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Formularz Wniosku



Instrukcja – aplikowanie o dofinansowanie w Programie „Czyste 
Powietrze”



PORTAL BENEFICJENTA – JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Krok 1 - zarejestruj konto na Portalu Beneficjenta.

Rejestracja konta w Portalu Beneficjenta jest bardzo łatwa i zajmuje kilka minut. Aby przejść do
rejestracji konta na portalu należy odnaleźć opcję “Rejestracja dla osób fizycznych” w lewym menu lub
pod panelem logowania.



Następnie w zakładce “Dane podstawowe” należy wypełnić wszystkie 
wymagane pola:



Uwaga! Formularz rejestracyjny sprawdza czy na podany numer PESEL nie ma już 
wcześniej założonego konta na portalu. Jeśli znajdzie takie konto dostaniesz 

odpowiedni komunikat i założenie konta będzie niemożliwe. 



Uwaga!
Pamiętaj, aby podać adres e-mail, do którego masz w chwili 

rejestracji bezpośredni dostęp - ten adres będzie Twoim loginem do 
Portalu Beneficjenta i na niego zostanie wysłany link aktywacyjny 

konta. Uważaj też by nie popełnić błędów podczas wpisywania 
swojego adresu e-mail.

Formularz rejestracyjny sprawdza, czy podany adres e-mail nie został wcześniej użyty do
rejestracji konta oraz sprawdzi siłę hasła. W razie wykrytych nieprawidłowości dostaniesz
odpowiedni komunikat:



Aby założyć konto na portalu musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (1), 
Oświadczenie o zachowaniu poufności (3) i opcjonalnie zgodę na przesyłanie aktualnych informacji 

na temat programu oraz oferty Funduszu - newsletter (2). 



Jeżeli formularz rejestracyjny będzie poprawnie uzupełniony, pojawi się informacja o zakończeniu rejestracji.
Zanim zatwierdzisz wniosek rejestracyjny zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych:



Aby przejść do dalszego etapu należy przepisać kod z obrazka (1) i Zatwierdzić wniosek o rejestrację (2)



Pojawi się okno z podsumowaniem procesu rejestracji:



Po zakończeniu procesu rejestracji, na podany adres e-mail zostanie mail z linkiem aktywacyjnym.
Uwaga! Jeśli nie otrzymasz wiadomości przez dłuższy czas, zweryfikuj koniecznie czy nie znajduje się 

ona w folderze spamu zanim skontaktujesz się w tej sprawie z funduszem.



Rejestracja konta



Portal Beneficjenta – Program „Czyste Powietrze”



Zaloguj się i pobierz formularz wniosku wraz z załącznikami.

Aby zalogować się na portalu należy użyć adresu e-mail jako loginu oraz hasła podanego podczas 
procesu rejestracji.

Jeśli nie pamiętasz hasła użyj opcji dostępnej pod panelem logowania “Zapomniałem hasła”
i postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi w procesie przypomnienia.



Wiadomości – Skrzynka odbiorcza



Formularz wniosku o dofinansowanie



Formularz wniosku o dofinansowanie



II. Serwis gov.pl
Czyli jak założyć 
profil zaufany
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CZYM JEST PROFIL ZAUFANY?
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Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz korzystać z wielu e-usług:



ZAŁOŻENIE PROFILU JEST:



JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY?
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PIERWSZY SPOSÓB: przez Internet



Złóż wniosek o dofinansowanie
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Dalsza ścieżka logowania 
może wyglądać inaczej w 
przypadku różnych banków.

Za każdym razem 
wprowadzamy swój 
identyfikator i hasło tak 
jakbyśmy logowali się w 
celu dostępu do swojego 
rachunku



Złóż wniosek o dofinansowanie
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DRUGI SPOSÓB: w punkcie potwierdzającym



Złóż wniosek o dofinansowanie
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Po zalogowaniu widzimy swoje dane 
oraz najczęściej wybierane usługi



Wniosek odnajdziemy wpisując nazwę programu w okienku 
wyszukiwania lub rozwijając kategorię „Nieruchomości i 

środowisko”.



Złóż wniosek o dofinansowanie: skorzystaj z Programu „Czyste 
Powietrze”
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Dziękujemy za uwagę


