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PROTOKÓŁ KOŃCOWY  

 
 
Sporządzony dnia ………………….........w ..................................................................................................... 

                             (nazwa miejscowości) 
w sprawie przedsięwzięcia objętego umowami o dofinansowanie :  

• umowa dotacji nr: ……………………………………........………… 

• umowa pożyczki nr: …………………………………………………… 

zrealizowanego w: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(adres budynku, w którym zostało zrealizowane przedsięwzięcie)  

 

Wymienione niżej osoby dokonały końcowego sprawdzenia przedsięwzięcia: 

 

Beneficjent …………….................................................................................................................................. 

                                                                                               (imię, nazwisko) 

 

Przedstawiciel WFOŚiGW ......................................................................................................................... 

                                                                                      (imię, nazwisko) 

 
 

Koszt całkowity przedsięwzięcia objętego protokołem wynosi …………………………....…………..zł, 
 
 

w tym koszty kwalifikowane wynoszą …………………………………….. zł.  
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I. Potwierdzono wykonanie następującego zakresu prac, sporządzenie dokumentacji oraz 
zakupu urządzeń, instalacji i wyrobów budowlanych (proszę wskazać cały zakres objęty umową               

o dofinansowanie): 
 

 PARAMETRY DOWODY NA MIEJSCU 

Zakres rzeczowy 
przedsięwzięcia 

 

Jednostka 
 

Obmiar 
 

Dane 
obmiarowe                      
z umowy o 

dofinansowa
nie 

(zestawienie 
rzeczowo – 
finansowe) 

Certyfikat
/etykieta/
zaświadcz
enie dla 
źródła 

 

Współczynnik U 
dla ścian, okien, 

drzwi na 
podstawie 

obliczeń/karty 
technicznej 
materiału 

izolacyjnego/ 
deklaracji 

zgodności/ 
atestów 

 

Zakres rzeczowy 
przedsięwzięcia 

zgodny z umową o 
dofinansowanie 

 
Zaznaczyć X 

 
Jeżeli zakres 
niezgodny 

odnotować w 
kolumnie Uwagi) 

Uwagi 

 Branżowa dokumentacja projektowa 

Audyt 
energetyczny 
budynku 

szt.       

Dokumentacja 
projektowa 

szt.       

Ekspertyza 
ornitologiczna 

szt.       

 Zakup/wymiana źródła ciepła 

Kocioł na paliwo 
stałe (węgiel lub 
biomasa) 

zestaw       

Węzeł cieplny zestaw       

System 
ogrzewania 
elektrycznego 

 
zestaw 

      

Kocioł gazowy 
kondensacyjny 

zestaw       

Kocioł olejowy zestaw       

Pompa ciepła zestaw       

 Docieplenie przegród budynku i prace towarzyszące 

Docieplenie 
ścian 
zewnętrznych 
ponad terenem 

 
 

m² 

      

Docieplenie 
ścian 
zewnętrznych 
poniżej terenu 

 
 

m² 

      

Docieplenie 
dachu/stropoda
chu 

m²       
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Docieplenie 
stropu pod 
poddaszem 
nieogrzewanym 

m²       

Docieplenie 
stropu nad 
piwnicą 
nieogrzewaną 

m²       

Docieplenie 
podłogi na 
gruncie 

m²       

Docieplenie 
ścian 
wewnętrznych 

m²       

 Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej 

Wymiana 
okien/drzwi 
balkonowych 

m²       

Wymiana okien 
połaciowych 

m²       

Zakup i 
wymiana 
przegród 
przezroczystych 
nieotwieralnych 

 
 

m² 

      

 Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych 

Wymiana drzwi 
zewnętrznych 

m²       

Wymiana 
drzwi/bram 
garażowych 

m²       

 Zakup i montaż/modernizacji instalacji wewnętrznych 

Instalacja c.o. zestaw       

Instalacja cwu zestaw       

Wentylacja 
mechaniczna 
wraz z 
odzyskiem 
ciepła 

 
zestaw 

      

 Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii 

Mikroinstalacja 
fotowoltaiczna 

zestaw       

Kolektory 
słoneczne 

zestaw       

 Pozostałe prace kwalifikowane 

Przyłącza i 
instalacje 

 
zestaw 
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wewnętrzne 
gazowe 

Przyłącze 
cieplne 

 
zestaw 

      

Przyłącza i 
instalacje wew. 
elektroenergety
czne 

 
zestaw 

      

 

 

II. Beneficjent niniejszym oświadcza, że: 

1. wykonane prace oraz zakupione urządzenia, instalacje i wyroby budowlane spełniają wymagania 
techniczne określone w Programie priorytetowym „Czyste powietrze” oraz załączniku nr 1  
do ww. programu; 

2. zakupione urządzenia, instalacje i wyroby budowlane odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają 
służyć, zostały zamontowane w budynku objętym przedsięwzięciem i są gotowe do eksploatacji.  

3. instalacja została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń. 
4. posiada gwarancje jakości producenta dla zamontowanych wyrobów i urządzeń. 
5. osiągnięty został efekt rzeczowy zgodnie z ww. umową/-ami o dofinansowanie.    

  
 

                                 ....................................................................... 

                               (czytelny podpis beneficjenta, data) 

III. Oświadczam, że zastępowane źródło ciepła zostało trwale wyłączone z eksploatacji. 

 

…………………………………………………………….….. 

(czytelny podpis beneficjenta, data) 

 

IV. Oświadczam, że zawarłem/am umowę z operatorem sieci (w przypadku podłączenia do sieci 
ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej) 

 

…………………………………………………………….….. 

(czytelny podpis beneficjenta, data) 

 

V. Oświadczam, że moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych (PV) nie przekracza mocy 

zamówionej (zgodnie z umową świadczenia usług dystrybucji) dla danego obiektu, do 

zasilania którego ta instalacja jest przewidziana. 

 

…………………………………………………………….….. 

(czytelny podpis beneficjenta, data) 
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VI. Oświadczam, że przedsięwzięcie objęte ww. umową/umowami o dofinansowanie zostało 

zakończone w dniu……………………… 

…………………………………………………………….….. 

(czytelny podpis beneficjenta, data) 

VII. Na podstawie przeprowadzonej wizytacji potwierdzam/nie potwierdzam osiągnięcie efektu 
rzeczowego zgodnie z umową/-ami o dofinansowanie  nr………………………………......................,  
nr …………………………………………………… zawartej/-ymi w ramach Programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze” . 

 

 

Przedstawiciel WFOŚiGW: ........................................................................................................................ 

(podpis, pieczątka, data) 

 

 

Beneficjent: ............................................................................................................................................... 

                                                                                 (czytelny podpis beneficjenta, data) 

 

 

 


