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Ministerstwo
Klimatu i Środowiska

Podsekretarz Stanu

Adam Guibourgé-Czetwertyński

Warszawa, dnia  27-12-2021 r.

DFE-WKF.050.85.2021.AH
1868749.6575366.5302813

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo z 30 listopada br. (sygn..: BPS/043-33-1348/21) przekazujące treść 
oświadczenia złożonego przez senatora Andrzeja Pająka podczas 33. posiedzeniu Senatu RP w dniu 
26 listopada 2021 r. w sprawie programu "Mój Prąd", uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 
odpowiedzi na zadane pytania.

1. Co było powodem obniżki, dlaczego obniżono i tak niskie dofinansowanie dla 
beneficjentów w ramach programu „Mój Prąd" z 5 tysięcy zł do 3 tysięcy zł?

Rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce, do jakiego niewątpliwie przyczynił się program priorytetowy 
„Mój Prąd”, zaprocentował znaczącym wzrostem liczby podmiotów gospodarczych związanych 
z tą branżą, a co za tym idzie, zwiększeniem konkurencji na rynku, co z kolei wpłynęło na obniżenie 
kosztów instalacji dla inwestorów. Udział procentowy wsparcia instalacji fotowoltaicznej 
zamontowanej w 2019 r., na którą przyznano dotację w wysokości 5000 zł jest podobny jak w przypadku 
instalacji wykonanej w 2021 r. przy wsparciu dotacyjnym na poziomie 3000 zł. Biorąc pod uwagę, 
iż pozostałe koszty instalacji inwestor może odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej, 
wysokość faktycznie poniesionych nakładów znacząco spada. Ogromne zainteresowanie programem 
oraz wcześniejsze niż zakładano wyczerpanie przeznaczonej puli środków dla trzeciego naboru, 
dowodzi, że inwestorzy uznali tę formę wsparcia za atrakcyjną.

2. Czy obniżenie o 40% dofinansowania zmniejszyło liczbę beneficjentów programu „Mój 
Prąd" z uwagi na wydłużenie czasu zwrotu inwestycji? 

Mając na uwadze argumentację zawartą w odpowiedzi na pytanie nr 1, należy wskazać, 
że realny udział wsparcia dotacyjnego w ramach trzeciego naboru programu „Mój Prąd" 
w przedsięwzięciu polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, przy dzisiejszych 
kosztach instalacji, pozostał na podobnym poziomie jaki miał miejsce w poprzednich naborach, mimo 
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faktycznego zmniejszenia wysokości dotacji. Wyczerpanie budżetu trzeciego naboru po trzech 
miesiącach od jego uruchomienia (tj. 05.10.2021 r. wobec planowanego dnia jego zakończenia - 
22.12.2021 r.) jest najlepszym dowodem, że obniżenie wysokości dofinansowania nie wpłynęło 
negatywnie na liczbę beneficjentów programu „Mój Prąd". Przy tym nadmienić należy, 
że wnioskodawcy nadal są zainteresowani programem, o czym świadczą liczne zapytania kierowane 
do NFOŚiGW.

3. Na jakim poziomie kształtowały się ostateczne pule środków do wykorzystania 
w poszczególnych edycjach programu „Mój Prąd"?

Pierwszy i drugi nabór programu „Mój Prąd” był realizowany na podstawie tego samego budżetu, który 
wynosił początkowo 1 mld zł. W celu dalszej realizacji programu wykorzystano do końca środki 
znajdujące się na subkoncie Rachunku Klimatycznego, co pozwoliło na podniesienie budżetu programu 
do kwoty 1 159 mln zł. Następnie NFOŚiGW zmienił zapisy programu „Mój Prąd” w celu umożliwienia 
przeprowadzenie dodatkowego postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) i wypłaty stosownego dofinansowania ze 
środków własnych NFOŚiGW na rzecz wnioskodawców, których wnioski dotychczas nie zostały 
rozpatrzone. W wyniku powyższych zmian budżet programu został zwiększony o 120 mln zł. 
Ostateczny budżet programu dla pierwszego i drugiego naboru wynosi zatem 1 279 mln zł. 

Budżet trzeciego naboru programu „Mój Prąd” wynosi 534 mln zł.

4. Ile wniosków zostało złożonych w 3 edycjach programu i ile z nich zostało zrealizowanych 
oraz jak kształtowała się średnia kwota dofinansowania? 

Łączna liczba wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach dotychczasowych naborów programu 
„Mój Prąd” wynosi 444 413. W ramach pierwszego i drugiego naboru wypłacono dotacje dla 240 379 
wnioskodawców. Średnia kwota dotacji wynosiła 4992,35 zł (przy max. wysokości dotacji wynoszącej 
5 tys. zł). W ramach trzeciego naboru dotychczas wypłacono dotacje dla 8378 wnioskodawców. Średnia 
kwota dotacji wynosiła 2999,82 zł (przy max. wysokości dotacji wynoszącej 3 tys. zł).
Powyższe dane w zakresie liczby wypłaconych dotacji są aktualne na dzień 08.12.2021 r.

5. Ile średnio wynosił czas wypłaty dotacji od momentu zgłoszenia gotowości instalacji i skąd 
biorą się tak duże opóźnienia w jej wypłacie, sięgające nawet kilkunastu miesięcy? 

W ramach pierwszego i drugiego naboru (dotyczy programu priorytetowego Mój Prąd Część 2) Program 
Mój Prąd na lata 2019 – 2020) średni czas procedowania wniosku od momentu jego złożenia do 
NFOŚiGW do momentu wypłaty dotacji - w przypadku wniosku nie wymagającego uzupełnienia - 
wynosił 4 miesiące. W przypadku wniosków wymagających uzupełnienia średni czas procedowania 
wniosków wynosi 12-14 miesięcy. Wydłużony okres procedowania dotyczy również wniosków, które 
z uwagi na wyczerpanie alokacji naboru zostały wpisane na rezerwowe listy rankingowe. W celu 
udzielenia tym Wnioskodawcom dofinansowania niezbędne było dokonanie zmiany Programu, 
polegającej na dodaniu nowego źródła jego finansowania. 

W ramach trzeciego naboru (dotyczy programu priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd 
na lata 2021 – 2023) zgodnie z treścią § 3 Regulaminu naboru, termin przeprowadzenia pełnej oceny 
wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od średniej liczby wniosków, które wpłyną w 
danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) do NFOŚiGW. Przewidywany czas na 
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rozpatrzenie wniosku to 90 dni liczonych od dnia jego prawidłowego złożenia w GWD (ust. 3). 
Wskazany powyżej termin dotyczy jedynie wniosków prawidłowo złożonych, niewymagających 
jakiegokolwiek uzupełnienia (ust. 4). NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów 
rozpatrywania wniosków wskazanych w ust. 3. Informacja o zmianie terminów opublikowana zostanie 
wtedy na stronie www.mojprad.gov.pl (ust. 5). Wnioski wymagające uzupełnienia przez 
Wnioskodawców będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do NFOŚIGW, a maksymalny termin 
przewidziany na ponowną ocenę wniosku aż do wypłaty dofinansowania nie przekroczy 75 dni pod 
warunkiem przesłania przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji/dokumentów (ust. 6).

Powyższe zapisy Regulaminu naboru oznaczają, że, co do zasady, NFOŚiGW miał 90 dni 
na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie, który nie zawierał jakichkolwiek uchybień. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku albo konieczności uzupełnienia innych 
informacji w nim zawartych, termin na rozpatrzenie takiego wniosku ulegał, co do zasady, wydłużeniu 
o kolejne 75 dni. Regulamin jednoznacznie wskazuje, że termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie 
może ulec wydłużeniu z uwagi na duży wpływ wniosków w danym tygodniu realizacji Programu. 
Faktyczny czas postępowania zależy więc od średniej liczby wniosków, które wpłyną w danym 
tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) do NFOŚiGW. 

W pierwszych dwóch tygodniach (tj. w dniach 01.07.2021 r. – 15.07.2021 r.) funkcjonowania trzeciego 
naboru wniosków w ramach programu „Mój Prąd” wpłynęło ok 53 504 wniosków 
(w całym naborze 178 006 wniosków o dofinansowanie). Taka liczba wniosków, które wpłynęły 
w krótkich odstępach czasu, spowodowała wydłużenie terminów załatwiania spraw. W związku 
z powyższym w dniu 01.12.2021 r., na podstawie § 3 ust. 5 Regulaminu naboru, NFOŚiGW 
opublikował komunikat, w którym informuje wnioskodawców, że przewidywany termin rozpatrzenia 
wniosku wynosi 210 dni liczonych od dnia prawidłowego złożenia wniosku w GWD. W przypadku, 
gdy wniosek wymaga uzupełnienia, maksymalny termin przewidziany na ocenę wniosku wynosi 270 
dni, pod warunkiem przesłania przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji/dokumentów 
w wymaganym terminie (max. 10 dni roboczych) poprzez aplikację GWD. 

Obecnie średni czas rozpatrzenia wniosku zweryfikowanego pozytywnie wynosi ok. 5-misięcy.

6. Czy każdy wnioskodawca w poszczególnych edycjach programu „Mój Prąd" spełniający 
wymogi formalne, który złożył odpowiednie dokumenty w wymaganym terminie, 
otrzymał stosowne dofinansowanie?

W przypadku programu priorytetowego Mój Prąd Część 2) Program Mój Prąd na lata 2019 – 2020, 
należy wskazać, że początkowo budżet programu uwzględniał środki znajdujące 
się jedynie na subkoncie Rachunku Klimatycznego i z tego względu nie każdy Wnioskodawca mógł 
liczyć na otrzymanie dotacji (z powodu wyczerpania środków w budżecie). Program miał bowiem 
charakter konkursu. Jednak po zmianie zapisów programu, która umożliwiła udzielanie dofinansowania 
ze środków własnych NFOŚiGW i dalsze skierowanie do procedowania wniosków zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) 
dofinasowanie otrzyma każdy wnioskodawca, którego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. 

W przypadku programu priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 ilość 
wniosków przyjętych do rozpatrzenia jest zgodna z kwotą budżetu programu (naboru III). Zatem każdy 
wnioskodawca, którego wniosek spełni wymagania programu otrzyma dofinansowanie.

7. Na jakim etapie przygotowywania jest zapowiadana nowa, czwarta odsłona programu?

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu 
i Środowiska oraz IP/IZ (ze względu na źródło finansowania) prowadzi konsultacje w zakresie 
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ostatecznego kształtu programu „Mój Prąd”. Niezbędne było bowiem wprowadzenie do programu 
zmian, które uwzględniałyby uwarunkowania rynkowe, jak również zmiany wprowadzone do ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610), w tym nowy system 
rozliczeń przez prosumentów. Przewiduje się, że prace nad czwartą odsłoną programu priorytetowego 
„Mój Prąd” zakończą się na początku 2022 r.

Proszę o przyjęcie powyższych informacji.

Z poważaniem

Adam Guibourgé-Czetwertyński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych, KPRM


		2021-12-27T07:56:35+0000
	Adam Guibourgé-Czetwertyński; Ministerstwo Klimatu i Środowiska




