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na kolektory s onecznena kolektory s oneczne

Os awiony Pijar (PR-Public Relations) potrafi robi  wod  z mózgu. A pot ga jego jest niezmierzo-

na. Bro my si . Zak adamy Bia  Ksi g , w której b dziemy opisywa  przypadki, gdy co  powin-

no by  super, a na zdrowy rozum takie nie jest i zas uguje raczej na ocen plus ujemny. Bywa 

i odwrotnie, czyli vice versa, e czarny PR (szczególnie spo eczno ciowy na forach) krzywdzi 

co  lub kogo . To te  opisujmy. Prosimy o zg aszanie takich spraw do Redakcji BD lub bezpo-

rednio na forum (www.forum.budujemydom/bialaksiega.pl). Zaczynamy.

Skala makro
Coraz wi cej mówi si  ostatnio o programie dop at do kredytów na za-

kup i wykonanie instalacji kolektorów s onecznych do wytwarzania 

c.w.u. w budynkach mieszkalnych. Dysponentem rodków unijnych 

na ten cel jest NFO iGW (Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska 

i Gospodarki Wodnej). A jest to kwota niema a – 300 mln z  do wyda-

nia w najbli szych 3 latach. Z tych rodków b dzie refundowane 45% 

kredytu dla osób prywatnych lub wspólnot mieszkaniowych, przezna-

czonego na instalacj  kolektorów s onecznych do wytwarzania c.w.u.

Pierwsze wra enie – bardzo pozytywna sprawa – zmienia si

w „plus ujemny” w miar  wg biania si  w szczegó y tej akcji. 

Wychodzi bowiem, e g ównym jej beneficjentem b d  banki,

które udziel  ponad 650 mln z  kredytów, zarabiaj c na czysto 

ok. 100 mln z . Kapnie te  nieco skarbowi Pa stwa, gdy  dotacja jest 

opodatkowana PIT-em (18% lub 32%), czyli z 300 mln z  dotacji 

ok. 60 mln z , albo i wi cej, we mie fiskus. Dla nas, inwestorów za-

k adaj cych kolektory s oneczne, z unijnych 300 mln z  pozostanie 

„mniejsza po owa”, nie wi cej ni  140 mln z , czyli pod has em 45% 

pomocy publicznej realna pomoc wyniesie 15 do 20%, a w przypad-

ku osób p ac cych 32% PIT, pomoc skurczy si  do ok. 10% poniesio-

nych kosztów.

Skala mikro
Oce my sytuacj  z pozycji inwestora indywidualnego. Za ó my, e

Kowalscy to rodzina 4-osbowa, zu ywaj ca typowe statystycznie ilo-

ci c.w.u., t.j. ok. 60 litrów/osob -dzie , czyli ca kowite dzienne zu y-

cie c.w.u. dla tej rodziny wynosi ok. 240 litrów. Przyjmuje si , i  1m2

kolektorów s onecznych (k.s.) mo e ogrza  przez dzie  ok. 50 litrów 

wody. Zatem dla naszej przyk adowej rodziny potrzeba ok. 5 m2 k.s. 

z zasobnikiem ciep ej wody o pojemno ci ok. 240 litrów. Realny koszt 

wykonania instalacji z k.s. wynosi obecnie ok. 3250 z /m2. Zatem ca -

kowity koszt tej inwestycji wynosi

 5 m2 × 3250 z /m2 = 16 250 z

NFO iGW uruchomi dotacj  w zakresie tzw. kosztów kwalifiko-

wanych, limitowanych kwot  2.500 z /m2. Zatem mo emy otrzyma

kredyt z dotacj  na kwot

 5 m2 × 2500 z /m2 = 12 500 z

Oczywi cie, bank mo e zaoferowa  kredyt na ca  kwot  inwesty-

cji, t.j. 16 250 z , ale dotacj  b dzie obj te tylko 12 500 z . Za ó my, 

e we miemy kredyt 12 500 z , a pozosta  kwot  3750 z  zap acimy 

gotówk . Dotacja wyniesie

 45% od 12 500 z  = 5625 z

To znaczy, e 5625 z  otrzyma bank udzielaj cy kredytu, a nie 

Kowalscy, gdy

Dotacja
dla Kowalskich

=
Dotacja

ca kowita
–

koszt
kredytu

–
Podatek PIT

od dotacji

Wyliczenie kosztu kredytu nie jest atwe, gdy  zale y od wielu 

zmiennych. Ogólnie sk ada si  on z prowizji i odsetek banku.

Prowizja jest liczona jednorazowo od ca o ci kredytu i zwykle 

wynosi 3÷5 %. Przyjmijmy 4%, zatem

 4% od 12 500 z  = 500 z

plusów ujemnych

i
vice versa

Jak dotacja 45% równa si  realnie 10–20%
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Odsetki w ka dym banku mog  by  inne i silnie zale  od okre-

su na jaki bierzemy kredyt. We my dla przyk adu Warszawski Bank 

Spó dzielczy, który b dzie udziela  kredyty z dotacj  dla k.s. na warun-

kach: WIBOR 3M + mar a, której wysoko  wynosi 6 pkt. proc. w przy-

padku kredytu do 36 miesi cy i 6,9 pkt. proc. w przypadku kredytu na 

okres do 72 miesi cy. Zatem odsetki w tym banku wynios :

 3,82% (WIBOR 3M na dzie  20.08.2010) + 6% = 9,82%

 lub 3,82% + 6,9% = 10,72%

Na przyk ad dla kredytu na 36 miesi cy odsetki 9,82% od 12 500 z

dadz  kwot  1982 z . Trzeba si  liczy  z tym, e WIBOR w nieda-

lekiej przysz o ci b dzie rós , gdy  przed kryzysem wynosi  ponad 

6%, czyli realny poziom odsetek dla kredytu kilkuletniego wzro nie 

z czasem do 11–12%. Przyjmijmy jednak „na okr g o”, e kwota od-

setek dla naszego kredytu wyniesie ok. 2000 z .

Naj atwiej obliczy podatek dochodowy. Je li kto  osi ga roczny 

dochód (wraz z dotacj ) poni ej 85 582 z , to zap aci 18%, a je li po-

wy ej tej kwoty, to zap aci 32% podatku. Zatem

 18% od 5625 z  = 1012,50 z  1000 z

 32% od 5625 z  = 1800 z

Ostatecznie rzeczywista dotacja dla Kowalskich wyniesie:

 Dla biedniejszych (podatek PIT 18%)

 5625 z  – 500 z  – 2000 z  – 1000 z  = 2125 z

 Dla bogatszych (podatek PIT 32%)

 5625 z  – 500 z  – 2000 z  – 1800 z  = 1325 z

Realnie uzyskana przez Kowalskich pomoc finansowa w odnie-

sieniu do ca kowitych kosztów inwestycji wynosi wi c:

                 

Zatem dotacja 45% stopnia a tak naprawd  do 9÷14%. Mo na ten 

wynik poprawi , je li si  we mie kredyt na kilka miesi cy, np. dla 

6 miesi cy (odsetki ok. 400 z ) otrzymamy 25%. Tylko po co komu 

kredyt na 6 miesi cy? Po co w ogóle kredyt? Dlaczego dotacja musi 

by  do kredytu, a nie do inwestycji bezpo rednio?

O co chodzi?
Z uporem podkre la si  w tej akcji, e kolektory s oneczne musz

s u y  wytwarzaniu c.w.u. Nie wolno u y  tej wody do ogrzewa-

nia. Wiadomo, e k.s. niewiele zdzia aj  w ogrzewaniu, bo w zimie 

s  mniej wydajne, ale dlaczego doktrynalnie t  ich funkcj  wyklu-

czamy? Przecie  w polskich domach zu ycie energii cieplnej na 

c.o. jest ok. 4 razy wi ksze ni  na c.w.u. W przeci tnym domu za-

mieszka ym przez 4-osobow  rodzin  na potrzeby c.w.u. zu ywa 

si  rocznie 

 ok. 4000 kWh energii cieplnej

natomiast na potrzeby ogrzewania zu ywa si  rocznie

 ok. 16 000 kWh energii cieplnej

Popieramy wszelkie sensowne formy dotowania instalacji kolekto-

rów s onecznych, ale w Polsce jeszcze bardziej potrzebne jest doto-

wanie pomp ciep a, które rozwi zuj  problem taniego i ekologiczne-

go wytwarzania energii cieplnej zarówno dla c.w.u. jak i c.o.

I jeszcze jedno
W materia ach NFO iGW (na www.nfosigw.gov.pl) przytacza si  do-

wód naukowy, e dotacje na poziomie 45% to „optymalna inten-

sywno  dofinansowania, aby uzyska  efekt najbardziej efektywnej 

d wigni finansowej” (gratulujemy „efektu efektywnej d wigni” 

i w ogóle jasno ci umys u!). Tym dowodem maj  by  wyniki (patrz 

wykres ni ej) badania opinii publicznej, zlecone firmie GfK Polonia. 

Tylko e przeci tny cz owiek pytany, czy co  kupi z dofinanso-

waniem 45% rozumie, e jest to 45% a nie tak naprawd  10÷20%. 

Prosz  zobaczy  na tym wykresie, e dla warto ci dotacji 20% zain-

teresowanie okazuje zaledwie 2% pytanych. Oby ca a akcja nie za-

ko czy a si  fiaskiem.

Znamy inne projekty unijnego wsparcia finansowego kolektorów 

s onecznych, na skal  lokalnych spo eczno ci. Na przyk ad gmina 

Niepor t ubiega si  o rodki z Dzia ania 4.3, zak adaj c 15% wk ad

w asny mieszka ców, a 85% kosztów inwestycji pokryj rodki 

unijne. I to ma sens.

Podstawowe informacje o kredycie 

z dop at  NFO iGW
1) Nale y zg osi  si  do banku z wnioskami:

o udzielenie kredytu na zakup i monta  instalacji solarnej 

oraz

o dop at  z NFO iGW na sp at  45% kapita u kredytu.

2) Otrzymany kredyt mo na przeznaczy  na sporz dzenie projek-

tu, zakup kolektorów i niezb dnej aparatury oraz monta  instalacji. 

Realizacja kredytu nast puje w formie bezgotówkowej poprzez pokry-

cie udokumentowanych fakturami zakupów i us ug.

3) Aby otrzyma  45% dop at  z NFO iGW, gdy instalacja b dzie go-

towa, musi zosta  przeprowadzony jej odbiór techniczny przez upraw-

nionego do tego wykonawc  lub inspektora nadzoru budowlanego.

4) Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacji, wszyst-

kie faktury za wykonanie projektu, zakup i monta  instalacji nale y

przed o y  w banku.

UWAGA

Inwestycja nie mo e by  zako czona przed zawarciem umowy 

kredytu.

Inwestor nie mo e przed o y  bankowi faktur datowanych przed ter-

minem z o enia wniosku o dotacj , i protoko u odbioru datowanego 

przed podpisaniem umowy z bankiem.

Dotacja do kredytu stanowi przychód osoby fizycznej i podlega opo-

datkowaniu, o czym beneficjenci musz  pami ta  przy sporz dzaniu 

rocznego zeznania podatkowego.
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  2 125 z
16 250 z

× 100% = 14,2%

× 100% = 8,8%
  1 325 z
16 250 z


