
Szanowni Państwo, 

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego przez Premiera Mateusza 

Morawieckiego programu Mój Prąd. 

Poniższą listę będziemy na bieżąco aktualizować o nowe, pozyskane informacje. 

 

Na co będą przeznaczone pieniądze z programu „Mój Prąd”? 

Odpowiedź: Na program „Mój Prąd” mają się składać wyłącznie dotacje – pomoc bezzwrotna  

do instalacji fotowoltaicznych. 

 

Kto będzie mógł otrzymać dofinansowanie do zakupu paneli PV ? 

Odpowiedź: z dopłat będą mogły skorzystać wyłącznie osoby fizyczne. 

 

Na co będą mogły zostać przeznaczone pieniądze? 

Odpowiedź: dotacjami będą objęte wyłącznie instalacje fotowoltaiczne (panele, inwertery, okablowanie, 

urządzenia do montażu, robocizna) o mocy od 2 kW do 10 kW. 

 

Ile pieniędzy można otrzymać ? 

Odpowiedź: dotacja z programu „Mój Prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych 

instalacji fotowoltaicznych. Nie będzie mogła przekroczyć 5 000 zł. W praktyce większość prosumentów 

otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 000 zł, bo instalacje fotowoltaiczne kosztują 

zwykle ponad 10 000 zł. 

 

Czy dotacja z programu „Mój Prąd” będzie opodatkowana? 

Odpowiedź: Czekamy na stanowisko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Kiedy musi być ukończona instalacja ? 

Odpowiedź: dopłaty będą przyznawane na inwestycje w panele słoneczne, które zostaną zakończone  

po uruchomieniu programu „Mój Prąd”. Dotacji nie otrzyma osoba, która już ma instalację PV lub oddadzą 

ją do użytku w najbliższym czasie – przed uruchomieniem programu. 

 

Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie z programu „Mój Prąd” ? 

Odpowiedź: wniosek o dofinansowanie, który będzie jednocześnie umową z NFOŚiGW oraz wnioskiem  

o płatność, będzie składany na formularzu, który NFOŚiGW opublikuje na swojej stronie internetowej 

(www.nfosigw.gov.pl) przed lub w chwili uruchomienia programu. 

 

Co trzeba będzie dołączyć do wniosku o dofinansowanie instalacji PV ? 

Odpowiedź; do wniosku będzie trzeba dołączyć dokument potwierdzający wymianę przez operatora systemu 

dystrybucyjnego (OSD, zwanego zakładem energetycznym) licznika na dwukierunkowy. 

 

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


Gdzie złożyć wniosek o dopłatę z programu „Mój Prąd” ? 

Odpowiedź: Po uruchomieniu programu „Mój Prąd” wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane  

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie mylić z wojewódzkimi 

funduszami, które dzisiaj zajmują się programem „Czyste powietrze”. 

 

Kiedy złożyć wniosek ? 

Odpowiedź: wniosek należy złożyć po zakończeniu inwestycji. Wcześniej nie trzeba będzie podejmować 

żadnych działań w celu otrzymania dotacji. 

 

Kiedy będą wypłacane pieniądze ? 

Odpowiedź: Dotacje mają być wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. NFOŚiGW  

nie poinformował jeszcze, kiedy ruszy nabór. Według rzecznika Ministerstwa Środowiska program 

uruchomiony zostanie jeszcze przed końcem września. 

 

Gdzie są szczegóły programu „Mój Prąd” ? 

Odpowiedź: zasady wypłacania dotacji do fotowoltaiki zostaną zawarte w regulaminie programu,  

który jest obecnie opracowywany przez NFOŚiGW. Opublikowany zostanie w ciągu najbliższych tygodni. 

 

Czy dopłaty z programu „Mój Prąd” będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną  

i preferencyjna pożyczką z programu „Czyste powietrze” ? 

Odpowiedź: Szczegóły zostaną określone w regulaminie programu, który opublikowany zostanie na stronie 

NFOŚiGW. 

 

Jaki będzie budżet programu „Mój Prąd” ? 

Odpowiedź: NFOŚiGW przeznaczył na program 1 mld zł ze środków znajdujących się na rachunku 

NFOŚiGW, pochodzących m. in. z opłat za zanieczyszczanie środowiska. 

 

Ile osób będzie mogło skorzystać z dopłat ? 

Odpowiedź: z dotacji w maksymalnej wysokości 5 000,00 zł będzie mogło skorzystać 200 000 osób. 
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