
Jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie? 

Założenia: 
- dom o powierzchni 180 m2

- aktualne źródło ciepła: kocioł węglowy
- nowe źródło ciepła: kocioł kondensacyjny gazowy
- modernizacja ogrzewania – grzejnikowo-podłogowe

Formularz automatycznie wykrywa błędy w wypełnianiu. Pamiętaj, aby co jakiś czas 
klikać „Weryfikacja wniosku”. Jeśli formularz zawiera błędy lub braki, pole zostanie 
podświetlone na czerowono, a na górze wniosku pojawi się informacja: „Wniosek jest 
niepoprawny lub zostały wprowadzone zmiany”  



Pamiętaj o formacie daty – masz 24 miesiące na wykonanie inwestycji. Podaj swoje 
pełne dane. Nie muszą być takie same, jak adres inwestycji.  



Należy wpisać nr księgi wieczystej. Jeśli nie posiadasz takiego  dokumentu, dołącz akt 
notarialny do wniosku. Zaznacz istniejący budynek, podaj datę budowy, wybierz 
istniejące źródła ciepła. Wpisz numer rachunku BOŚ Banku.  



Punkt 2.2: Zaznaczamy X, że nasze źródło ciepła nie spełnia wymagań Programu. 
Wybieramy z listy obecne źródło, a w planowanym, takie, które planujemy 
zainstalować.  



Jeśli chcemy współfinansować przyłącze, zaznaczmy X i wpisujemy jego koszt. W polu 
80 zaznaczamy, że chcemy również finansować instalację C.O- w naszym przypadku 
wybraliśmy instalację grzejnikowo-podłogową. Wpisujemy koszt.  



W polu 85  zaznaczamy docieplenie przegród zewnętrznych- w naszym przypadku 
wybrane zostało docieplenie ścian zewnętrznych za pomocą styropianu grafitowego o 
grubości 13 cm. Należy tak dobrać rodzaj ocieplenia i jego grubość, by współczynnik 
Lambda spełniał wymogi programu na rok 2021. Odpowiednia wartość zostanie 
podświetlona kolorem zielonym. Wniosek dopuszcza wpisanie innego materiału 
dociepleniowego oraz odpowiadającej mu wartości współczynnika lambda TYLKO W 
PRZYPADKU jeśli posiadamy audyt energetyczny / sami potrafimy wykonać obliczenia 
oporu cieplnego przegrody.  



Jeśli w ramach dofinansowania, chcemy wymienić stolarkę okienną oraz drzwiową, 
informacje na ten temat muszą znaleźć się we wniosku. Należy podać metraż stolarki 
oraz współczynniki przenikania ciepła (uzyskasz go od producenta okien i drzwi). 
Współczynniki muszą spełniać wymogi programu. 



Jeśli jesteśmy zainteresowani finansowanie instalacji OZE, należy wypełnić powyższe 
pola. 



Strona 8: Wpisujemy osoby tworzące nasze gospodarstwo domowe. W naszym 
przypadku Pan Jan posiada dochody z umowy o pracę. Wybieramy odpowiedni 
dokument potwierdzający dochód. Należy wyszczególnić wszystkich członków 
gospodarstwa domowego, oraz wpisać dochód roczny tych osób. Jeśli nie uzyskują one 
dochodu, wpisz wartość 0,00 zł. 



Stross

Strona 9: przedstawia zbiór wyliczeń z całego wniosku. Wnioskowana dotacja: w tym polu 
wpisujemy maksymalną wartość z pola 217. Sami określamy czas karencji i okres spłaty.  



Zgody i oświadczenia- wybieramy właściwe dla naszej sytuacji.  





Po zakończeniu uzupełniania, klikamy „Weryfikacja Formularza”. Jeśli  wniosek jest 
poprawnie wypełniony, pojawi się kod kreskowy na górze. W tym momencie możemy 
przesłać formularz do WFOŚIGW.  


