
 
 

 

Termin II nabóru wniosków: 
 

od 13 stycznia 2020 roku 

do 18 grudnia 2020 roku 

lub do wyczerpania alokacji środków 

 

Jak uzyskać dofinansowanie?  

1. Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną 

2. Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego. 

Ważne! 

Instalacja nie może być przyłączona 

przed 23.07.2019 r. 

3. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji 

do sieci elektrycznej. 

4. Złóż wniosek w II naborze od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. 

5.  O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem. 

Aktualny status wniosku można sprawdzić online. 

Wnioski odrzucone można składać ponownie po usunięciu powodu odrzucenia.  



Wypłata dotacji do 5000 zł. 

 

 

Kto może skorzystać z programu?  

Program skierowany jest do osób fizycznych 

wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, 

które mają zawartą umowę kompleksową 

(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem 

energetycznym) regulującą kwestie związane z 

wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej 

w mikroinstalacji. 

 

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się 

jeśli:  

 Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do 

sieci elektroenergetycznej 

(m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy); 

 Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i 

jest przeznaczona na cele mieszkaniowe; 

 Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie 

została zakończona przed tą datą; 

 Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej 

instalacji; 

 

Co zyskasz?  

Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł 

na instalację. 



Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. 

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem 

możesz odliczyć od podatku (ulga 

termomodernizacyjna). 

Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się 

średnio po 6-8 latach od zainstalowania. 

Szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za 

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

 

 

Jak złożyć wniosek online ??? 

Od 31.03.2020 r. tylko e-wnioski !!!! 

Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód. 

Od czego zacząć? 

Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba 

załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi: 

 Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, 

 Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie, 

 Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika 

wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, 

 Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy 

instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych 

kwalifikacji), 

 Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej 

ubiegającej się o dofinansowanie - nowy wzór obowiązuje od 22.05.2020 r. 

Wzór Pełnomocnictwo do złożenia wniosku 

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na 

stronie www.pz.gov.pl 

Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej? 

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
https://appwwwmojprad.blob.core.windows.net/mojprad/documents/Pe%C5%82nomocnictwo_do_z%C5%82o%C5%BCenia_wniosku.pdf


Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do 

panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”. 

Oto kolejne wskazówki: 

 Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie. 

 Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem). 

 Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku 

podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej 

decyzji. 

 Dołącz wymagane załączniki. 

 Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-

dowodem). 

 Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami. 

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój 

GOV i na podany we wniosku adres e-mail. 

Chcesz dowiedzieć się co z Twoim wnioskiem ? 

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej SPRAWDŹ JEGO STATUS i 

zapraszamy do kontaktu e-mail. 

Procedowanie wniosków "Mój Prąd" odbywa się na bieżąco. 

Ze względu na dużą ilość wniosków złożonych w II naborze procedowanie 

prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 3 miesiące.  

Uwaga ! Od 31 marca tylko e-wnioski w „Moim Prądzie”. 

Wnioski składane w formie papierowej są odrzucane! 

Wpisz swój adres e-mail lub unikalny numer punktu poboru energii (PPE). 

 

Z uwagi na złożone ponad 110 000 wniosków w I i II naborze procedowanie prawidłowo 

złożonego wniosku wynosi ok. 3 miesiące, natomiast jeśli zachodzi konieczność jego 

uzupełnienia procedowanie może wydłużyć się do ok. 6 miesięcy. Wskazane terminy są 

terminami przybliżonymi. 

 


