
Program  dopłat  do  kolektorów (45%) 

W sierpniu 2010, ruszył program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów 

słonecznych do ogrzewania wody użytkowej dla osób fizycznych i wspólnot 

mieszkaniowych, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. W ramach programu beneficjenci będą mogli otrzymać zwrot nawet 45% 

poniesionych kosztów. W związku z tym, Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania 

Energią z siedzibą w Górkach prowadzi działania konsultacyjno- doradcze w zakresie 

funkcjonowania programu oraz zasad ubiegania się o dotację.  

Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, którego rozpoczęcie zakładano wstępnie na 

wrzesień tego roku, udało się zainicjować kilka miesięcy wcześniej. 

Fundusz podpisał 17 czerwca, umowy z 6 bankami, które w ramach programu dopłat do 

zakupu solarów będą udzielać preferencyjnych kredytów. Osoby, które będą chciały uzyskać 

dofinansowanie na zakup kolektorów, będą mogły zgłosić się do jednego z następujących 

banków: 

 Bank Ochrony Środowiska S.A. 

 Bank Spółdzielczości S.A. 

 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 

 Krakowski Bank Spółdzielczy 

 Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 

 Warszawski Bank Spółdzielczy 

Zasady udzielania kredytów ze środków banków z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę 

kredytów na kolektory słoneczne. 

Okres wdrażania 

 Wdrażanie programu: w latach 2010 - 2014 

Alokacja środków (200 mln zł - w latach 2010 - 2012, 100 mln zł - w latach 2013 - 2014) 

 Wydatkowanie środków w terminie do 31.12.2015 roku. 

Terminy składania Wniosków 

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie 

ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.  

 

Beneficjenci/Kredytobiorcy: 

Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym 

budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne. 



Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach 

wielolokalowych (wielorodzinnych) z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci 

cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. 

Przedmiot kredytowania: 

Dotacje udzielane są na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody 

użytkowej w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 

Dofinansowanie obejmuje także koszty projektów związane z instalacją kolektorów 

słonecznych. Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane 

w działalności gospodarczej.  

Koszty kwalifikowane: 

Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu może być wyłącznie 

wykorzystana na sfinansowanie:  

 kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego 

dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej 

sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do 

projektowania; 

 kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora 

słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i 

automatyki); 

 kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434; 

 kosztu montażu kolektora słonecznego; 

 zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli 

beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem 

kwalifikowanym. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca 

legitymuje się:  

 sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych 

przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, 

wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub 

 europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę 

certyfikującą. 

Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe 

koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane. 



Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta 

działalności gospodarczej. 

Kredytem mogą być objęte wyłącznie koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia 

wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie może 

być zakończone przed zawarciem umowy kredytu. 

Jeśli część powierzchni budynku, o którym mowa, wykorzystywana jest do prowadzenia 

działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do 

udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej 

powierzchni budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% 

powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie 

postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń. 

W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 

50% budynku, o którym mowa, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez 

NFOŚiGW. 

Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m
2
 

powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. 

Kwota kredytu: 

Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest 

wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia Wysokość 

kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z 

zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 

500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora; 

Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych 

fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług.  

Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta 

działalności gospodarczej; 

Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od 

udzielonej dotacji NFOŚiGW. 

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW 

Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są, przez Bank, który 

ma zawartą z NFOSiGW umowę o współpracy. Formularze wniosków udostępnia Bank. 

Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do 

Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia 

oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu. 

Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na 

podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia. 



Montaż finansowy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na zakup  

i instalacje kolektorów słonecznych z środków NFOŚiGW (przykładowe obliczenia 

PRAZE) 

Instalacja i zakup kolektora słonecznego dla domu jednorodzinnego  

4-5 osób o powierzchni kolektora 5-6 m
2 

Szacowany koszt inwestycji (kwota kredytu) 12 000 zł 

 Dotacja z NFOŚiGW – 5 400 zł 

 Podatek dochodowy od dotacji (19%) 983 zł (rolnicy nie płacą podatku dochodowego) 

 Opłaty stałe i prowizje banku –470 zł  

Odsetki (kredyt malejący, stopa procentowa: 9%) 

 Spłata kredytu zaraz po wykonaniu inwestycji ok. 2 miesiące- 176 zł, 

 Spłata kredytu po roku – 586 zł, 

 Spłata kredytu po 5 latach – 2760 zł. 

Rzeczywiste dofinansowanie po spłacie kredytu (po zapłaceniu podatku dochodowego) 

 Spłata zaraz po wykonaniu inwestycji- 3818 zł,  

 Spłata po roku – 3408 zł,  

 Spłata po 5 latach – 1233 zł. 

Rzeczywiste dofinansowanie po spłacie kredytu (gdy nie trzeba płacić podatku dochodowego 

– np. rolnicy) 

 Spłata zaraz po wykonaniu inwestycji- 4750 zł, 

 Spłata po roku – 4344 zł  

 Spłata po 5 latach – 2170 zł  

 


