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1 Słownik pojęć 

DTO – Data Transfer Object, obiekt przechowujący dane. Na przykład dane do generowania 

dokumentów JSON. 

JSON – JavaScript Object Notation – lekki format tekstowy wymiany danych.  

JSON Schema – Format opisu specyfikacji (schematu) dla dokumentów JSON. Dotychczas nie 

powstała docelowa wersja specyfikacji dla tego standardu. A implementacje opierają się na wersjach 

Draft. 

JWT – JSON Web Token, jest to standard podpisu danych w formacie JSON. Wykorzystywany 

szczególnie do autoryzacji w modelu bezstanowym. Klient każdorazowo przesyła token oraz podpisuje 

przesyłane dane za jego pomocą. 

OpenAPI – Standard opisu interfejsu programów używany do RESTful Web Service 

REST – Representational State transfer, jest to styl architektury usług sieciowych. Zazwyczaj w oparciu 

o protokół HTTP i użyty zgodnie z metodami protokołu. 

Swagger – narzędzie do opisu interfejsów RESTful API pozwalające na generowanie czytelnej 

dokumentacji z OpenAPI. 

 

2 Wstęp 

Niniejszy dokument stanowi dokumentację dla Partnerów implementujących w Systemach 

zewnętrznych formularz Wniosku o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze. Opisuje zarówno 

sugerowany wygląd formularza, pola niezbędne do wypełnienia przez wypełniających wniosek oraz 

sposób komunikacji i kolejność wywołań. 

Niniejszy dokument, wraz z załącznikami w postaci opisu API w standardzie OpenAPI Swagger w wersji 

3.0.1, Opisu formularza z prezentacją, Opisu pól wniosku  oraz JSON Schema w wersji draft 4 dla 

głównego komunikatu wniosku stanowi kompletną dokumentację. 

Przy użyciu definicji OpenAPI możliwe jest wygenerowanie klienta REST Web Service, a także Mock 

dla celów developerskich. 

Przy użyciu JSON Schema możliwe jest wygenerowanie struktury DTO komunikatu JSON wniosku w 

najpopularniejszych językach programowania. Zalecanym rozwiązaniem jest osadzenie JSON Schema 

w projekcie i generowanie kodu DTO bezpośrednio wewnątrz projektu. W przypadku zmian w API-GWD 

Czyste Powietrze, kolejne wersje dokumentacji będą zawierały aktualizowane wersje definicji OpenAPI 

oraz JSON Schema. 

Przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie przez Wnioskodawcę należy podkreślić konieczność 

posiadania Profilu Zaufanego niezbędnego do podpisania wniosku w ostatniej fazie w systemie GWD. 
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Dodatkowo, z uwagi, że dostęp do tak złożonego Wniosku o dofinansowanie będzie możliwy jedynie po 

zalogowaniu się z użyciem Węzła Krajowego zwracamy szczególną uwagę na weryfikację poprawności 

przekazywanego przez API-GWD Czyste Powietrze numeru PESEL oraz adresu email Wnioskodawcy. 
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3 Uzyskanie dostępu do API-GWD Czyste Powietrze 

W celu uzyskania dostępu do API-GWD Czyste Powietrze należy złożyć Wniosek o uzyskanie dostępu 

do API-GWD Czyste Powietrze, zgodnie z Regulaminem. Po przejściu procesu uzyskania dostępu 

opisanego w § 4 Regulaminu, zostanie Partnerowi przydzielony unikalny per środowisko Token JWT 

niezbędny do komunikacji z API-GWD Czyste Powietrze. Musi być on unikalny dla każdego Partnera 

oraz środowiska. API-GWD Czyste Powietrze dostępne jest poprzez LoadBalancer pod jednym 

adresem przez LoadBalancer odnosi się do pojedynczego adresu IP dla danego środowiska. 

a. Środowisko testowe 

 https://api-tst.nfosigw.gov.pl 

 

b. Środowisko produkcyjne 

https://api.nfosigw.gov.pl 

  

http://api-tst.nfosigw.gov.pl/
http://api-tst.nfosigw.gov.pl/
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4 Opis techniczny API-GWD Czyste Powietrze 

 

Implementacja API-GWD Czyste Powietrze opiera się na REST API z komunikatami przesyłanymi w 

formacie JSON. W implementacji warstwy integracji pomocna będzie definicja OpenAPI w wersji 3.0.1 

zgodna ze standardem Swagger będąca załącznikiem do niniejszego dokumentu.  

5 Autoryzacja Operacji API-GWD Czyste Powietrze 

 

Uwierzytelnianie dostępu do API-GWD Czyste Powietrze zostało zrealizowane w oparciu o JSON Web 

Token (JWT). Jest to Internetowy standard przesyłania danych w standardzie JSON gdzie dodatkowe 

informacje identyfikujące nadawcę są przekazywane w postaci zaszyfrowanej jako podpisany Token. 

Wyłącznie żądania zawierające ważny i poprawny Token mogą być obsługiwane przez API-GWD 

Czyste Powietrze. 

Implementacje JWT dostępne są we wszystkich popularnych językach programowania. Niezależnie od 

technologii wykonania Integrowanego Systemu zewnętrznego  

W celu autoryzacji użytkownika wykorzystany zostanie token JWS (JWT)  

 

Użycie tokenu:  

Aby przekazać token w zapytaniu do API-GWD Czyste Powietrze, należy w każdej operacji umieścić 

nagłówek (HTTP HEADER) o nazwie "Authorization"   

Przykład: 

 curl -H "Authorization: Bearer <token>" http://api.url/metoda?parametry  

Ciąg znaków <token> należy zastąpić właściwym tokenem JWT  

  

Budowa tokenu:  

Nagłówek JOSE (header)  

{  

  "alg": "HS256",  

  "typ": "JWT",  
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  "kid": "[Identyfikator klucza w JWKS]"  

}  

 

Treść tokenu (payload)  

{   

    “client_desc”: “My default application”, 

    “client_id”: “Kasztan”, 

    “client_name”: “Default application”, 

    “client_type”: “other”, 

    “iat”: 1605781567 

}  

Sygnatura HMACSHA256 wyliczona z  

HMACSHA256(base64UrlEncode(header) + "." + base64UrlEncode(payload))  
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6 Opis endpoint 

Zwracane statusy HTTP: 

200 – Poprawny wynik przetwarzania zwraca odpowiedź zgodną z żądaniem 

204 – Brak wyników. Np. nie znaleziono obiektów spełniających kryteria wyszukiwania. 

400 – Niepoprawnie skonstruowane zapytanie. Błędne wartości przekazane w żądaniu. Dodatkowo 

zwraca szczegóły w odpowiedzi: 

{ 
  "kod": "EmptyFieldException", 
  "komunikat": "Wartość w polu [id] nie może być pusta" 
} 

W powyższym przypadku dla błędnie przekazanego pustego parametru id. 

401 – Brak autoryzacji. Prawdopodobnie błędny lub nieaktualny JWT Token przekazany w żądaniu. 

403 – Brak uprawnień. Aktualnie przyznany poziom uprawnień nie pozwala na dostęp do zasobu. 

Należy skontaktować się z administratorem. 

404 – Zasób nie istnieje. Błędny adres URL. 

500 – Wewnętrzny błąd serwera. 

503 – Serwis niedostępny. Może to oznaczać chwilową niedostępność serwera API albo przeciążenie 

serwera i brak możliwości przetworzenia żądania w danej chwili. 

 

 

GET: /api/konkurs/lista 

Bez parametrów. Służy do pobrania listy dostępnych konkursów dla danego klienta API. 

[ 
  { 
    "nazwaKonkursu": "string", 
    "konkursDo": "2020-11-24", 
    "nazwaNaboru": "string", 
    "idKonkursu": 0, 
    "konkursOd": "2020-11-24" 
  } 
] 

 

GET: /api/konkurs/szczegoly/:idKonkursu 
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Zwraca informacje o konfiguracji formularza wniosku. Jako parametr konieczne przekazanie ID 

konkursu. 

Odpowiedź zawiera nazwę wniosku, nazwę konkursu, daty obowiązywania konkursu, nazwę naboru i 

wersję formularza. Niezbędne oświadczenia do wyświetlenia na formularzu wniosku oraz listę 

słowników dla danego wniosku. Przykładowa odpowiedź zawierająca pełną strukturę JSON znajduje 

się w sekcji załączników do dokumentacji jako przykładowa odpowiedź Szczegóły Konkursu. 

{ 
  "metadata": { 
    "schema:url": "string", 
    "dc:description": "string", 
    "dc:language": "string", 
    "schema:datePublished": "2021-01-11", 
    "schema:keywords": "string", 
    "schema:temporalCoverage": "string", 
    "dc:rights": "string", 
    "sy:updateFrequency": "string", 
    "schema:contentType": "string", 
    "dc:requester": { 
      "business-name": "string", 
      "business-desc": "string", 
      "business-type": "string", 
      "business-id": "string" 
    }, 
    "schema:provider": "string", 
    "schema:dateModified": "2021-01-11", 
    "dc:title": "string", 
    "schema:expires": "2021-01-11", 
    "schema:isPartOf": "string" 
  }, 
  "konkursDo": "2021-01-11", 
  "slowniki": [ 
    { 
      "pozycje": [ 
        { 
          "tekst": "string", 
          "id": "string" 
        } 
      ], 
      "nazwa": "string" 
    } 
  ], 
  "nazwaNaboru": "string", 
  "idFormularza": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", 
  "idKonkursu": 0, 
  "konkursOd": "2021-01-11", 
  "formularzWersja": 0, 
  "schemat": {}, 
  "idNaboru": 0, 
  "nazwaKonkursu": "string", 
  "formularzNazwa": "string", 
  "typyZalacznikow": [ 
    { 
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", 
      "nazwa": "string" 
    } 
  ] 
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} 

 

POST: /api/zalacznik/dodaj/:idFormularza/:idTypuZalacznika 

Służy do przekazania załączników do wniosku. Należy wykorzystywać ten endpoint 

asynchronicznie, w momencie przesyłania załączników przez Użytkownika. W efekcie zwracany 

jest unikalny identyfikator dodanego pliku. Identyfikator ten należy przekazać w sekcji załączniki 

wniosku. Parametry idFormularza i idTypuZalacznika pochodzą z odpowiedzi z 

/api/konkurs/szczegoly/. 

{ 
  "nazwaPliku": "wniosek.pdf", 
  "dane": [ 
    "string" 
  ], 
  "typPliku": "application/pdf" 
} 

 

 

GET: /api/wniosek/lista 

Zwraca listę wniosków złożonych przez dany podmiot. Zwracane są statusy zrozumiałe dla Partnerów, 

tj. statusy z GWD poddane translacji. Nie wymaga przekazania parametrów. 

[ 
  { 
    "dataPrzyjeciaWniosku": "2020-11-24T13:26:29.513Z", 
    "idWniosku": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", 
    "statusDecyzji": "string", 
    "statusWniosku": "PODCZAS_EDYCJI", 
    "idKonkursu": 0 
  } 
] 

 

GET: /api/wniosek/status/:idWniosku  

Zwraca status wniosku o zadanym identyfikatorze. Jako parametr konieczne przekazanie ID wniosku. 

Dostęp podstawowy ma zablokowane metody /wniosek/lista i /wniosek/status. 

{ 
  "dataPrzyjeciaWniosku": "2020-11-24T13:27:07.027Z", 
  "idWniosku": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", 
  "statusDecyzji": "string", 
  "statusWniosku": "PODCZAS_EDYCJI", 
  "idKonkursu": 0 
} 
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POST: /api/wniosek/dodaj 

Służy do przekazania wniosku w postaci określonego JSON. Załączniki do niniejszej dokumentacji, w 

tym JSON Schema dla tego żądania pozwala na wygenerowanie kodu obiektów DTO i ułatwia 

implementację. Szczegółowy opis struktury JSON dla tego żądania znajduje się w rozdziale 10. 

GET: /api/teryt/powiat/:idWojewodztwa  

Zwraca listę powiatów na podstawie przekazanego identyfikatora województwa. Słownik województw w 

postaci id-nazwa zwracany jest w słownikach podstawowych w szczegółach konkursu. 

[ 
  { 
    "id": 19, 
    "text": "Powiat bolesławiecki" 
  } 
] 

 

GET: /api/teryt/gmina/:idPowiatu  

Zwraca listę gmin na podstawie identyfikatora powiatu. Identyfikator powiatu zwracany jest w liście 

powiatów dla zadanego województwa. 

[ 
  { 
    "id": 17, 
    "text": "Bolesławiec - miasto" 
  } 
] 

 

GET: /api/teryt/miejscowość/:idGminy  

Zwraca listę miejscowości dla zadanego województwa, powiatu i gminy. 

[ 
  { 
    "id": 17, 
    "text": "Bolesławiec" 
  } 
] 
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a. Użycie słowników 

Słowniki dostępne dla danego konkursu są zwracane w odpowiedzi Szczegóły Konkursu. JSON zawiera 

listę wszystkich słowników poza Teryt. Słowniki te zawierają pary klucz-wartość.  

b. Teryt 

We wszystkich danych adresowych należy posługiwać się zarówno identyfikatorem z odpowiedniego 

słownika Teryt, jak i wartością słownikową. Endpointy pozwalające na pobieranie powiatów, gmin i 

miejscowości zostały opisane wcześniej. Pozwalają one na zbudowanie list wyboru lub podpowiedzi na 

formularzu w celu przekazywania danych adresowych. 

 

7 Schemat komunikacji 

Pierwszym krokiem jest pobranie listy dostępnych konkursów. Następnie należy pobrać Szczegóły 

konkursu Czyste Powietrze. Pozyskane informacje z tego endpoint zawierają m.in. słowniki niezbędne 

do przygotowania formularza i wniosku. W trakcie pracy użytkownika z formularzem wniosku niezbędne 

będzie posiłkowanie się API-GWD Czyste Powietrze teryt w celu pobierania danych adresowych. 

Konieczne również będzie wysłanie załączników do wniosku na endpoint 

api/zalacznik/dodaj/:idFormularza/:idTypuZalacznika przed ostatecznym przesłaniem 

wniosku na endpoint /api/wniosek/dodaj. 

8 Wygląd formularza 

Prezentowany wygląd formularza w dokumentacji przedstawia wszystkie dostępne pola, widoczność i 

możliwość edycji poszczególnych pól jest zależna od sposobu wypełnienia wniosku. 

Zaleca się zastosowanie zakładek do poszczególnych sekcji w celu ułatwienia nawigacji: 
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Sekcja A Informacje ogólne  

Przedstawione w niniejszej dokumentacji rysunki formularza zawierają wszystkie pola wniosku. Ich 

faktyczna widoczność i wymaganie uzupełnienia jest zależne od sposobu wypełnienia wniosku i zostało 

szczegółowo opisane w załącznikach do dokumentacji Opis formularza oraz Opis pól wniosku. Znajdują 

się tam również reguły walidacji jakie są niezbędne do zaimplementowania warstwy widoku. 
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Sekcja ta odpowiada gałęzi a-informacje-ogolne w strukturze JSON. Kolejne pola danych 

rozpoczynają się od analogicznych oznaczeń sekcji jak na formularzu. 

Jeśli użytkownik zaznaczy checkbox Adres do korespondencji inny niż adres zamieszkania 

konieczne jest przekazanie w komunikacie wartości true w a-1-26-inny-niz-adres-zamieszkania i 

uzupełnienie danych w adres-do-korespondencji-w-polsce. 

Pole A 2.1 ma zawsze wartość 1 i musi figurować w przekazywanym pliku.   



                                                                                                            

 

14 

 

Sekcja B Informacje o przedsięwzięciu 

 

Sekcja ta trafia do JSON w obiekcie b-informacje-o-przedsięwzięciu, b1-informacje-ogolne. W 

przypadku zaznaczenia pierwszego checkbox należy przenieść dane adresowe z sekcji A.1. 

W pliku JSON oraz XML dane te muszą zostać przekazane. Informacje te są kopiowane przez 

frontend. Po stronie wyglądu formularza można opisać dodatkowo, aby Partner ukrywał te pola lub 

pozostawić dowolność, np. aby nie były one edytowalne. 

Podsekcja B.2 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia – kalkulator dotacji 
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Kalkulator dotacji jest najbardziej rozbudowanym elementem wniosku. Ta część formularza wymaga 

realizacji wszystkich formuł i walidacji opisanych w załączniku Opis pól wniosku. Każde z pól powinno 

być dodawane do obiektu JSON tylko w przypadku zaznaczenia przez użytkownika korespondującego 

checkbox’a do danego pola. Pole kwota kosztów kwalifikowanych może być pusta. 
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Sekcja C Dochód Wnioskodawcy 

 

Sekcja C Dochód Wnioskodawcy posiada pola powtarzalne i powinna być widoczna (uwidoczniona na 

formularzu) tylko gdy zaznaczono pole A.1.15 Podstawowy poziom dofinansowania. Każda z podsekcji 

w ramach C1 może zostać dodana do wniosku z określoną krotnością.  

C.1.1 – maksymalnie 3 pozycje. 

C.1.5 – maksymalnie 2 pozycje. 

C.1.12 – maksymalnie 1 pozycja 
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C.1.16 – maksymalnie 5 pozycji 

 

W strukturze JSON elementy te przekazywane są jako tablice obiektów. Szczegółowo sposób dodania 

tych obiektów do komunikatu JSON wniosku został opisany w dalszej części dokumentu. 

 

Sekcja C.2 powinna być widoczna tylko gdy zaznaczono pole A.1.16 Podwyższony poziom 

dofinansowania. 

 

W sekcji D Finansowanie Przedsięwzięcia jeśli wcześniej zaznaczono pole B.1.14 wymagane jest 

uzupełnienie pola D.1 Kwota dotacji uzyskana wcześniej w ramach Programu Czyste Powietrze. 

Pozostałe pola powinny być wyliczane automatycznie zgodnie z formułami opisanymi w załączniku Opis 

pól wniosku. 

 

Sekcja E – Oświadczenia 

Wyświetlanie konkretnych oświadczeń zależne jest od zaznaczonych na wniosku opcji. 

Szczegółowy opis tych pól znajduje się w załączonym arkuszu kalkulacyjnym Opis pól wniosku. 

Treść poszczególnych oświadczeń w załączniku WOD Czyste Powietrze. 
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Sekcja F – Wymagane załączniki dołączone do wniosku 

 

Sekcja ta zawiera 3 checkboxy, F.1, F.2, F.3, Załączniki i pola potwierdzane zależą od zaznaczonych 

na wniosku opcji. Dodatkowo zawiera dwa pola do uzupełnienia F.2.1 i F.2.2. 

Szczegółowy opis tych pól znajduje się w załączonym arkuszu kalkulacyjnym Opis pól wniosku. 

Treść opisów poszczególnych załączników  znaleźć można w załączniku WOD Czyste Powietrze. 

W sekcji załączniki do dokumentacji załączony jest plik PDF zawierający „Oświadczenie 

współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu…” załącznik ten 

powinien zostać wypełniony i podpisany, a następnie przesłany przez API-GWD Czyste 

Powietrze jako załącznik do wniosku. 

 

Sekcja Warunki Umowy Dotacji 

W sekcji tej powinny zostać zaprezentowane warunku umowy, które znajdują się w załączniku WOD 

Czyste Powietrze oraz checkbox oznaczający zapoznanie się i akceptację w/w Warunków. 
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9  Szczegółowy opis komunikatu JSON wniosku 

JSON wniosku będzie walidowany z załączoną JSON Schema. Poszczególne sekcje formularza 

odpowiadają następującym obiektom w JSON. Dla ułatwienia powiązania struktury z danymi, 

zachowano oznaczenia numeryczne na początku nazw pól w JSON. 

Przykłady podany w dalszej części tego rozdziału posiadają losowe wartości, nie należy ich traktować 

jako kompletny i poprawny wniosek, który można używać w celach testowych. 

Nagłówek (parametry): 

"parametry": { 

"szczegoly-konkursu": { 

            "konkurs-id": 1210, 

            "nabor-id": 1179, 

            "region": { 

                "id": "12", 

                "tekst": "Małopolskie" 

            }, 

            "formularz-id": "bbc68712-7535-45de-bae8-ab61bb6c2dfd", 

            "formularz-nazwa": "2020_CzystePowietrze", 

            "formularz-wersja": "2" 

        }, 

        "wnioskodawca": { 

            "imie": "Jan", 

            "nazwisko": "Kowalski", 

            "adres-email": "wp@wp.pl", 

            "pesel": "79041205060", 

            "data-urodzenia": "1979-04-12" 

       }, 

        "zalaczniki": [ 

            "b3bc106acb-de5e-c8ee-4cc0-bf5ebb77a9dd4b" 

] 

} 

 

W parametrach wniosku należy umieścić podstawowe informacje o szczegółach konkursu do jakiego 

składany jest formularz (dane te pochodzą z usług Szczegóły Konkursu. Konieczne jest przekazanie: 

- identyfikatora konkursu 

- identyfikatora naboru 

- regionu w postaci identyfikatora i tekstu (informacja ta jest również zwracana przez Szczegóły 

Konkursu) 

- identyfikator, nazwa oraz wersja formularza 

Kolejnym elementem są dane wnioskodawcy: 

-imię 

-nazwisko 
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- adres email 

- numer pesel 

- data urodzenia 

Kolejny obiekt JSON powinien zawierać listę unikalnych identyfikatorów załączników przekazanych 

wcześniej do API-GWD Czyste Powietrze. Przesłane poprawnie żądania załączników w odpowiedzi 

otrzymują zawsze wygenerowany przez API-GWD Czyste Powietrze unikalny identyfikator. 

Dane z wniosku 

Sekcja A.1 - Informacje ogólne (a-informacje-ogolne) zawiera następujące sekcje: 

"a-1-dane-wnioskodawcy": { 

            "dane-ogolne": { … }, 

            "informacja-o-wspolmalzonku": {  

   "a-1-7-a-1-8-malzenstwo": "POZOSTAJE_W_ZWIAZKU", 

   … 

   "a-1-11-a-1-12-wspolnosc": "ROZDZIELNOSC" 

 }, 

            "status-wnioskodawcy": { 

                "a-1-13-a-1-14-wlasciciel": "WSPOLWLASCICIEL", 

                "a-1-15-a-1-16-wnioskodawca": "PODSTAWOWE" 

            }, 

            "adres-zamieszkania": { … }, 

            "adres-do-korespondencji-w-polsce": { 

                "a-1-26-inny-niz-adres-zamieszkania": false, 

                … } 

        } 

Podstawowe dane wnioskodawcy w obiekcie Dane ogólne to imię, nazwisko, pesel, nip, numer telefonu 

i adres e-mail. 

Kolejny obiekt Informacja o Współmałżonku zawiera imię i nazwisko oraz pesel lub inny numer 

identyfikacyjny. Dodatkowo są dwa pola powstałe na podstawie checkboxów, a zawierające wartości ze 

słownika: 

- małżeństwo – przyjmuje wartości: „POZOSTAJE_W_ZWIAZKU”, „NIE_POZOSTAJE_W_ZWIAZKU” 

- wspólność – przyjmuje wartości: „ROZDZIELNOSC”, „WSPOLNOSC” 

W przypadku przekazania wartości „POZOSTAJE_W_ZWIAZKU” niezbędne jest przekazanie również 

wartości dla imienia i nazwiska oraz numeru pesel lub innego. 

Dostarczona schema pozwoli Partnerom wygenerować obiekty DTO Javy. Tworzenie JSON będzie 

odbywać się obiektowo.  

Sekcja A.3 – Rachunek bankowy wnioskodawcy właściwy do przekazania dotacji  

        "a-3-rachunek-bankowy-wnioskodawcy-wlasciwy-do-przekazania-

dotacji": { 
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            "a-3-1-numer-rachunku-bankowego": "06 2059 3019 4261 2493 9365 

2966" 

        } 

 

Sekcja B.1 - Informacje ogólne o przedsięwzięciu 

"b1-informacje-ogolne": { 

            "b-1-1-adres-taki-sam-jak-adres-zamieszkania": false, 

            "b-1-10-b-1-11-wniosekdotyczy": "BUDYNEK_WYDZIELONY", 

            "b-1-12-numer-ksiegi-wieczystej": "or2N/17280837/0", 

            "b-1-12-brak": false, 

            "b-1-13-numer-dzialki": "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW", 

            "b-1-14-b-1-15-wczesniejsza-dotacja": 

"UZYSKANO_JUZ_WCZESCIEJ_DOATCJE", 

            "b-1-16-rok-wystapienia-o-zgode": { 

                "id": " od 2014", 
                "tekst": " od 2014" 
            }, 

            "b-1-17-powierzchnia-calkowita-budynku": 371, 

            "b-1-18-w-budynku-lokalu-mieszkalnym-prowadzona-jest-

dzialalnosc-gospodarcza": { 

                "b-1-19-powierzchnia-wykorzystywana": 38, 

                "b-1-20-liczba-miesiecy-w-roku": { 

                    "id": "12", 

                    "tekst": "12" 

                }, 

                "b-1-21-powierzchni-calkowitej-wykorzystywanej": 30 

            }, 

            "b-1-22-b-1-23-likwidacja": "NIE_ZOSTANIE_ZLIKWIDOWANE", 

            "b-1-24-laczna-liczba-zrodel-ciepla-na-paliwo-stale-

podlegajacych-likwidacji": 921, 

            "b-1-25-oswiadczenie": true, 

            "b-1-26-oswiadczenie": false, 

            "b-1-27-oswiadczenie": false, 

            "adres-budynku-lokalu-mieszkalnego": { 

                "b-1-2-wojewodztwo": { 

                    "id": "14", 

                    "tekst": "mazowieckie" 

                }, 

                "b-1-3-powiat": { 

                    "id": "1465", 

                    "tekst": "Warszawa" 

                }, 

                "b-1-4-gmina": { 

                    "id": "146501", 

                    "tekst": "Warszawa" 

                }, 

                "b-1-5-miejscowosc": { 

                    "id": "918123", 

                    "tekst": "Warszawa" 

                }, 

                "b-1-6-ulica": "Chmielna", 

                "b-1-7-nr-domu-lokalu": "10", 

                "b-1-8-kod-pocztowy": "00-100", 



                                                                                                            

 

26 

 

                "b-1-9-poczta": "Warszawa" 

            } 

        } 

Pole Wniosek dotyczy odpowiada na wniosku checkboxom B.1.10 i B.1.11 i przyjmuje wartości ze 

słownika: 

- „BUDYNEK_MIESZKALNY” 

- „BUDYNEK_WYDZIELONY” 

W przypadku niewypełnienia przez Wnioskodawcę numeru księgi wieczystej w B.1.12 konieczne jest 

przekazanie wartości true w polu b-1-12-brak. 

Pole Wcześniejsza dotacja odpowiada na wniosku checkboxom B.1.14 i B.1.15 przyjmuje wartości ze 

słownika:  

- „UZYSKANO_JUZ_WCZESNIEJ_DOTACJE” 

- „NIE_UZYSKANO_WCZESNIEJ_DOTACJI” 

 

Obiekt Rok wystąpienia o zgodę odpowiada na wniosku selectbox B.1.16 i składa się z pól id i tekst 

pochodzących ze słownika. 

Obiekt W budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza odpowiada za sekcję 

zaczynającą się od checkbox’a B.1.18 wraz z informacjami z pól B.1.19, B.1.20, B.1.21. 

Przesłanie w tym obiekcie danych odpowiada zaznaczeniu checkbox’a w B.1.18, dodatkowo obiekt 

Liczba miesięcy w roku odpowiada na wniosku B.1.20 Liczba miesięcy w roku wykorzystania 

powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej i składa się z pół id i tekst pochodzących 

ze słownika. 

Obiekt Likwidacja odpowiada checkboxom B.1.22 i B.1.23 z sekcji W ramach przedsięwzięcia 

zostanie zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe na wniosku i przyjmuje 

następujące wartości: 

- „ZOSTANIE_ZLIKWIDOWANE” 

- „NIE_ZOSTANIE_ZLIKWIDOWANE” 

Kolejne pola w JSON odpowiadają za oświadczenia B.1.25 do B.1.27 dotyczące likwidacji źródeł ciepła 

na wniosku. Ponieważ na wniosku możliwe jest zaznaczenie wyłącznie jednego z oświadczeń schemat 

danych wymaga przesłania jednego z oświadczeń. 

Kolejny obiekt składa się z danych adresowych budynku lub lokalu mieszkalnego z pól B.1.2 do B.1.9 z 

wniosku. Przekazanie tych danych jest niezbędne w przypadku przekazywania wartości false w obiekcie 

B.1.1 – adres taki sam jak adres zamieszkania. 
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W przypadku nie wypełnienia wszystkich pól adresowych, API-GWD Czyste Powietrze wypełnia 

brakujące pola. 

 

Sekcja B.2 – Zakres rzeczowy przedsięwzięcia – kalkulator dotacji 

Sekcja ta składa się z informacji o dacie rozpoczęcia przedsięwzięcia oraz trzech podsekcji B.2.1 Źródła 

ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja oraz B.2.2 Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka 

okienna i drzwiowa oraz B.2.3 Dokumentacja. Wymagane jest wypełnienie co najmniej jednej z tych 

sekcji.  Jeżeli we wniosku jest zaznaczone, że nastąpi wymiana źródła ciepła wymagane jest 

przekazanie podsekcji dla źródła ciepła wraz ze wskazaniem jednego źródła ciepła (jedno z pól, z 

zakresu B.2.1.2- B.2.1.38, w kolumnie „Dotyczy”)). Podanie kwot kosztów kwalifikowanych nie jest 

wymagane. 

Dla poszczególnych podsekcji w B.2.1.1 obowiązują następujące ograniczenia: 

 Źródła ciepła - możliwe wybranie tylko jednego. 

 Instalacja – możliwe zaznaczenie, jeżeli jest wybrane źródło ciepła. 

 Wentylacja mech – możliwe zaznaczenie zawsze (z i bez źródła ciepła). 

 Mikroinstalacja fotowoltaiczna – możliwe do zaznaczenia, jeżeli wybrane źródło ciepła. 

 Maksymalnie w ramach tej sekcji mogą być zaznaczone 4 pozycje: źródło ciepła, wentylacja, 

instalacja i fotowoltaika. 

"b-2-1-data-rozpoczecia-przedsiewziecia": ",073-05-06", 

            "b-2-1-1-zrodla-ciepla-przylacza-instalacje-wentylacja": { 

                "b-2-1-1-zrodla-ciepla": { 

                    "b-2-1-2-podlaczenie-do-sieci-cieplowniczej-wraz-z-

przylaczem": { 

                        "b-2-1-3-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 929.5, 

                        "b-2-1-4-maksymalna-kwota-dotacji": 326.75 

                    }, 

                    "b-2-1-5-pompa-ciepla-powietrze-woda": { 

                        "b-2-1-6-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 781.25, 

                        "b-2-1-7-maksymalna-kwota-dotacji": 711.25 

                    }, 

                    "b-2-1-8-pompa-ciepla-powietrze-woda-o-podwyzszonej-

klasie-efektywnosci-energetycznej": { 

                        "b-2-1-9-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 743.25, 

                        "b-2-1-10-maksymalna-kwota-dotacji": 563.25 

                    }, 

                    "b-2-1-11-pompa-ciepla-powietrze-powietrze": { 

                        "b-2-1-12-kwota-kosztow-kwalifikowanych":  5.5, 

                        "b-2-1-13-maksymalna-kwota-dotacji": 5.75 

                    }, 

                    "b-2-1-14-gruntowa-pompa-ciepla-o-podwyzszonej-klasie-

efektywnosci-energetycznej": { 

                        "b-2-1-15-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 898.75, 

                        "b-2-1-16-maksymalna-kwota-dotacji": 510.25 

                    }, 

                    "b-2-1-17-kociol-gazowy-kondensacyjny": { 

                        "b-2-1-18-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 783, 

                        "b-2-1-19-maksymalna-kwota-dotacji": 634 
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                    }, 

                    "b-2-1-20-kotlownia-gazowa": { 

                        "b-2-1-21-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 411.75, 

                        "b-2-1-22-maksymalna-kwota-dotacji": 662 

                    }, 

                    "b-2-1-23-kociol-olejowy-kondensacyjny": { 

                        "b-2-1-24-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 585.5, 

                        "b-2-1-25-maksymalna-kwota-dotacji": 15.5 

                    }, 

                    "b-2-1-26-kociol-na-wegiel": { 

                        "b-2-1-27-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 370, 

                        "b-2-1-28-maksymalna-kwota-dotacji": 24.5 

                    }, 

                    "b-2-1-29-kociol-zgazowujacy-drewno": { 

                        "b-2-1-30-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 807.75, 

                        "b-2-1-31-maksymalna-kwota-dotacji": 320 

                    }, 

                    "b-2-1-32-kociol-na-pellet-drzewny": { 

                        "b-2-1-33-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 864.25, 

                        "b-2-1-34-maksymalna-kwota-dotacji": 328.25 

                    }, 

                    "b-2-1-35-kociol-na-pellet-drzewny-o-podwyzszonym-

standardzie": { 

                        "b-2-1-36-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 45.5, 

                        "b-2-1-37-maksymalna-kwota-dotacji": 284.75 

                    }, 

                    "b-2-1-38-ogrzewanie-elektryczne": { 

                        "b-2-1-39-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 817.25, 

                        "b-2-1-40-maksymalna-kwota-dotacji": 324.25 

                    } 

                }, 

                "b-2-1-1-przylacza": { 

                    "b-2-1-41-instalacja-centralnego-ogrzewania": { 

                        "b-2-1-42-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 660, 

                        "b-2-1-43-maksymalna-kwota-dotacji": 698.5 

                    } 

                }, 

                "b-2-1-1-instalacje": { 

                    "b-2-1-44-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciepla": { 

                        "b-2-1-45-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 241.75, 

                        "b-2-1-46-maksymalna-kwota-dotacji": 881.5 

                    } 

                }, 

                "b-2-1-1-wentylacja": { 

                    "b-2-1-47-mikroinstalacja-fotowoltaiczna": { 

                        "b-2-1-48-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 821, 

                        "b-2-1-49-maksymalna-kwota-dotacji": 315.5 

                    } 

                }, 

                "b-2-1-50-suma-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 690.25, 

                "b-2-1-51-suma-kwoty-dotacji-wg-zalacznika-2-lub-2a": 

569.25, 

                "b-2-1-52-nie-jest-podlaczony-do-sieci-dystrybucji-gazu": 

true 
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Wymagane jest zaznaczenie i przekazanie checkbox B.2.1.52 jeżeli w ramach źródeł ciepła wybrano 

jedną z opcji B.2.1.20, B.2.1.26-B.2.1.35 w kolumnie ”Dotyczy”. 

Podsekcji B.2.2 nie można uzupełnić i przekazać jeśli w sekcji B.1.16 Rok wystąpienia o zgodę na 

budowę wybrano wartość „od 2014”. 

Checkbox B.2.1.35 wraz z przynależnymi polami, Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym 

standardzie, nie jest obsługiwany w obecnej wersji wniosku. 

 

 

 

            "b-2-2-1-ocieplenie-przegrod-budowlanych-stolarka-okienna-i-

drzwiowa": { 

                "b-2-2-2-pozycje-zakresu-rzeczowego": { 

                    "ocieplenie-przegrod-budowlanych": { 

                        "b-2-2-3-liczba-m2-objetych-zakresem": 899, 

                        "b-2-2-4-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 684.25, 

                        "b-2-2-5-kwota-kosztu-m2": 

"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC", 

                        "b-2-2-6-maksymalna-kwota-dotacji": 337.5 

                    }, 

                    "dach-stropodach-strop-pod-nieogrzewanym-poddaszem": { 

                        "b-2-2-7-liczba-m2-objetych-zakresem": 741, 

                        "b-2-2-8-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 597.25 

                    }, 

                    "sciany-zewnetrzne-przegrody-pionowe": { 

                        "b-2-2-8-liczba-m2-objetych-zakresem": 12, 

                        "b-2-2-9-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 142.25 

                    }, 

                    "podloga-na-gruncie-strop-nad-piwnica": { 

                        "b-2-2-10-liczba-m2-objetych-zakresem": 59, 

                        "b-2-2-11-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 982 

                    } 

                }, 

                "b-2-2-13-stolarka-okienna": { 

                    "zakup-montaz-stolarki-okiennej": { 

                        "b-2-2-14-liczba-m2-objetych-zakresem": 964, 

                        "b-2-2-15-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 940, 

                        "b-2-2-16-kwota-kosztu-m2": 329, 

                        "b-2-2-17-maksymalna-kwota-dotacji": 79.25 

                    } 

                }, 

                "b-2-2-18-stolarka-drzwiowa": { 

                    "zakup-montaz-stolarki-drzwiowej": { 

                        "b-2-2-19-liczba-m2-objetych-zakresem": 746, 

                        "b-2-2-20-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 56.25, 

                        "b-2-2-21-kwota-kosztu-m2": "ABCDEFG", 

                        "b-2-2-22-maksymalna-kwota-dotacji": 917 

                    } 

                }, 

                "b-2-2-23-suma-kosztow-kwalifikowanych": 838.75, 

                "b-2-2-24-suma-maksymalnej-dotacji-wg-zalacznika-2-lub-2a": 

355.5 
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            }, 

 

 

W sekcji B.2.3 Dokumentacja przekazać podsekcje B.2.3.2 Audyt energetyczny i B.2.3.8 
Ekspertyzy można wyłącznie w przypadku przekazywania B.2.2.1 Ocieplenie przegród 
budowalnych, stolarka okienna i drzwiowa. 
 

            "b-2-3-dokumentacja": { 

                "b-2-3-2-audyt-energetyczny": { 

                    "b-2-3-3-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 249, 

                    "b-2-3-4-maksymalna-kwota-dotacji": 470.75 

                }, 

                "b-2-3-5-dokumentacja-projektowa": { 

                    "b-2-3-6-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 168, 

                    "b-2-3-7-maksymalna-kwota-dotacji": 756.75 

                }, 

                "b-2-3-8-ekspertyzy": { 

                    "b-2-3-9-kwota-kosztow-kwalifikowanych": 85.5, 

                    "b-2-3-10-maksymalna-kwota-dotacji": 2.25 

                }, 

                "b-2-3-11-suma-kosztow-kwalifikowanych": 923.5, 

                "b-2-3-12-suma-maksymalnej-dotacji-wg-zalacznika-2-lub-2a": 

578.25 

            } 

Wszystkie kwoty maksymalne są polami wyliczalnymi, wartości należy wyliczać zgodnie z załączonym 

arkuszem kalkulacyjnym Opis pól wniosku. Kolumna Formuła opisuje sposób wyliczenia danego pola 

formularza. Wypełnienie pól kwota kosztów kwalifikowanych nie jest niezbędne. Zaznaczenie danego 

checkboxa powoduje natychmiastowe wyliczenie maksymalnej kwoty dotacji. 

Sekcja C – Dochód wnioskodawcy  

Sekcja C.1 wyświetlana i przekazywana w przypadku zaznaczenia A.1.15 

Wymagane jest wypełnienie co najmniej jednej podsekcji z zakresu C.1.1 do C.1.16. 

"c-dochod-wnioskodawcy": { 

        "c-1-dotyczy-beneficjentow-uprawnionych-do-podstawowego-poziomu-

dofinansowania": { 

            "c-1-1-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych": [ 

                { 

                    "c-1-2-wartosc-dochodu": 55000.0, 

                    "c-1-3-rodzaj-pit": { 

                        "id": "", 

                        "tekst": "" 

                    }, 

                    "c-1-4-za-rok": 2020 

                } 

            ], 

            "c-1-5-ustalony": [ 

                { 

                    "c-1-6-wartosc-dochodu": 25000.0, 

                    "c-1-7-rodzaj-pit": { 

                        "id": "18", 

                        "tekst": "18%" 
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                    }, 

                    "c-1-8-za-rok": 2020, 

                    "c-1-9-wysokosc-zaplaconego-podatku": 3000.0, 

                    "c-1-10-wysokosc-przychodow-ogolem": 80000.0, 

                    "c-1-11-stawka-podatku-pit-28": { 

                        "id": "18", 

                        "tekst": "18%" 

                    } 

                } 

            ], 

            "c-1-12-z-tytulu-prowadzenia-gospodarstwa-rolnego": { 

                "c-1-13-wartosc-dochodu": 128.75, 

                "c-1-14-liczba-ha-przeliczeniowych-uzytki-rolne": 568, 

                "c-1-15-dochod-wg-gus": 389.5 

            }, 

            "c-1-16-niepodlegajacy-opodatkowaniu": [ 

                { 

                    "c-1-17-wartosc-dochodu": 0.0, 

                    "c-1-18-rodzaj-dochodu": "renta", 

                    "c-1-19-za-rok": 2020 

                } 

            ], 

 

Kwota w sekcji C.1.20 nie może przekraczać 100000. 

Kolejne tablice elementów w sekcji C1 mogą mieć następujące krotności: 

C.1.1 – maksymalnie 3 pozycje. 

C.1.5 – maksymalnie 2 pozycje. 

C.1.12 – maksymalnie 1 pozycja 

C.1.16 – maksymalnie 5 pozycji 

 

 

            "c-1-20-lacznie-uzyskane-przeze-mnie-dochody-z-powyzszych-

zrodel-wynosza": 90000 

        }, 

         

Tablica Podatek dochodowy od osób fizycznych pozwala na przekazanie określonej wyżej liczby 

obiektów reprezentujących pola Wartość dochodu, Rodzaj PIT i „Za rok”. Pola Rodzaj PIT składają 

się z id oraz tekstu i wartości pochodzą ze słownika rodzajów pit. Przekazanie co najmniej jednego 

obiektu w tej tablicy oznacza zaznaczenie checkbox w C.1.1. 

Tablica Ustalony odpowiada podsekcji C.1.5 Dochód roczny ustalony i zawiera informacje o dochodach 

w tym Rodzaj PIT i Stawkę Podatku PIT. Wartości odpowiednio ze słowników. Dodanie co najmniej 

jednego obiektu do tablicy oznacza zaznaczenie checkbox w C1.5.  

Kolejne podsekcje odpowiednio służą do przekazania informacji o dochodach z tytułu prowadzenia 

gospodarstwa rolnego i niepodlegających opodatkowaniu. Należy w nich zawrzeć wartość dochodu i 

liczbę hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, a w przypadku dochodu niepodlegającego 

opodatkowaniu, przekazać wartość tego dochodu, rodzaj i informację, za jaki rok jest podana kwota. 
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C.1.20 Łącznie uzyskane dochody podlegają wyliczeniu zgodnie formułą z arkusza kalkulacyjnego 

Opis pól wniosku. 

Sekcja C.2 wyświetlana i przekazywana w przypadku zaznaczenia A.1.16 

Zawiera ona dwa oświadczenia oraz wartość rocznego przychodu, uzupełniane przez użytkownika. 

"c-2-dotyczy-beneficjentow-uprawnionych-do-podwyzszonego-poziomu-

dofinansowania": { 

            "c-2-1-oswiadczenie": true, 

            "c-2-2-oswiadczenie": true, 

            "c-2-3-wartosc-rocznego-przychodu": 90000.0 

        } 

    } 

 

 

Sekcja D – Finansowanie Przedsięwzięcia 

Jedynie pole D.1 Kwota dotacji uzyskana wcześniej w ramach Programu Czyste Powietrze podlega 

uzupełnieniu przez użytkownika, tylko w przypadku zaznaczenia wcześniej [B1.14] pozostałe pola sum 

i kwot są wyliczane zgodnie z arkuszem kalkulacyjnym Opis pól wniosku. 

Konieczne jest ich wyliczenie już na poziomie formularza wniosku w celu prezentacji użytkownikowi, 

zatem zostają również przekazane przez API-GWD Czyste Powietrze jako wartości przedstawione 

użytkownikowi. 

"d-finansowanie-przedsiewziecia": { 

        "d-1-kwota-dotacji": 945.75, 

        "d-2-suma-kosztow": 646.5, 

        "d-3-suma-dotacji": 414.75, 

        "d-4-dopuszczalna-kwota-dotacji": 1530.25, 

        "d-5-wnioskowana-dotacja-do-kwoty": 432.5 

    } 

Sekcja E – Oświadczenia 

Potwierdzenie wszystkich oświadczeń przez użytkownika jest przekazywane jako jeden obiekt w JSON  

Akceptacja oświadczeń i warunków umowy. 

"warunki-umowy-dotacji": { 

        "akceptacja-oswiadczen-i-warunkow-umowy": true 

    } 

Załączniki 

Załączniki dołączane do wniosku w zależności o sekcji F Wymagane Załączniki muszą zostać przesłane 

asynchronicznie na oddzielny endpoint przed przekazaniem kompletnego wniosku. Potwierdzeniem 
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poprawnego przesłania danego załącznika jest zwrócenie w odpowiedzi unikalnego identyfikatora. W 

JSON wniosku należy przekazać listę zwróconych identyfikatorów w nagłówku (obiekt Parametry). 

"zalaczniki": [ 

            "b3bc106acb-de5e-c8ee-4cc0-bf5ebb77a9dd4b" 

        ] 

 

W tym rozdziale dokumentowana była składnia JSON, która powstaje po wykonaniu czynności na 
formularzu. Opis dotyczy sposobu interpretacji danych przekazywanych w JSON nie zaś obsługi 
frontend formularza. 
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10  Załączniki do dokumentacji 

a. Opis pól wniosku 

Opis pól wniosku 

Czyste Powietrze.xlsx
 

b. Opis formularza 

WOD Czyste 

Powietrze.docx
 

c. OpenAPI 

gwd-openapi.json

 

d. JSON Schema 

schema.json

 

e. Oświadczenie współwłaścicieli 

CP-Oswiadczenie-1.p

df
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f. Przykładowa odpowiedź Szczegóły Konkursu 

response_szczegoly_k

onkursu.json
 


