
Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Wniosek o płatność 
– szczegółowa instrukcja wypełniania formularza 
dla wniosków o dofinansowanie składanych od 15.05.2020r.
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Następny slajd



Informacje ogólne
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• Po zawarciu umowy dotacji i zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie, Beneficjent może

wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac. Ostatni wniosek

o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia.

• Wypłata środków (częściowa lub końcowa) dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność sporządzonego

przez Beneficjenta.

• W przypadku umowy dotacji, wypłata dotacji może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach

(wnioski częściowe i wniosek końcowy).

• W przypadku składania wniosków częściowych:

• A) 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 Programu.

• B) 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.

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

Następny slajd



Załączniki do wniosku o płatność
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Uwaga: Poza drukiem wniosku o płatność dokumenty należy dołączyć w formie kopii, a w przypadku

dokumentów zakupu, w formie kopii potwierdzonej przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem:

1. Protokół odbioru robót sporządzony i podpisany przez wykonawcę i Beneficjenta.

Uwaga: W przypadku montażu siłami własnymi należy przedłożyć protokół odbioru robót sporządzony

samemu ze sobą jedynie w przypadku montażu źródła ciepła. W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

nie jest wymagane dostarczenie protokołu odbioru prac wykonawcy.

2. Kopie faktur lub rachunków potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia

potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3. Dokument potwierdzający płatność bezgotówkową na rzecz dostawcy/wykonawcy w postaci przelewu lub

innego dokumentu potwierdzającego zapłatę, a w przypadku płatności gotówkowej – fakturę/rachunek

wraz z adnotacją o treści „zapłacono gotówką”, „zapłacono” czy „otrzymałem zapłatę”, lub innym

zwrotem równoważnym (czasownik dokonany).

4. Kserokopia imiennego dokumentu zezłomowania- formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa

w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102 (Dz.U.2018.0.992 z późn. zm.), potwierdzającego

trwałe wyłączenie z eksploatacji źródła ciepła na paliwo stałe. W uzasadnionych przypadkach, np. trwałego

wyłączenia z użytku pieca kaflowego, Beneficjent może udokumentować ten fakt w inny wiarygodny sposób

np. dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez kominiarza.

Następny slajd



Załączniki do wniosku o płatność
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5. Karta produktu i etykieta energetyczna (zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187) potwierdzające

spełnienie wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 2 albo 2a do Programu w szczególności wymagań

dotyczących klasy efektywności energetycznej dla następujących kategorii kosztów:

• źródła ciepła na paliwo stałe:

- kocioł na węgiel – minimum B

- kocioł zgazowujący drewno – minimum A+

- kocioł na pellet drzewny – minimum A+

- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie – minimum A+

(w karcie produktu powinna być zawarta informacja, że emisja cząstek                                                         

stałych jest mniejsza bądź równa 20 mg/m3).

• pompa ciepła powietrze/woda – minimum A+

• pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie ef. energ. – mi

• pompa ciepła powietrze/powietrze - minimum A+

• gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie ef. energ. – minimum A++

przykładowa etykieta



Załączniki do wniosku o płatność
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Następny slajd

5. Karta produktu i etykieta energetyczna (zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187) potwierdzające

spełnienie wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 2 albo 2a do Programu w szczególności wymagań

dotyczących klasy efektywności energetycznej dla następujących kategorii kosztów:

znak Solar Keymark



Załączniki do wniosku o płatność
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Następny slajd

6. Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign)

dla źródła ciepła na paliwo stałe.

Zakupione i montowane kotły na paliwa stałe (w tym

na biomasę) muszą spełniać w odniesieniu do

ogrzewania pomieszczeń wymogi dotyczące

ekoprojektu (ekodesign) określone w Rozporządzeniu

Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do

wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na

paliwa stałe.

Informacja taka powinna się znaleźć na dokumencie

potwierdzającym spełnienie przez kocioł na paliwo

stałe wymagań (np. sprawozdanie z badań,

certyfikat zgodności, świadectwo, zaświadczenie

z badań kotła przez akredytowaną instytucję).

przykład zaświadczenia dla kotła wodnego opalanego węglem 

kamiennym  →



Załączniki do wniosku o płatność – okna, drzwi, bramy 
garażowe
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Następny slajd

7. Karta produktu lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące

od 31 grudnia 2020 roku.

Wartości współczynników przenikania ciepła Uc max dla przegród zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych

obowiązujące od dnia 31 grudnia 2020 r. określone w ww. rozporządzeniu :

WAŻ NE: 

Należy zwrócić uwagę, aby 

współczynnik był wartością 

dla całego okna (Uw/Uc),               

a nie jedynie szyb (Ug) czy 

ramy (Uf). 

Podobnie w przypadku drzwi 

garażowych. Należy podać 

wartość całych drzwi, a nie 

panelu z których są 

wykonane.



Załączniki do wniosku o płatność
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Następny slajd

8. Kopie dokumentów potwierdzających otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych na ten sam

zakres rzeczowy.

9. Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż

licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem

(jeśli rozliczana jest kategoria mikroinstalacja fotowoltaiczna).

10. Audyt energetyczny - jeżeli stanowi koszt kwalifikowany zgodnie z umową o dofinansowanie i jest

rozliczany w danym wniosku o płatność.



Gdzie znaleźć wniosek o płatność?
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www.wfos.gdansk.pl

Następny slajd

1.
2.

3.

www.wfos.gdansk.pl



Wniosek o płatność
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Następny slajd

WAŻNE:

• W ramach jednego wniosku o płatność należy rozliczyć wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów

(np. wszystkie koszty poniesione na zakup i montaż instalacji c.o./c.w.u). Zgłoszenie ich do rozliczenia

w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

• W przypadku, jeśli liczba dokumentów zakupu przedstawianych do rozliczenia jest zbyt duża w stosunku do

liczby tabel w formularzu wniosku, można zamiast pojedynczego dokumentu wprowadzić zestawienie wielu

dokumentów zakupu. W tym celu, Beneficjent może wykorzystać załączony szablon, stanowiący załącznik nr 1

do Instrukcji :

• w polu 18 – nazwę kategorii, której dotyczy zestawienie;

• w polu 19 - „zgodnie z zestawieniem”;

• w polu 20 - „zgodnie z zestawieniem”;

• w polu 21 - datę najwcześniej wystawionego dokumentu zakupu z zestawienia dla danej kategorii;

• w polu 22 - łączną kwotę wpisanych w zestawieniu dokumentów zakupu dla danej kategorii;

• w polu 23 - jeżeli chociaż jeden dokument zakupu w zestawieniu dla danej kategorii oznaczony jest jako

nieopłacony lub opłacony w części, należy zaznaczyć „Dokument zakupu nieopłacony lub opłacony tylko

w części”.

szablon 

wypełnia się    

w Programie 

Excel →



Wniosek o płatność - przykład
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Następny slajd

W naszym przykładzie, Beneficjent realizuje przedsięwzięcie polegające na:

• demontażu kotła na węgiel, zakupie i montażu kotłowni gazowej,

• zakupie i montażu instalacji c.o. oraz c.w.u. (prace wykonane przez tego samego wykonawcę)

Wniosek i umowa o dofinansowanie obejmują następujący zakres przedsięwzięcia:

1. Zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z demontażem starego źródła ciepła

– kotłownia gazowa: maks. intensywność dofinansowania 45%, maks. kwota dotacji 6 750,00 zł

2. Zakup i montaż/modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.: maks. intensywność dofinansowania 30%, 

maks. kwota dotacji 4 500,00 zł

zestawienie rz-f Beneficjent otrzymuje razem

z pismem informującym o zawarciu umowy

o dofinansowanie→
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Następny slajd

Protokół odbioru robót wykonawcy (str. 1)

Przykładowy Protokół odbioru robót wykonawcy – str. 1

• po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia

zostaje sporządzony Protokół odbioru robót

wykonawcy

• protokół potwierdza wykonanie całości zadania

z podaniem zakresu rzeczowego, faktycznego

rozmiaru wykonanych robót

• w przypadku realizacji kilku zadań przez

jednego wykonawcę, sporządzany jest jeden

Protokół

• jeżeli poszczególne zadania są realizowane

przez różnych wykonawców, sporządza się

protokoły osobno dla każdego

zadania/wykonawcy

20AlfaXYZ
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Następny slajd

Protokół odbioru robót wykonawcy (str. 2)

Przykładowy Protokół odbioru robót wykonawcy – str. 2

Uwaga: w przypadku kotłowni gazowej konieczne jest

przedstawienie protokołu obejmującego również

przyłącze gazowe.

Uwaga: zbiornik c.w.u. z osprzętem kwalifikowany jest

do zadania zakupu i montażu źródła ciepła.

Do zadań związanych z  instalacją centralnego 
ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej 

zaliczamy: 

• zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń
wchodzących w skład instalacji centralnego
ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych),
wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji
grzewczej.

• zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń
wchodzących w skład instalacji

• przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym
kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej
wody użytkowej).
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Następny slajd

Protokół odbioru robót wykonawcy (str. 3)

Przykładowy Protokół odbioru robót wykonawcy – str. 3

czytelny podpis Wykonawcy, pieczęć oraz data
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Następny slajd

Protokół odbioru robót wykonawcy (str. 4)

Przykładowy Protokół odbioru robót wykonawcy – str. 4

czytelny podpis Beneficjenta oraz data
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Następny slajd

WAŻNE

Kocioł zgazowujący drewno - należy potwierdzić, że kocioł został

zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjny/buforowym/zbiornikiem

cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest zgodna wymaganiami

technicznymi określonymi w Załączniku nr 2 albo 2a do Programu.

W przypadku źródeł ciepła na paliwo stałe należy potwierdzić, że

zamontowano kocioł, który nie posiada rusztu awaryjnego

lub przedpaleniska.

TAK
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Faktura

W rezultacie przeprowadzonego przedsięwzięcia oraz odbioru wykonanych prac potwierdzonych podpisaniem

Protokołu odbioru robót wykonawcy, wykonawca wystawia fakturę lub rachunek.

• Dokumenty zakupu muszą być wystawione imiennie na

Beneficjenta lub na Beneficjenta i jego małżonka wspólnie.

• Faktura powinna zawierać elementy, zgodne z art. 106e ust.1

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, tekst ujednolicony)

• 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).

• Data dokonania lub zakończenia dostawy/wykonania usługi

powinna być zgodna z protokołem odbioru oraz nie być

wcześniejsza niż 15.05.2020 r.

• W przypadku odroczonej płatności, do wniosku

o płatność należy dołączyć dokument potwierdzający

dokonanie płatności, np. dokument przelewu, w przypadku

płatności gotówkowej należy dopilnować, aby na fakturze

znalazła się adnotacja o treści „ZAPŁACONO GOTÓWKĄ”,

lub „ZAPŁACONO” lub „OTRZYMAŁEM ZAPŁATĘ”

lub „DO ZAPŁATY: 0,00 ZŁ” lub załączyć dokument

potwierdzający dokonanie płatności, np. dokument KP czy

inny wystawiony przez wystawcę potwierdzający wpłatę.



wniosek o płatność
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Następny slajd

pole nr 10: należy podać procent powierzchni

wykorzystywanej na działalność gospodarczą zgodnie

z umową o dofinansowanie. Jeśli w budynku/lokalu

mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza

w rozumieniu Programu, należy wpisać 0.

pole nr 11: Beneficjent oświadcza, że nie zbył

budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.

Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył

przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty

dofinansowaniem.

pole nr 14: należy zaznaczyć, gdy składany wniosek jest

wnioskiem końcowym. W przypadku wniosku końcowego,

należy podać w polu nr 15 datę zakończenia

przedsięwzięcia. Natomiast w przypadku zaznaczenia, że

wniosek jest częściowy, nie uzupełniamy daty w polu nr 15.

przy składaniu pierwszego wniosku o płatność należy

podać, czy w zakresie rzeczowym przewidziano likwidację

źródła/źródeł ciepła na paliwo stałe (pole nr 16) oraz – jeśli

tak, w polu nr 17 wpisać łączną liczbę zlikwidowanych

źródeł ciepła.

Jeżeli składany jest drugi lub trzeci wniosek o płatność

sekcję należy pozostawić niewypełnioną.



Wniosek o płatność
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Następny slajd

UWAGA! jeżeli jedna faktura dotyczy kilku zadań to

należy ją wpisać odpowiednią ilość razy we wniosku

o płatność

w polu 22 należy podać koszt z faktury dotyczący 

wpisanej kategorii zadań

należy zaznaczyć pole 23 dotyczące opłacenia faktury

do kosztów związanych z kotłownią gazową zaliczamy:

Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do

kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej. Zakup/montaż

kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem,

armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem

doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu

z osprzętem. Wykonanie niezbędnej dokumentacji

projektowej.



Wniosek o płatność
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Następny slajd

w tym polu należy podać ile dokumentów księgowych 

dotyczy danego zadania.

w tym polu należy wpisać sumę kosztów danego 

zadania wynikającą z wprowadzonych wcześniej faktur. 

.



wniosek o płatność
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w polu nr 51 należy wprowadzić wartość przyznanej

dotacji dla przedsięwzięcia, zgodnie z umową

o dofinansowanie.

w polu nr 55 należy podać numer rachunku bankowego

do wypłaty dotacji, o ile Beneficjent opłacił rachunku

w całości.

W przypadku wypłaty na konto wykonawcy pole należy

zostawić puste.

Należy wpisać ilość dołączanych załączników.

Dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty

powinno być tyle samo co dokumentów

potwierdzających zakup (informacja „zapłacono

gotówką” jest liczona jako potwierdzenie płatności).

W przypadku jednego protokołu obejmującego dwa

zadania należy wpisać liczbę 1 przy obu rodzajach

wymienionych protokołów.

Wszelkie dokumenty zakupu dostarczone w formie

kserokopii powinny być uwierzytelnione „Za zgodność

z oryginałem” czytelnym podpisem Beneficjenta

i datą (pozostałe kopie dokumentów dostarczone wraz

z wnioskiem o płatność nie wymagają

uwierzytelnienia).



wniosek o płatność
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Następny slajd

należy odpowiednio zaznaczyć pole 72



wniosek o płatność
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Następny slajd

Beneficjent podpisuje się na stronie 8 wniosku                           

o płatność.

punkt G. wypełnia WFOŚiGW – nie należy uzupełniać!



wniosek o płatność
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Następny slajd

punkt G. wypełnia WFOŚiGW – nie należy uzupełniać!

Nie jest to miejsce na składanie podpisu przez Beneficjenta
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Następny slajd

Dokument złomowania

• Jeśli przedmiotem dofinansowania jest wymiana źródła ciepła, wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent przedstawia

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu trwałego wyłączenia demontowanego źródła ciepła

z eksploatacji.

• Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania: karta

przekazania odpadu, formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, art. 102

• W uzasadnionych przypadkach, np. trwałego wyłączenia z użytku pieca kaflowego, Beneficjent może udokumentować ten

fakt w inny wiarygodny sposób np. dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony

przez kominiarza.

należy upewnić się, czy formularz został poprawnie

wypełniony i zawierał wymagane formularzem

informacje oraz podpisy osoby przekazującej

i przyjmującej odpady.

 przykładowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali

należy zwrócić uwagę, aby na formularzu znalazła się

informacja, że rodzajem produktu z którego powstały

odpady jest piec/kocioł/trzon kuchenny
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Następny slajd

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami składa się wersji papierowej.

Wnioski należy składać na następujący adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. Rybaki Górne 8

80-861 Gdańsk

Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od dnia 15.05.2020r. (do pobrania): 

https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/wymagana-dokumentacja-dla-wnioskow-zlozonych-od-dnia-15052020r

Kontakt emailowy:

czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Infolinia: 58 743 18 21

czynna we wtorek, środę i czwartek w godz. 10:00 – 15:00

https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/wymagana-dokumentacja-dla-wnioskow-zlozonych-od-dnia-15052020r
mailto:czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

