
PROGRAM NARODOWEGO FUNDUSZU 

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

 

O programie dopłat do kolektorów 

Nowy program dopłat do kolektorów z  NFOŚiGW jest 

programem realizowanym we współpracy z bankami w 

ramach, którego będą udzielane dotacje na zakup i montaż 

kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie 

częściowych (w wysokości do 45%) spłat kapitału kredytów 

bankowych. Program dopłat do kolektorów  przeznaczony 

jest dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.  

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na 

częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego: 

1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację 

NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze 

wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:  

a) Dokumentację projektową wykonania instalacji w 

postaci jednego z dokumentów 

 oferty wykonawcy 

 projektu instalacji 

 projektu budowlano – wykonawczego (jeśli 

wymaga tego prawo) 

b) Dokument potwierdzający spełnienie wymogów 

Prawa budowlanego (jeden z dokumentów): 

 oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie 

jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak 

i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót 

budowlanych. 

 kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 

budowlanych 

 kopia prawomocnego pozwolenia na budowę 

c) Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności 

gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń 

(jeśli dotyczy). 

d) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania 

budynkiem / budynkiem w budowie. 

e) Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w 

formie uchwały. 

f) Inne dokumenty wymagane przez Bank. 

2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz 

pisemną umowę z Wykonawcą. Od tego momentu 

może przedkładać w banku faktury do zapłaty 

wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z 

bankiem. 

3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i 

Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru 

przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji. 

4. Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie 

nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania 

przedsięwzięcia następujące dokumenty: 

a) protokół końcowego odbioru 

b) kopie faktur 

c) oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu 

przedsięwzięcia w działalności gospodarczej 

d) dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z 

wymaganą normą 

e) umowę z wykonawcą przedsięwzięcia 

f) inne dokumenty określone w umowie kredytu z 

dotacją. 

5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty 

kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) 

i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji 

przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch 

miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru 

(a w przypadku nowo wybudowanego budynku 

mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym 

budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację 

na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo 

budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu 

beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 

9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego 

odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 

września roku następnego po zawarciu umowy 

kredytowej. 

6. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek 

banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia 

o środki na dotacje. 

7. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na 

poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie 

przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia 

otrzymania dotacji z NFOŚiGW. 

 

 

 

  

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


Korzyści z zastosowania kolektorów słonecznych: 

 Zmniejszenie kosztów użytkowania ciepłej 

wody użytkowej. 

 Zmniejszenie kosztów ogrzewania. 

 Przyczynienie się do ochrony środowiska 

naturalnego. 

 Możliwości wygenerowania znacznych 

oszczędności finansowych w dłuższej 

perspektywie czasu. 

 

Osoby, które będą chciały uzyskać dofinansowanie 

na zakup kolektorów, mogą zgłosić się do 

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego  

w Kwidzynie. 

Kwidzyńskie Firmy instalatorskie oferują swoją 

pomoc przy składaniu wniosków. 

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania 

Energią 

 prowadzi biuro informacyjne nt. programu dopłat 

do kolektorów w godzinach 7:00-15:00 w siedzibie 

w Górkach 3, oraz pod nr tel. (55) 279 70 79. 

(www.praze.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1. Szacowany koszt inwestycji (kwota kredytu) 12 000 zł 

2. Dotacja z NFOŚiGW – 5 400 zł 

3. Podatek dochodowy od dotacji (19%) 983 zł (rolnicy 

nie płacą podatku dochodowego) 

4. Opłaty stałe i prowizje banku –470 zł  

5. Odsetki (kredyt malejący, stopa procentowa: 9%) 

a) Spłata kredytu zaraz po wykonaniu inwestycji ok. 2 

miesiące- 176 zł, 

b) Spłata kredytu po roku – 586 zł, 

c) Spłata kredytu po 5 latach – 2760 zł. 

6. Rzeczywiste dofinansowanie po spłacie kredytu (po 

zapłaceniu podatku dochodowego) 

a) Spłata zaraz po wykonaniu inwestycji- 3818 zł,  

b) Spłata po roku – 3408 zł,  

c) Spłata po 5 latach – 1233 zł. 

7. Rzeczywiste dofinansowanie po spłacie kredytu (gdy 

nie trzeba płacić podatku dochodowego – np. rolnicy) 

a) Spłata zaraz po wykonaniu inwestycji- 4750 zł, 

b) Spłata po roku – 4344 zł  

c) Spłata po 5 latach – 2170 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopłaty do kolektorów 

słonecznych!!! 
 

 

 

 

Istnieje możliwość skorzystania z  program 

dopłat do kolektorów z NFOŚiGW w 

wysokości dofinansowania 45% !!! 

 

Do 60% oszczędności na ogrzewaniu 

wody!!! 

 

 


