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem.

W przypadku przedłożenia do rozliczenia kosztów wykonanego Audytu energetycznego konieczność
wykonania całego zakresu.

Formularz wniosku o płatność (WOP) – Cz. F

Dotyczy oświadczeń składanych przez Beneficjenta, które są niezbędne do wypłaty dofinansowania

Formularz wniosku o płatność (WOP) – Cz. G

Wypełnia WFOŚiGW we Wrocławiu w celu potwierdzenia przyznanej kwoty dofinansowania
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Warunki wypłaty dotacji

1. WFOŚiGW we Wrocławiu dokona wypłat kwoty dotacji dla zaakceptowanych kosztów kwalifikowanych, w terminie do 30 dni
od dnia przedłożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

2. W uzasadnionych przypadkach, WFOŚiGW we Wrocławiu może w zakresie złożonego wniosku o płatność żądać od
Beneficjenta złożenia wyjaśnień/uzupełnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie 10 dni roboczych od
otrzymania wezwania.

3. WFOŚiGW we Wrocławiu może zawiesić wypłatę kwot dotacji, jeżeli wniosek o płatność jest niekompletny, nieprawidłowo
wypełniony, nie załączono do niego wymaganych załączników lub do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści wniosku
lub jego załączników.

4. WFOŚiGW we Wrocławiu może zawiesić wypłatę kwot dotacji, jeżeli wniosek o płatność jest niekompletny, nieprawidłowo
wypełniony, nie załączono do niego wymaganych załączników lub do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści wniosku
lub jego załączników.

5. W przypadku realizacji prac w zakresie: instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej siłami własnymi, wypłata
dotacji po złożeniu końcowego wniosku o płatność będzie poprzedzona kontrolą podczas wizytacji końcowej. W innych
przypadkach WFOŚiGW we Wrocławiu może przeprowadzić kontrolę podczas wizytacji końcowej przed wypłatą ostatniej części
dotacji. Celem kontroli jest potwierdzenie zgodnej z umową realizacji przedsięwzięcia, a także prawdziwości informacji i
oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność. Do terminu wypłaty kwot
dotacji, o którym mowa w pkt 4. nie wlicza się czasu przeznaczonego na przeprowadzenie kontroli podczas wizytacji końcowej.
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Najczęściej popełniane błędy

1. Nieprawidłowo określona data rozpoczęcia/zakończenia zadania.

2. Błędne określanie kosztów kwalifikowanych (uwzględnianie kosztów niezwiązanych z programem np. kafelki, armatura sanitarna itp.)

3. Zbyt ogólny opis faktur

4. Brak potwierdzenia przez Beneficjenta zgodności z oryginałem dokumentu księgowego.

5. Dokumenty księgowe wystawione przed datą rozpoczęcia zadnia.

6. Błędna liczba wprowadzonych dokumentów zakupu.

7. Brak określenia kwoty dotacji zgodnie z wnioskiem lub zawarta umową. Skutkuje to brakiem podsumowania w części G wniosku.

8. Błędne lub brak sumy rozliczonej wcześniej kwoty dotacji.

9. Brak wymaganych załączników do wniosku, niezbędnych do rozliczenia wnioskowanego zakresu rzeczowego:
- W przypadku potwierdzenia zezłomowania starego źródła ciepła dokument niejednokrotnie wystawiony jest na inna osobę

- w przypadku źródła ciepła brak stosownych kart produktu, etykiet efektywności energetycznej, certyfikatów,

- błędne kwalifikowanie zakresu rzeczowego, szczególnie przy wymianie źródła ciepła i modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.,

- w przypadku docieplenia przegród grubości materiału dociepleniowego wraz z jego współczynnikiem przewodzenia niezgodne ze złożonym wnioskiem,

- różne grubości i rodzaje zastosowanych materiałów co powoduje problem z zakwalifikowaniem materiału jako spełniającego warunki programu jak również mnogość faktur za zakupiony materiał (szczególnie
przy zakupie na Beneficjenta a wykonywana jest tylko usługa przez wykonawcę). Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w przypadku docieplenia do 25% całkowitej powierzchni nie muszą one spełniać wymogu
WT2021

- specyfikacja zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej niezgodna z Warunkami Technicznymi na rok 20021 – np. wsp. U dla okien większe niż 0,9 W/m2K !!!

- brak potwierdzenia sprawności dla rekuperacji

- w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej wydane przez operatora sieci zaświadczenie o podłączeniu instalacji do sieci, na osobą inną aniżeli Beneficjent,

10. Błędnie wypełniane protokołu odbioru wykonawcy lub ich brak. Konieczna informacja o braku rusztu awaryjnego w nowo zamontowanym źródle. W przypadku samodzielnego montażu informacja
o stosownych uprawnieniach.
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Przykład poprawnie 
wypełnionej faktury

Źródło: Panasonic heating & cooling solutions




