
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził zmiany dotyczące 

składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd 3.0.

Od dnia 01.07.2021r.  wnioski  o dofinansowanie w Programie Mój  Prąd 3.0.  można  składać  tylko 
i wyłącznie elektronicznie. Aby złożyć wniosek on-line wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód.

Aktualnie  trwa  III  edycja  programu,  która  potrwa  do  22.12.2021  r.  lub  do  wyczerpania  alokacji  
środków.

Profil  Zaufany to  bezpłatne  narzędzie,  dzięki  któremu  można  załatwiać  sprawy  urzędowe  online  
w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Profil zaufany możesz założyć:

1. Przez Internet – za pomocą bankowości elektronicznej swojego banku:

KROK 1: W systemie bankowości elektronicznej Twojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu  
Zaufanego

KROK 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na Twój adres mailowy otrzymasz 
potwierdzenie założenia konta.

2. N  a stronie internetowej:   www.pz.gov.pl
- jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny,

- jeśli posiadasz nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie 
go do komputera,

- jeżeli potwierdzisz wniosek w rozmowie wideo z urzędnikiem.

3. W Punkcie Potwierdzającym

Punkty potwierdzające to oddziały ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie i niektóre inne urzędy.  

Wniosek  o  założenie  profilu  zaufanego  automatycznie  wysyłasz  przez  internet,  kiedy  rejestrujesz  
konto. Natomiast swoje dane potwierdzasz osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym (również 

za  granicą).  Pracownik  punktu  potwierdzającego  poprosi  cię  o  okazanie  dokumentu  tożsamości.  
Następnie wydrukuje złożony przez ciebie wniosek i poprosi o jego podpisanie.

Jak już masz założony profil zaufany, możesz przejść do złożenia wniosku w Programie Mój Prąd 3.0:

Należy przygotować elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do 
wniosku:
•         Kopia faktury za zakup lub/i montaż lub/i transport mikroinstalacji fotowoltaicznej,

•         Potwierdzenia dokonanych płatności za przedstawione faktury za mikroinstalację 
fotowoltaiczną, 

•         Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji 
fotowoltaicznej do sieci .

http://www.pz.gov.pl/


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


Następnie podążaj za formularzem i wypełnij wszystkie wymagane informacje.
•         Dołącz wymagane załączniki.

•         Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).

•         Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.

Jeżeli  Wnioskodawca  ma  więcej  niż  jeden  załącznik/dokument  tego  samego  typu,  np.  kilka  faktur,  

wszystkie dokumenty należy zeskanować do jednego pliku, najlepiej w formacie pdf i taki dokument  
dołączyć do wniosku.

Po dołączeniu wszystkich załączników należy wybrać opcję „Zapisz zmiany w załącznikach”

W celu sprawdzenia czy na pewno wszystkie wymagane załączniki zostały dołączone można wybrać 
opcję „Pobierz komplet dołączonych załączników”.

Po zakończeniu pracy z formularzem wniosku należy wybrać opcję „Zapisz i waliduj”

Jeżeli  wniosek  został  wypełniony  prawidłowo  i  nie  wymaga  już  żadnych  poprawek  pojawi  się 

komunikat: 

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany 

we wniosku adres e-mail.



Podpisać wniosek można wybierając jedną z dwóch opcji:

1. Profil zaufany 
2. Podpis kwalifikowany przy użyciu aplikacji Szafir

                                                                                     profil zaufany                                   lub                   podpis kwalifikowany

Po wysłaniu wniosku do NFOŚiGW uzupełnia się metryczka wniosku. Jednocześnie na adres mailowy wskazany we 

wniosku GWD wysyła komunikaty potwierdzające wysyłkę wniosku. Nie należy usuwać tych komunikatów ze skrzynki 

mailowej. 

Na liście wniosków status złożonego wniosku także ulega zmianie:

Po rejestracji wniosku w NFOŚiGW (może to potrwać do kilku godzin) status wniosku ulegnie zmianie 

na “Przyjęty w Funduszu”, jak również uzupełnione zostaną pozostałe atrybuty wniosku.
 

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników.

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku będzie informował e-mail wysłany na adres 
wskazany w tym wniosku.



Gotowe!
Dodatkowo beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu 
decyzji o dofinansowaniu –automatyczne powiadomienie o przyznaniu dotacji wysyłane jest poprzez GWD na 

adres mailowy podany we wniosku (nie później jednak niż dwa miesiące od daty otrzymania tego 
powiadomienia). 
Tabliczka powinna być umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji -np. na budynku/ogrodzeniu itp. Tabliczka 
powinna spełniać następujące wymagania:

1. Być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne 
wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości).

2. Sugerowany rozmiar tablicy to format A3 (420 mm x 297 mm), a minimalny A 4 (297 mm x 210 mm).
3. Musi zawierać 4 logotypy oraz informację: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd

4. Tablica powinna być zgodna z poniższym wzorem 

W razie pytań dotyczących wypełnienia wniosków proszę o kontakt:

Synteza OZE Kręblasz, Łukasik Sp. J. :

Agnieszka Łukasik tel. 508 790 982,

Anna Czarna tel. 533 374 925.

Informacje o programie: mojprad@nfosigw.gov.pl
Aktualny status wniosku można sprawdzić na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Kontakt w sprawie naboru: mp3@nfosigw.gov.pl
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