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BDO Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

BEiŚ Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

BOCIAN 
Program Priorytetowy dotyczący wspierania rozproszonych, odnawialnych źródeł 
energii 

BOŚ S.A. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 

BZT5 Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen/Biochemical Oxygen Demand 

CAFE 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy /Clean Air for Europe  

CATI 
Computer Assisted Telephone Interview/wspomagany komputerowo wywiad 
telefoniczny 

CEB Council of Europe Development Bank/Bank Rozwoju Rady Europy 

ChZT Chemiczne zapotrzebowanie tlenu/Chemical Oxygen Demand 

d doba 

EBI Europejski Bank Inwestycyjny / European Investment Bank (EIB) 

EBOR 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju/ European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) 

egz. egzemplarz 

EMAS System Ekozarządzania i Audytu/Eco Management and Audit Scheme 

EOG Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

ESCO Energy Service Company/ 

Euco energia użytkowa potrzebna do ogrzewania 

EURIBOR Euro Interbank Offered Rate/stopa procentowa kredytów w strefie euro 

GAZELA Program Priorytetowy dotyczący niskoemisyjnego transportu miejskiego 

GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Gekon Program Generator Koncepcji Ekologicznych 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  

GIS Green Investment Scheme/System zielonych inwestycji 

GJ gigadżul 

GUS BDL Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych 

IBL Instytut Badawczy Leśnictwa 

IDI Individual In-Depth Interview / indywidualny wywiad pogłębiony 

ING Bank Śląski 
S.A. 

Internationale Nederlanden Group Bank Śląski Spółka Akcyjna 

ISE Inteligentne Sieci Energetyczne  

ISO 
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna/International Organization for 
Standardization 

ISPA 
Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej/Instrument for Structural Policies for 
Pre-Accesion 

JESSICA 
Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas/Wspólne europejskie 
wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KAWKA Program Priorytetowy dotyczący likwidacji niskiej emisji 

KE Komisja Europejska 

KfW Bankengruppe Kreditanstalt für Wiederaufbau/ niemiecki państwowy bank rozwoju 

km kilometr 
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Kpgo Krajowy plan gospodarki odpadami 

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych  

KSE Krajowy System Elektroenergetyczny  

KSRG Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

KSRK Krajowy System Reagowania Kryzysowego 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

LIBOR 
London Interbank Offered Rate/Stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku 
międzybankowym w Londynie 

Mg megagram (tona)  

Mk mieszkaniec 

MŚP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

Mwe megawat mocy elektrycznej 

MWh megawatogodzina 

MWt megawat mocy cieplnej 

NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

NFOŚIGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NGO Non-governmental organizations/Organizacja pozarządowa  

NIB Nordic Investment Bank/Nordycki Bank Inwestycyjny 

NPF Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 

NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

OZE Odnawialne Źródła Energii 

PAN Polska Akademia Nauk 

PCB Polichlorowane bifenyle  

PEP Polityka Ekologiczna Państwa 

PGL LP Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych 

PIG Państwowy Instytut Geologiczny 

PJB Państwowe jednostki budżetowe 

PKO BP S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 

PN Park Narodowy 

POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

POLSEFF Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce  

PRB Polska Rada Biznesu 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

RDW Dyrektywa 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna  

RIPOK Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

RLM Równoważna Liczba Mieszkańców 

RPO Regionalny Program Operacyjny 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

s.r.w. Stopa Redyskonta Weksla  

sektor PV sektor fotowoltaiczny 

SIDOM System Integracji Danych o Mogilnikach 
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SOPO system osłony przeciwosuwiskowej  

SOWA Program Priorytetowy dotyczący energooszczędnego oświetlenia ulicznego 

tsm tona suchej masy 

UE Unia Europejska 

wfośigw wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

WIBOR 
Warsaw Interbank Offered Rate/ wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku 
międzybankowym 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

ZHP Związek Harcerstwa Polski 

ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej 

ZŚ Zagrożenia Środowiska 
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1. STRESZCZENIE 

Celem II części raportu z realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą 

do roku 2016, zrealizowanego od lipca do listopada 2013 roku, była analiza, ocena zakresu 

i skuteczności działań finansowych służących realizacji celów PEP oraz zobowiązań Polski w obszarze 

środowiska. Analiza objęła ocenę efektywności interwencji finansowej ze środków krajowych 

i funduszy UE oraz ocenę potrzebnych zmian w zakresie obszarów i form wsparcia, w tym 

z uwzględnieniem roli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. NFOŚiGW jest jedną z wiodących 

instytucji w Polsce zaangażowanych w finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska. Udzielane 

przez NFOŚiGW dofinansowanie często przesądza o realizacji lub też braku realizacji poszczególnych 

inwestycji. Podobną rolę, jednak już na szczeblu regionalnym pełnią wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

NFOŚiGW jest dysponentem środków krajowych, Krajowego systemu zielonych inwestycji, Instytucją 

Wdrażającą większość środowiskowych priorytetów POIiŚ oraz operatorem Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

a także pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Instytucji Wdrażającej dla Instrumentu 

finansowego Life+. Swoje działania i udzielane wsparcie NFOŚiGW koncentruje na projektach 

o wysokich nakładach inwestycyjnych i możliwie szerokim, często ponadregionalnym zasięgu. 

Projekty mniejsze, o charakterze regionalnym, są wspierane finansowo ze środków 16 wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Każdy wfośigw działa na obszarze jednego 

województwa, jednak w wyjątkowych przypadkach wspiera także projekty obejmujące działania 

o charakterze ponadregionalnym. Podobnie jak NFOŚiGW, fundusze wojewódzkie wspierają działania 

z zakresu ochrony środowiska. Dysponują środkami krajowymi oraz są Instytucjami Wdrażającymi dla 

projektów I i II osi POIiŚ o wartości poniżej 25 mln EUR1. 

NFOŚiGW w latach 2009-2012 zawarł ponad 6 tys. umów o łącznej wartości dofinansowania około 

25,5 mld PLN, w tym ze środków krajowych 9,4 mld PLN. Najwięcej zawartych umów stanowiły 

dotacje udzielane ze środków krajowych (5190 umów), umowy zawarte w ramach POIiŚ (441 umów) 

oraz pożyczki ze środków krajowych (293 umowy). Pod względem wartości dofinansowania umów 

dominowały projekty realizowane w ramach środków POIiŚ (15,5 mld PLN), natomiast w ramach 

dofinansowania krajowego umowy pożyczki (5,5 mld PLN). Wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska zawarły w latach 2009-2012 blisko 28 tys. umów na kwotę dofinansowania 11,6 mld PLN, 

w tym ze środków krajowych 8,5 mld PLN. W strukturze zawieranych przez wfośigw umów, podobnie 

jak to ma miejsce w przypadku NFOŚiGW, przeważają umowy o dotację, jednak kwotowo najwięcej 

zawieranych umów stanowią umowy o pożyczkę. 

Beneficjentami środków NFOŚiGW są podmioty publiczne, prywatne podmioty a także instytucje 

pozarządowe. Główną grupę beneficjentów stanowią przedsiębiorstwa zarówno o charakterze 

komunalnym jak i prywatne – ponad 46% zawartych umów, o kwocie dofinansowania w wysokości 

ponad 4,6 mld PLN. W strukturze beneficjentów wfośigw przeważają JST, które w ramach 

podpisanych umów zakontraktowały ponad 50% środków jakimi dysponowały poszczególne wfośigw 

                                                           
1
Istnieje możliwość powierzania wfośigw projektów niezależnie od przyjętej ogólnej zasady rozgraniczającej na projekty „małe” i „ duże”. 
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w latach 2009-2012 środków, natomiast drugą grupą beneficjentów są przedsiębiorstwa komunalne 

i prywatne, do których zgodnie z podpisanymi umowami trafiło średnio 30% środków.  

W przypadku większości analizowanych obszarów nie zidentyfikowano korelacji pomiędzy 

intensywnością wsparcia w ramach umów zawartych przez NFOŚiGW, a rozkładem przestrzennym 

adekwatnych problemów i potrzeb związanych z ochroną środowiska, jak również występowaniem 

obszarów szczególnie wrażliwych. Wśród analizowanych obszarów taką korelację zidentyfikowano 

jedynie w przypadku ochrony różnorodności biologicznej. W przypadku gospodarki ściekowej brak 

korelacji przestrzennej wynika bezpośrednio z charakteru finansowania – współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach działania 1.1 POIiŚ, natomiast w przypadku działań, które mają 

bezpośredni lub pośredni wpływ na poprawę jakości powietrza, czynnikiem determinującym rozkład 

wsparcia jest aktywność beneficjentów.  

W badaniu współzależności środków NFOŚiGW na otoczenie makroekonomiczne trudno stwierdzić 

występowanie jednoznacznego oddziaływania ze względu na to, że w przypadku większości badanych 

powiatów środki NFOŚiGW nie stanowią istotnego udziału w całości nakładów na szeroko rozumianą 

ochronę środowiska. Znacznie pewniejszym jest stwierdzenie, że dochodzi do przypadkowej 

zbieżności czynników, wynikającej z ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Istnieje zauważalny związek 

pomiędzy poziomem nakładów ponoszonych przez JST, a absorpcją środków NFOŚiGW. Może to 

oznaczać, że środki zostały wykorzystane przede wszystkim w powiatach o wyraźnych, znacznych 

potrzebach środowiskowych, co należy oceniać pozytywnie.  

Dofinansowanie udzielane przez NFOŚiGW oraz wfośigw miało istotny wpływ rozwój rynków 

niektórych dóbr i usług, szczególnie rynku fotowoltaicznego oraz rynku kolektorów słonecznych. 

Rynek fotowoltaiczny w Polsce dopiero się kształtuje, jednak jego rozwój w ostatnich latach 

przebiegał bardzo dynamicznie, natomiast rynek kolektorów słonecznych należy do jednych 

z największych w Europie.  

W skali całego kraju, z punktu widzenia realizacji celów PEP 2009-2012, oferta NFOŚiGW jest 

uzupełniana przez środki wfośigw i ma to charakter raczej komplementarności aniżeli konkurowania 

o rynek. Wynika to z samej istoty funkcjonowania funduszy ekologicznych, zarówno na poziomie 

krajowym, jak i regionalnym i jest zapisane we wspólnej strategii Funduszy. Wsparciem środkami 

NFOŚiGW zostały objęte wszystkie z sektorów PEP 2009-2012. Najwięcej umów zawarto na realizację 

działań z zakresu ochrony powierzchni ziemi (blisko 48% wszystkich umów, kwota wsparcia ponad 0,9 

mld PLN), ochrony powietrza i klimatu (blisko 11% wszystkich umów, kwota wsparcia ok. 1,5 mld 

PLN), edukacji ekologicznej oraz  z zakresu pozostałych dziedzin. Obszarami priorytetowymi PEP, 

w których rolę wiodącą odgrywają fundusze wojewódzkie, są jakość powietrza i gospodarka wodna 

wraz z ochroną wód.  

NFOŚiGW pełni niewątpliwie ważną rolę w procesie wywiązywania się Polski z zobowiązań Traktatu 

Akcesyjnego, jak również regulacji prawnych przyjętych przez KE w późniejszym okresie. Pomimo, że 

wielkość środków krajowych zaangażowanych przez NFOŚiGW na tle funduszy unijnych jest mniejsza, 

to są one swoistym „uzupełnieniem” działań współfinansowanych ze środków UE, czego dobrym 

przykładem są np. dopłaty do podłączeń do sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ramach działania 

1.1 POIiŚ. Nie można także pominąć znaczenia wspierania przez NFOŚiGW działań edukacyjnych oraz 

kampanii medialnych. 
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Przeprowadzona w trakcie badania analiza efektywności inwestycji realizowanych ze wsparcia 

dotacyjnego oraz z wykorzystaniem pożyczek NFOŚiGW wykazała, iż inwestorzy realizujący 

przedsięwzięcia finansowane instrumentami zwrotnymi, osiągają te same efekty znacznie mniejszym 

kosztem, niż w przypadku finansowania dotacyjnego. Zbyt łatwy dostęp do dotacji może prowadzić 

do sytuacji, w której podmioty ograniczają się głównie do działań mających na celu spełnienie 

kryteriów, od których uzależnione jest otrzymanie wsparcia, kosztem efektywności ekonomicznej 

projektu. Oznacza to ryzyko wypierania efektywnych inwestycji przez inwestycje mniej atrakcyjne, 

finansowane w drodze dotacji. 

W latach 2009-2012 nastąpił wzrost udziału produktów bankowych w finansowaniu projektów 

w zakresie efektywności energetycznej i OZE, natomiast rola banków jest wciąż stosunkowo mało 

znacząca i ograniczona w stosunku do obszarów wybitnie niekomercyjnych takich jak np. edukacja 

ekologiczna, ochrona przyrody czy też monitoring środowiska. W ich przypadku jedynie finansowanie 

dotacyjne przez instytucje o określonych celach statutowych (fundusze ekologiczne) lub pozyskanie 

finansowania bezzwrotnego ze środków europejskich pozwalają na realizację założeń PEP.  

Analizując globalny udział środków unijnych w finansowaniu obszarów ujętych w PEP 2009-2012 

można dojść do wniosku, że w zdecydowanej większości przypadków środki unijne zyskały znaczącą 

przewagę konkurencyjną. Oferta NFOŚiGW stała się bowiem mniej atrakcyjna z uwagi na ograniczoną 

pulę środków wobec dostępnej znaczącej alokacji środków unijnych i szerokiej promocji ich 

wykorzystywania. Jedynie dla obszarów słabiej reprezentowanych w programach operacyjnych oraz 

dla beneficjentów poszukujących środków na niewielkie przedsięwzięcia i chcących uniknąć 

skomplikowanych procedur towarzyszących pozyskiwaniu środków UE, NFOŚiGW nadal pozostaje 

głównym źródłem finansowania. Należy jednak pamiętać, że duża część środków europejskich jest 

obsługiwana właśnie przez NFOŚiGW i wfośigw. Analiza zaangażowania środków własnych NFOŚiGW 

oraz środków europejskich obsługiwanych przez NFOŚiGW w latach 2009-2012 w finansowanie 

ochrony środowiska wskazuje na większe zaangażowanie środków UE niż środków krajowych udział 

procentowy: 63% środki UE, 37% środki krajowe. Jednakże pozycja NFOŚiGW na rynku w szerszym 

znaczeniu nie uległa znaczącemu osłabieniu, pomimo że środki własne Funduszu nie stanowią już 

większości w globalnej ofercie rynkowej.  

Obowiązujące procedury wyboru przedsięwzięć oraz warunki umów o dofinansowanie nie stanowią 

czynnika ograniczającego efektywność programów priorytetowych oferowanych przez NFOŚiGW, 

a wiele kryteriów selekcji oraz warunków stawianych przyszłym beneficjentom korzystnie wpływa na 

efekty uzyskiwane w ramach realizowanych projektów. Tym niemniej, czynnikiem zmniejszającym 

skuteczność interwencji są zbyt długie terminy procedowania na etapie poprzedzającym podpisanie 

umów. Wyeliminowanie tego elementu stało się jednak jednym z zasadniczych celów, jakie postawił 

sobie sam NFOŚiGW w perspektywie najbliższych kilku lat. Obok wdrażanych i planowanych 

usprawnień, dla zwiększenia rezultatów realizowanych programów istotne jest położenie jeszcze 

większego nacisku na efektywność kosztową dofinansowywanych przedsięwzięć i uwzględnienie tego 

w kryteriach oceny projektów. Wobec ogromnych potrzeb w dziedzinie środowiska i gospodarki 

wodnej, każda wydatkowana pula środków powinna dawać znacznie większe efekty niż w latach 

ubiegłych, a zwrotne mechanizmy finansowania winny być stosowane wszędzie tam, gdzie jest to 

ekonomicznie uzasadnione.  
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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI I REKOMENDACJE BADANIA: 

� W zakresie realizacji zobowiązań wynikających z prawa UE w latach 2014-2020 rekomendowana jest 

przede wszystkim kontynuacja dotychczasowych priorytetowych obszarów wsparcia przez NFOŚiGW 

i wfośigw. Za najważniejsze kierunki należy uznać: 

� ochronę atmosfery: opracowanie i realizację programów ochrony powietrza, redukcję niskiej 
emisji, monitoring jakości powietrza, rozwój OZE, efektywność energetyczną; 

� gospodarkę odpadami: selektywne zbieranie i przetwarzanie zgodnie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami komunalnymi oraz odpadami niebezpiecznymi, współfinansowanie 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

� ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: poprawę jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych; efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych; 
adaptację sektora gospodarki wodnej do zmian klimatycznych 

� ochronę różnorodności biologicznej: współfinansowanie POIiŚ, czynną ochronę gatunków 
i siedlisk, inwentaryzację i waloryzację siedlisk przyrodniczych, monitoring siedlisk i gatunków. 

� Większe ukierunkowanie środków NFOŚiGW na obszary szczególnie istotne w przypadku działań, które 

w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, w szczególności 

ograniczenia niskiej emisji i redukcji emisji pyłu PM10. 

� NFOŚiGW ze względu na doświadczenie oraz kompetencje powinien pełnić znaczącą rolę w ramach 

NPF, np. rolę dominującego funduszu w obszarze dotyczącym ochrony środowiska. 

� NFOŚiGW powinien rozważyć zasadność podjęcia się roli centrum kompetencji i doradztwa w zakresie 

ochrony środowiska. 

� Aby wzmocnić ukierunkowanie na efekty, niezbędne jest przyjęcie jednolitego cyfrowego systemu dla 

wszystkich funduszy. 
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SUMMARY 

The objective of the 2nd part of the investigation of the realisation of the National Environmental 

Policy (NEP) for 2009-2012 and its 2016 outlook, conducted from July to November 2013, was to 

analyse and assess the scope and effectiveness of financial actions towards the realisation of NEP 

objectives and Poland's environmental obligations, which included particularly the analysis and 

assessment of the effectiveness of financial intervention through national funds and EU funds, as 

well as necessary changes regarding the areas and forms of support, also taking into account the role 

of the National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFEP&WM) and 

regional funds for environmental protection and water management. NFEP&WM is one of the 

leading institutions in Poland that is engaged in financing activities in the area of environmental 

protection. Funding awarded by NFEP&WM often determines whether given investments are going 

to be realised or not. A similar role, albeit on a regional level, is played by regional funds for 

environmental protection and water management. 

NFEP&WM manages national funds, national Green Investment Scheme (GIS) funds, it acts as the 

Implementing Authority for most of OPI&E environmental priorities, and operates the Norway 

Financial Mechanism and European Economic Area Financial Mechanism. It also acts as the National 

Contact Point and the National Implementing Institution for Life+ Financial Instrument. NFEP&WM 

concentrates its activities and support on projects with high investment outlay and as wide, often 

supra-regional, scope as possible. Smaller, regional projects can be supported financially by 16 

regional funds for environmental protection and water management (RFEP&WM). Each RFEP&WM 

operates within one region, though in exceptional cases it supports also projects involving supra-

regional activities. Similarly to NFEP&WM, regional funds support activities regarding environmental 

protection, using national funds, but they are also Implementing Institutions for OPI&E axes I and II 

for projects worth less than 25 M euro2. 

In the period 2009-2012 the National Fund has entered into more than 6,000 contracts with a total 

value of over 25,5 B PLN, including 9,4 B PLN covered by national founds. The most of the contracts 

were grant agreements for the subsidisation from national funds (5190 agreements), agreements 

within the framework of OPI&E (441 agreements) and loan agreements from national funds (293 

agreements). In terms of grant value, projects implemented within the framework of OPI&E 

prevailed (15,5 B PLN), while under national funding loan agreements (5,5 B PLN) dominated. In the 

period 2009-2012 regional funds for environmental protection entered into nearly 28,000 

agreements totalling 11,6 B PLN, including 8,5 B PLN covered by national founds. In the structure of 

agreements entered by RFEP&WM, similarly to NFEP&WM, grant agreements prevail. However, in 

terms of their financial value, loan agreements are the majority. 

Both public and private entities, as well as non-governmental institutions, are beneficiaries to 

NFEP&WM funds. The main group of beneficiaries is municipal and private enterprises - more than 

46% of agreements with a total value of over 4,6 B PLN. In the structure of RFEP&WM beneficiaries, 

LGU prevail with agreements covering over 50% of financial means that individual RFEP&WM had at 

                                                           
2
 There is a possibility of assigning projects to RFEP&WM regardless of the general rule of demarcating projects as “small” or “large”. 
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their disposal in the period 2009-2012. The second group of beneficiaries is municipal and private 

enterprises, which benefited an average of 30% of funds, according to the signed agreements.  

In case of most analysed areas, the correlation between the intensity of support within agreements 

signed by NFEP&WM in the period 2009-2012 and the spatial distribution of pertinent issues and 

needs in relation to environmental protection, as well as the occurrence of particularly vulnerable 

areas, was not identified. Amongst the analysed areas this correlation was identified only in the case 

of protection of biodiversity. In the case of waste water management, the lack of spatial correlation 

arises directly from the character of the funding – co-financing of projects realised within measure 

1.1 of OPI&E.  

When analysing the interdependence of NFEP&WM funds on macroeconomic environment, it is 

difficult to confirm explicit influence due to the fact that in the case of most provinces surveyed the 

NFEP&WM funds are not critical in the total outlay on broadly understood environmental protection. 

It is much more certain that there is an incidental convergence of factors, which comes as a result of 

the general economic situation of the country. There is a noticeable link between the level of outlay 

incurred by LGU and the absorption of NFEP&WM funds. This may mean that the funds have been 

used above all in provinces with clear, significant environmental needs, which should be seen in 

positive light.  

Co-financing awarded by NFEP&WM and RFEP&WM had significant influence on the market 

development for certain goods and services. Two such markets were the photovoltaic market and 

the solar collector market. The photovoltaic market is only forming in Poland but in the last few years 

its development has been particularly dynamic, while the solar collector market is one of the largest 

in Europe.  

In the scale of the whole country, from the point of view of the realisation of NEP 2009-2012 

objectives, the NFEP&WM offer is supplemented by RFEP&WM funds and this is more 

complimentary than competing for the market in its character. This comes as a result of the essence 

of how ecological funds function both on a national and a regional level, and is inscribed in the Funds' 

common strategy. All NEP 2009-2012 sectors received support from NFEP&WM. The highest number 

of agreements were entered with regards to activities dealing with land protection (nearly 48% of all 

agreements, support total over 0.9 B PLN), air and climate protection (nearly 11% of all agreements, 

support total nearly 1.5 B PLN), environmental education and  remaining domains.. The NEP priority 

areas in which the leading role is played by regional funds are: air quality and water protection .  

Moreover, the NFEP&WM undoubtedly plays an important role in the fulfilment of the Polish 

commitments under the Accession Treaty, as well as regulations adopted by the Commission at later 

dates. Although the amount of national funds granted by NFEP&WM is smaller compared to the EU 

funds, but it serves as some sort of "complement" to measures co-financed from EU funds. A good 

example are subsidies for connection to sewerage systems constructed under Action 1.1 of the 

OPI&E. Also the significance of the NFEP&WM's support for educational activities, media campaigns 

should not be overlooked.  

An analysis of the effectiveness of investments made with support from the NFEP&WM grants and 

loans showed that investors implementing financial projects with returnable financial assistance 

achieve the same effects at a much lower cost than is the case with grant financing. Overly easy 

access to subsidies may lead to a situation in which investors limit themselves to activities aimed at 
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meeting the criteria conditioning the obtaining of support, at the expense of the project's economic 

efficiency.  This means the risk of crowding out efficient investments by investments that are less 

attractive, funded by grants.  

The conducted analysis showed an increase in the share of banking products in the market related to 

energy efficiency and renewable energy in 2009-2012, but the role of banks is still relatively 

insignificant and limited to other areas. Clearly non-commercial areas, such as environmental 

education, nature conservation or environmental monitoring are unattractive for banks, and thus 

eprived of opportunities to use the financial services of the private sector. In their case only grant 

financing by institutions with specific statutory purposes (environmental funds) or the acquisition of 

grant financing from European funds make it possible to achieve the objectives of the NEP.  

When analysing the global share of EU funds in the financing of areas included in the NEP 2009-2012, 

it can be concluded that in the vast majority of cases, EU funds have gained a significant competitive 

advantage. The offer of the NFEP&WM became less attractive due to the limited pool of available 

funds against the vast allocation of EU funds and wide promotion of their use. The NFEP&WM 

remains the main source of funding only for areas underrepresented in the operational programmes 

and for beneficiaries seeking funding for small projects and trying to avoid complex procedures that 

accompany the acquisition of EU funds. Note, however, that a large part of Europe's financial 

resources is handled by the National and regional funds. An analysis of the involvement of the 

NFEP&WM's own resources and  the  resources of European funds handled by the National Fund in 

the years 2009-2012 in supporting environmental protection measures shows bigger involvement of 

EU funds than national funds: 63% - EU funding, 37% - national resources. Nevertheless, the overall 

position of the NFEP&WM on the market has not been significantly undermined even though the 

own resources of the Fund are no longer a majority in the global market offer.  

The existing procedures for the selection of projects and the conditions of grant agreements do not 

constitute a limiting factor to the efficiency of priority programmes offered by the NFEP&WM, and 

many selection criteria and conditions applicable to future beneficiaries have a beneficial effect on 

the results obtained within projects. Nevertheless, too long proceeding at the stage preceding the 

signing of agreements is a factor that reduces the effectiveness of interventions. To eliminate this 

problem, however, has become one of the main objectives that the NFEP&WM has set for itself for 

the next few years. In addition to the implemented and planned improvements to increase the 

results of ongoing programmes, it is essential to place even greater emphasis on the cost-

effectiveness of the subsidized projects and including this aspect in the project evaluation criteria. 

Given the enormous needs in the field of environment and water management, each pool of funds 

expended should give much greater effect than in previous years, and the returnable mechanisms of 

support should be used wherever it is economically justified.  

 

THE MAIN CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS OF THE STUDY: 

� As far as implementing the obligations stemming from EU law in the years 2013-2020 is concerned, it 

is primarily recommended to continue the existing main areas of support by the NFEP&WM and 

VFEP&WMs. The following should be considered the most important trends: 
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� Air protection: development and implementation of air protection programmes, reduction of 
emissions from non-industrial sources, air quality monitoring, the development of renewable 
energy, energy efficiency. 

� Waste management: municipal waste management, co-financing of the OPI&E, selective 
waste collection, activities related to dismantling end of life vehicles; 

� The conservation and sustainable management of water resources – improving the quality of 
surface and groundwater, efficient and rational use of water resources and the adaptation of 
the water management sector to climate change; 

� Biodiversity conservation: co-financing of the OPI&E, active protection of species and 
habitats, inventory and valorisation of natural habitats, monitoring of habitats and species. 

� Greater focus of the  NFEP&WM on areas of particular importance in the case of activities that directly 

or indirectly contribute to the improvement of air quality, particularly through limiting emission from 

non-industrial sources and PM10 emission.  

� Given its experience and competence, the NFEP&WM should play a significant role in the NEP, such as 

the role of a fund of funds in the area of environmental protection. 

� The NFEP&WM should consider the merits of taking the role of a center of competence and consulting 

in the field of environmental protection. 

� To strengthen the focus on results, it is necessary to adopt a uniform digital system for all Funds. 
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2. WSTĘP 

Podstawowym celem badania było dokonanie oceny realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 

2009-2012 z perspektywą do roku 2016, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek 

Rady Ministrów na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.), w tym określenie, w jakim stopniu i w jakim 

zakresie zostały zrealizowane priorytety, cele i kierunki działań zaplanowane w tym dokumencie. 

Opracowanie zawiera ocenę wpływu programów wspófinansowanych ze środków UE, oraz funduszy 

ekologicznych (NFOŚiGW i wfośigw) na realizację założeń zawartych w Polityce ekologicznej państwa 

w latach 2009-2012, jak również analizę zobowiązań Polski w obszarze środowiska w perspektywie 

2020 roku oraz aktualnego stanu ich realizacji. 

Efektem prac analitycznych są horyzontalne rekomendacje, które dotyczą założeń polityki 

ekologicznej w perspektywie do roku 2020 oraz pożądanej modyfikacji instrumentów, które 

przyczyniają się do jej realizacji. 

SKRÓCONY OPIS METODOLOGII BADAWCZEJ 

Przedmiotem części II badania realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 

z perspektywą do roku 2016 była analiza i ocena zakresu i skuteczności działań finansowych służących 

realizacji celów PEP oraz zobowiązań Polski w obszarze środowiska, obejmująca w szczególności 

analizę i ocenę efektywności interwencji finansowej ze środków krajowych i funduszy UE, oraz 

potrzebne zmiany dotyczące obszarów i form wsparcia, w tym z uwzględnieniem roli Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. Druga część badania dotyczyła oceny wybranych aspektów 

funkcjonowania NFOŚiGW oraz wfośigw, w kontekście realizacji celów PEP 2009-2012. 

W ramach opracowania zastosowano następującą metodologię badawczą: 

� Analiza danych wtórnych (desk research) 

Analizę danych oparto na ogólnie dostępnych bazach danych statystycznych: GUS, EUROSTAT; 

ogólnie dostępnych raportach oraz opracowaniach instytucji ustawowo zobowiązanych do 

monitorowania stanu środowiska. Analizie poddano stopień realizacji programów priorytetowych 

znajdujących się w ofercie NFOŚiGW oraz zachodzące trendy w listach przedsięwzięć priorytetowych 

wfośigw oraz możliwych do uzyskania (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) informacjach 

generowanych przez instytucje zajmujące się wdrażaniem polityki rozwoju, jak też wdrażaniem 

funduszy europejskich w Polsce w ich bazach danych – np. w Systemie Informatycznego Monitoringu 

i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK), w zakresie niezbędnym 

do realizacji celów przedmiotowego opracowania.  

� Ankieta CAWI/CATI 

Zindywidualizowana ankieta internetowa CAWI została skierowana do wszystkich gmin i urzędów 

marszałkowskich. Otrzymano zwrot w postaci 420 ankiet. Badaniem CAWI zostały objęte także inne 

podmioty, które związane są z realizacją założeń PEP. Grupa ta najliczniej była reprezentowana przez 

ZOZ, instytuty badawcze i kościoły. Łącznie otrzymano 184 efektywne ankiety. 

Badaniem telefonicznym CATI zostali objęci przedstawiciele przedsiębiorstw. Wykonano łącznie 116 

ankiet telefonicznych. 
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� Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami instytucji kluczowych z punktu widzenia 
wdrażania PEP 2009-2012  

W ramach badania przeprowadzono 8 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami kluczowych 

departamentów merytorycznych NFOŚiGW oraz 4 wywiady telefoniczne z przedstawicielami 

wybranych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Celem wywiadów było 

m.in. uzyskanie wstępnych opinii nt. przyjętych założeń metodycznych oraz analizowanych 

zagadnień, w tym przede wszystkim stopnia osiągnięcia celów poszczególnych PEP. Celem wywiadów 

było m.in. uzyskanie opinii nt. interwencji NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej ukierunkowanych na ochronę środowiska. W ramach badania 

przeprowadzono również wywiady z przedstawicielem PARP, BGK oraz BOŚ. 

� Analiza wskaźnikowa 

W ramach opracowania zespół badawczy zebrał odpowiednie wskaźniki, a następnie skonstruował 

relacyjną bazę danych wskaźników dotyczących stanu środowiska, wielkości presji na środowisko, 

stopnia rozwoju podstawowej infrastruktury związanej z ochroną środowiska, nakładów na działania 

związane z ochroną środowiska oraz cech obszarów funkcjonalnych. Relacyjna baza danych pozwoliła 

na szybką analizę oraz zestawianie i porównanie danych w dowolnych konfiguracjach.  

� Analiza zgodności w oparciu o macierz krzyżową 

Macierz krzyżowa została wykorzystana do oceny spójności założeń programów priorytetowych 

oferowanych przez NFOŚiGW z założeniami krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, 

które obejmują zagadnienia związane z ochroną środowiska. Na podstawie analizy zostały 

przygotowane zestawienia zbiorcze, które pokazują, w jakim stopniu założenia dokumentów 

strategicznych są uwzględnione w założeniach programów oferowanych przez NFOŚiGW. 

� Analizy przestrzenne GIS 

W badaniu wykorzystano analizę przestrzenną z wykorzystaniem narzędzi GIS w celu analizy 

i zaprezentowania zróżnicowania przestrzennego badanych procesów i zjawisk np. relacji danych 

dotyczących realizowanych działań oraz nakładów na ochronę środowiska do uwarunkowań 

środowiskowych (stanu środowiska, wielkości presji na środowisko, stopnia rozwoju podstawowej 

infrastruktury związanej z ochroną środowiska). 

� Panel ekspertów 

Wstępne wnioski i rekomendacje opracowane w trakcie badania zostały poddane dyskusji w ramach 

panelu ekspertów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz NFOŚiGW. 

UWAGI METODOLOGICZNE 

W ramach badania analizowano m.in. dane nt. przychodów, ilości oraz wartości podpisanych umów, 

typów beneficjentów, rodzajów finansowanych działań, źródeł finansowania oraz efektów 

ekologicznych. W trakcie analizy pojawił się istotny problem z jednoznacznym określeniem ww. 

danych. Wfośigw oraz NFOŚIGW nie sporządzają sprawozdań w analogiczny i spójny sposób, co 

skutkuje brakiem możliwości zestawienia i porównania danych nt. działalności poszczególnych 

instytucji. W celu jak najbardziej wiarygodnego przedstawienia danych zespół w ramach badania 

korzystał z 4 źródeł danych: 
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� Sprawozdania roczne z działalności funduszy; 

� Sprawozdania OŚ W/N -4; 

� Baza z danymi przekazana przez NFOŚiGW; 

� Ankiety z danymi przygotowane przez wfośigw. 

Dane zostały zestawione, zweryfikowane pod kątem poprawności i kompletności. Na tej podstawie 

zespół ustalił, którymi danymi może posługiwać się w ramach poszczególnych zestawień. 

3. PRODUKTY RYNKOWE NFOŚIGW, WFOŚIGW ORAZ BANKÓW 

Powołany do działania w 1989 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest 

jedną z instytucji, której wkład w poprawę jakości środowiska, świadomości ekologicznej 

społeczeństwa oraz w zmiany w zakresie ochrony środowiska w gospodarce krajowej należy uznać za 

znaczący. NFOŚiGW dysponuje budżetem, który jest przeznaczany na inwestycje, kampanie społeczne 

i inne działania z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie z informacją z publikacji „20 lat na rzecz 

ekorozwoju” w latach 2000-2008 średnio 20% nakładów przeznaczonych na przedsięwzięcia służące 

poprawie stanu środowiska naturalnego naszego kraju pochodziło z NFOŚiGW. W ostatnich latach 

przeciętne roczne nakłady NFOŚiGW wynosiły ponad 1,5 mld PLN, a wartość dofinansowanych 

przedsięwzięć przekroczyła 76,5 mld PLN do roku 20073. NFOŚiGW jest na tym polu (dofinansowania 

działań z zakresu ochrony środowiska) instytucją wiodącą w Polsce. Obecnie NFOŚiGW jest 

dysponentem środków krajowych, środków UE (w części – opisane niżej), Krajowego systemu 

zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), jest operatorem Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pełni rolę 

Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Instytucji Wdrażającej dla Instrumentu Finansowego Life+.  

Środki krajowe pochodzą z szeregu źródeł m.in. z: opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

i kar za naruszanie prawa ochrony środowiska w zakresie emisji, zanieczyszczeń, opłat produktowych, 

opłat rejestracyjnych za wydane pozwolenia zintegrowane, opłat wynikających z ustawy Prawo 

energetyczne, itp.4.  

W ramach dysponowania środkami UE NFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla dużych 

projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 

z osi I i II, dla całości osi III i IV, części działań z osi IX (konkretnie działania 9.1, 9.2, 9.3) oraz 

współfinansuje działania w ramach osi V. Ponadto NFOŚiGW jest beneficjentem środków osi XV POIiŚ 

                                                           
3 Dane podsumowujące działalność NFOŚiGW za lata 1989-2007 podane za oficjalną publikacją NFOŚiGW pt. „20 lat na rzecz ekorozwoju”. 

4 Szczegółowo w roku 2012 wpływy NFOŚiGW przedstawiały się następująco (dane za: Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012): 
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 384,2 mln PLN; opłaty wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 192,9 mln PLN; 
opłaty produktowe 3,6 mln PLN; opłaty rejestracyjne za pozwolenia zintegrowane – 1,2 mln PLN; opłaty wynikające z art. 142 ustawy Prawo 
wodne – 12 mln PLN; opłaty i kary wynikające z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych 
substancji oraz ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – 216,5 tys. PLN; opłaty i kary wynikające z ustawy 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 418,2 mln PLN; opłaty i kary wynikające z ustawy o substancjach zubożających warstwę 
ozonową – 376, 1 tys. PLN; opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne – 470,4 mln PLN; opłaty i kary wynikające 
z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – 605,9 tys. PLN; kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach – 
66,8 tys. PLN; kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczeniu odpadów – 550,4 tys. PLN; kary wynikające z ustawy 
o bateriach i akumulatorach – 0 PLN; kary wynikające z ustawy o odpadach – 2,8 mln PLN; wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na 
postawie art. 315 a POŚ – 0 PLN; wpływy z nawiązek – 47,2 tys. PLN; wpływy z umów sprzedaży jednostek emisji – 325,3 mln PLN; dotacje 
z budżetu państwa pochodzące ze środków zagranicznych (Pomoc techniczna) – 14,8 mln PLN; dotacja celowa zw. z nałożeniem korekt 
systemowych przez KE - 4,9 mln PLN; pozostałe przychody 7 mln PLN; zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – 300 PLN; inne 
przychody operacyjne – 857,9 tys. PLN; odsetki – 393,2 mln PLN; zysk ze zbycia inwestycji – 3,4 mln PLN; przychody finansowe inne – 14,2 
mln PLN. 
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tj. środków pomocy technicznej. NFOŚiGW pełni też rolę Punktu Kontaktowego oraz Krajowej 

Instytucji Wdrażającej Instrument Finansowy Life+. Fundusz pełni także znaczącą rolę operatora5 

w ramach rozdysponowania środków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach 3 programów: ochrona 

różnorodności biologicznej i ekosystemów, wzmacnianie monitoringu środowiska oraz działań 

kontrolnych, oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. 

W ramach prowadzonej działalności NFOŚiGW udziela wsparcia finansowego w następujących 

formach: 

� oprocentowane, preferencyjne pożyczki; 

� pożyczki przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej; 

� udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów na wskazane 

przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia; 

� dotacje; 

� dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych; 

� poręczania spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje 

międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

� przekazywanie środków jednostkom budżetowym; 

� dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

� dopłata do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji; 

� nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną 

z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej
6
. 

Kluczową rolę w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

odgrywa w Polsce również 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Ponadto usługi lub produkty proekologiczne oferują podmioty komercyjne takie jak BOŚ S.A., który 

ma wiodącą rolę wśród banków, z którymi współpracują analizowane fundusze (pozostałe banki, 

z którymi fundusze podpisały umowy to m.in.: PKO BP S.A.; Bank Pekao S.A.; BGK, ING Bank Śląski 

S.A.; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Banki Spółdzielcze, Nordea Bank Polski S.A., Deutsche Bank; 

PBC S.A. i kilka innych). Proekologiczne produkty lub usługi powstają również w ramach współpracy 

z zagranicznymi instytucjami, takimi jak Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Europejski Bank 

Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy, KfW Bankengruppe.  

INSTRUMENTY BEZZWROTNE: 

� dotacje – oferują wszystkie analizowane wfośigw oraz NFOŚiGW; 

� dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych ze środków własnych banku – oferują 

wszystkie analizowane wfośigw oraz NFOŚiGW; 

� środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej 

budżetu państwa – oferują wszystkie analizowane wfośigw oraz NFOŚiGW; 

                                                           
5 Rolę operatora dzielą dwie instytucje – Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW. 

6Za: „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz Ustawą Prawo 
ochrony Środowiska. 
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� umorzenia części pożyczek – oferują wszystkie wfośigw oraz NFOŚiGW; 

� częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych – oferuje sześć wfośigw oraz NFOŚiGW; 

� dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji - oferują dwa wfośigw oraz NFOŚiGW; 

� dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – NFOŚiGW. 

INSTRUMENTY ZWROTNE: 

� pożyczki, w tym pożyczki przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – oferują wszystkie analizowane wfośigw; 

� kredyty udzielane przez banki ze środków wfośigw na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej – oferują cztery wfośigw; 

� linie kredytowe we współpracy banków z wfośigw – głównie z BOŚ S.A. 

Poniżej przedstawiono główne kierunki oferowanych usług i produktów w ramach NFOŚiGW oraz 

czterech wybranych funduszy wojewódzkich: w Olsztynie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu, a także 

dokonano porównania z produktami oferowanymi przez banki – głównie w zakresie przedsięwzięć 

dotyczących efektywności energetycznej i OZE. 

W poniższej tabeli zawarto podstawowe zbiorcze informacje dotyczące obszarów ochrony 

środowiska, w których istnieje możliwość uzyskania wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW, fundusze 

wojewódzkie oraz banki. PARP, której zadaniem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, jest 

podmiotem dysponującym środkami POIG, POKL, PO RPW, stąd PARP pominięto w przedstawionej 

tabeli (tak jak nie analizowano szczegółowo osi priorytetowych i działań w ramach funduszy 

strukturalnych UE ukierunkowanych na wsparcie obszaru ochrony środowiska), natomiast środki 

POIG, POKL, PO RPW ujęto w analizie pozycji rynkowej ocenianej na podstawie udziału wartości 

zawartych umów na przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska w rozpatrywanym okresie czasu. 

PARP pośredniczy ponadto w wydatkowaniu środków w ramach innych ogólnoeuropejskich 

programów finansowych, jak np. Inteligent Energy Europe. 

Informacje w tabeli ograniczają się więc głównie do wskazania dostępnych produktów, rodzaju 

możliwej formy wsparcia (dotacja/pożyczka/inne) oraz informacji o możliwej maksymalnej wysokości 

wsparcia udzielanego na przedsięwzięcia. Szczegółowa charakterystyka oferowanych produktów 

została przedstawiona w kolejnej części niniejszego rozdziału, w podziale na poszczególne obszary 

ochrony środowiska. Należy tu zwrócić uwagę, iż prezentowany przegląd nie zawsze podaje 

informacje w sposób jednolity, gdyż oferta poszczególnych podmiotów jest w różnym stopniu 

szczegółowości prezentowana przez omawiane podmioty.  
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Tabela 1. Ogólne zestawienie produktów dotyczących poprawy stanu środowiska oferowanych przez NFOŚiGW, wfośigw oraz banki w 2012 r. 

 NFOŚiGW wfośigw BOŚ S.A. Bank BGŻ  Bank BGK Bank BPH JESSICA 

Ochrona 
powietrza, 
efektywność 
energetyczna 
i OZE  

Bardzo szeroka oferta produktów.  
Dotacje-nawet do 90% kosztów 
kwalifikowanych w zależności od 
rodzaju beneficjenta oraz typu 
przedsięwzięcia. 
Pożyczki - maksymalnie do 75% 
kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. 

Głownie pożyczki 
preferencyjne do 80% 
kosztów 
kwalifikowanych, 
możliwe dotacje do 
około 20 % na wybrane 
przedsięwzięcia. 
Pożyczka może 
podlegać umorzeniu z 
wyjątkiem pożyczki 
płatniczej. 

10 produktów - 
kredyty 
maksymalnie do 
90% kosztu 
netto 
inwestycji, a w 
przypadku 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
do 100% 
wartości 
inwestycji 

2 produkty - kredyty 
(zakładających min. 20% 
redukcji zużycia energii 
lub instalację mocy w 
ramach OZE; kredyt na 
finansowanie budowy 
elektrowni wiatrowych 
oraz instalacji do 
wytwarzania energii 
elektrycznej i/lub energii 
cieplnej z biomasy lub 
biogazu). Zasady 
indywidualnie 
negocjowane z klientem 
banku). 

Fundusz 
Termomodernizacji 
i Remontów 
(dofinansowanie 
nie więcej niż 16% 
kosztów 
poniesionych na 
realizację 
przedsięwzięcia 
termomodernizacyj
nego i dwukrotność 
przewidywanych 
rocznych 
oszczędności 
kosztów energii). 

Kredyt 
EKOhipoteczny 
(maksymalnie 
do 80% wartości 
nieruchomości 
dla kredytów w 
PLN). 

Pośrednio 
jako element 
inwestycji - 
np. 
termomoder
nizacja, 
pożyczka. 

Gospodarka 
wodna i 
ochrona wód 

Dotacja/przekazanie środków 
państwowych jednostek budżetowych 
(nawet do 100% kosztów 
kwalifikowanych, z reguły mniej 45-
75%).  
Dopłaty do oprocentowania kredytów 
bankowych. 
Dopłaty do ceny wykupu obligacji.  
Pożyczka - maksymalnie do 100% 
kosztów kwalifikowanych, w zależności 
od typu inwestycji i beneficjenta). 

Głównie pożyczki - do 
80% kosztów 
kwalifikowanych, z 
możliwością umorzenia 
(najczęściej 10-30%). 
W przypadku ochrony 
przed powodzią 
możliwa dotacja. 

Kredyty na 
zaopatrzenie 
wsi w wodę. 

Brak Brak Brak Brak 

Ochrona 
ziemi oraz 
geologia i 
górnictwo 

Dotacja 50-100% kosztów 
kwalifikowanych w zależności od 
przedsięwzięcia. 
Pożyczka - najczęściej do 75% kosztów 
kwalifikowanych. 

Głównie pożyczki - do 
80% kosztów 
kwalifikowanych, z 
możliwością umorzenia 
(najczęściej 10-30%) 

Brak Brak Brak Brak Brak 
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Ochrona 
przyrody 
i krajobrazu 

Dotacja/przekazanie środków 
państwowym jednostkom budżetowym 
- do 100 % kosztów kwalifikowanych 
Pożyczka - maksymalnie do 100% 
kosztów kwalifikowanych. 

Pożyczka i dotacja 
(możliwość wsparcia do 
100% kosztów 
kwalifikowanych 
zadania). 

Brak Brak Brak Brak Brak 

Edukacja 
ekologiczna 

Dotacja do 100% kosztów 
kwalifikowanych. 

Pożyczka i dotacja 
(możliwość wsparcia do 
100% kosztów 
kwalifikowanych 
zadania). 

Brak Brak Brak Brak Brak 

Monitoring 
i przeciwdział
ania 
poważnym 
awariom 

Dotacja do 100% kosztów 
kwalifikowanych. 

Pożyczka i dotacja 
(możliwość wsparcia do 
100% kosztów 
kwalifikowanych 
zadania). 

Brak Brak Brak Brak Brak 

Źródło: opracowanie własne 
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3.1 PROGRAMY PRIORYTETOWE OFEROWANE PRZEZ NFOŚIGW 

OCHRONA POWIETRZA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I OZE 

Współfinansowanie opracowania wojewódzkich programów ochrony powietrza i planów 

działania. Warunki: dotacja dla województw - do 50% kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia. 

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej 

kogeneracji / OZE i Kogeneracja, Część 1) - Dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych 

źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Warunki: minimalny koszt całkowity 

przedsięwzięcia: 10 mln PLN, kwota pożyczki: od 4 mln PLN do 50 mln PLN; wysokość 

pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, oprocentowanie pożyczki w skali 

roku wynosi WIBOR 3M- 100 pkt bazowych, ale nie mniej niż 4%. 

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej 

kogeneracji / OZE i Kogeneracja, Część 2) - Wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. Warunki: kwota pożyczki dla pojedynczego funduszu 

wojewódzkiego będącego beneficjentem pośrednim - do 35 mln PLN dla jednego wfośigw, 

stałe oprocentowanie w wysokości 1% w skali roku, pożyczka udzielona wfośigw nie podlega 

umorzeniu. Ostateczni beneficjenci to podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć 

z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji, koszt całkowity 

przedsięwzięcia: 0,5-10 mln PLN, stałe oprocentowanie: 3% w skali roku, wysokość pożyczki: 

do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez ostatecznego 

beneficjenta, okres finansowania: do 10 lat. 

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej 

kogeneracji / OZE i Kogeneracja, Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów 

bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych 

i wspólnot mieszkaniowych. Warunki: dotacja w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego 

wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wysokość 

kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 

z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 

2250 PLN/m2 powierzchni apertury kolektora. Beneficjent: osoby fizyczne posiadające prawo 

do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem 

mieszkalnym w budowie, a także wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na 

własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych).  

System zielonych inwestycji GIS: Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

publicznej. Warunki: dofinansowanie w formie dotacji ze środków innych niż środki GIS: do 

30% kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie w formie dotacji ze środków GIS: do 50% 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie większe niż intensywność 

dofinansowania określona w umowach sprzedaży jednostek przyznanej emisji; 

dofinansowanie w formie pożyczki: do 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączne 

dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki nie może być wyższe niż 95% kosztów 

kwalifikowanych, łączna intensywność dofinansowania bezzwrotnego w przedsięwzięciu nie 

może być wyższa niż poziom 50% kosztów kwalifikowanych, minimalny koszt całkowity 

przedsięwzięcia powyżej 2 mln PLN, oprocentowanie pożyczki zmienne WIBOR 3M + 50 pkt. 

bazowych (w skali roku), pożyczka nie podlega umorzeniu. Beneficjent: JST oraz podmioty 

świadczące usługi publiczne. 
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System zielonych inwestycji GIS: Część 2) - Biogazownie rolnicze. Warunki: kwota dotacji - do 

30 % kosztów kwalifikowanych, kwota pożyczki: do 45 % kosztów kwalifikowanych, 

minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 5 mln PLN, oprocentowanie zmienne 

WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych w skali roku, pożyczka nie podlega umorzeniu. Beneficjent: 

osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmujące realizację przedsięwzięć 

w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu 

powstałego w procesach rozkładu biomasy pochodzenia rolniczego oraz wytwarzania biogazu 

rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. 

System zielonych inwestycji GIS: Część 3) - Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę. 

Warunki: kwota dotacji - do 30 % kosztów kwalifikowanych, kwota pożyczki - do 45 % 

kosztów kwalifikowanych, minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 2 mln PLN, 

oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych w skali roku, pożyczka nie podlega 

umorzeniu. Beneficjent: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmujące 

realizację przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów kogeneracji 

z zastosowaniem wyłącznie biomasy (źródła rozproszone o nominalnej mocy cieplnej poniżej 

20 MWt). 

System zielonych inwestycji GIS: Część 4) - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci 

elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki 

wiatrowej (OZE). Warunki: dotacja w wysokości 200 PLN za każdy kW przyłączonej mocy 

elektrycznej ze źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej, lecz nie więcej niż 40% kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia, minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 

8 mln PLN. Beneficjent: wytwórcy energii elektrycznej oraz operatorzy sieci i inne podmioty, 

takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie 

efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie 

podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE) do KSE. 

System zielonych inwestycji GIS: Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych 

podmiotów sektora finansów publicznych. Warunki: dotacja do 100% kosztów 

kwalifikowanych; wymagany, minimalny, koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 1 mln PLN. 

W przypadku projektów grupowych, łączny koszt całkowity przedsięwzięcia złożony do 

dofinansowania w formie dotacji musi być wyższy niż 2 mln PLN. Beneficjent: Polska 

Akademia Nauk oraz utworzone przez nią instytuty naukowe; państwowe instytucje kultury; 

samorządowe instytucje kultury działające w oparciu o ustawę o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej; instytucje gospodarki budżetowej; komendy 

powiatowe i miejskie państwowej straży pożarnej. 

Efektywne wykorzystanie energii: Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych 

elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach; oraz Część 2) Dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności 

energetycznej przedsiębiorstw. Warunki: dotacja w wysokości do 70% kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia. Beneficjent: przedsiębiorcy podejmujący realizację 

przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii. 

Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 

infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Część 1) 

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsięwzięć realizowanych 

w ramach działań 9.3. Warunki: wysokość kredytu nie może być wyższa niż różnica miedzy 

wysokością kosztów kwalifikowanych, a kwota dofinansowania ze środków Funduszu 
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Spójności; dopłata do oprocentowania kredytu nie może być wyższa niż 300 pkt. bazowych 

w skali roku (punkt bazowy to 1/100 części punktu procentowego) i nie może przekroczyć 

oprocentowania kredytu. Wysokość kredytu, do którego dokonywane są dopłaty do 

oprocentowania, nie może być niższa niż 1 000 000 PLN; dopłaty do oprocentowania kredytu 

udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat. Beneficjent: beneficjent działania 9.3 IX osi 

priorytetowej POIiŚ. 

Powyższa oferta była realizowana w latach 2009-2012 i jest kontynuowana, poniżej w ramce 

przedstawiono z kolei krótko ofertę NFOŚiGW poszerzoną o programy udostępnione w 2013 roku: 

Współfinansowanie IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
7
 - 

przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Warunki: pożyczka do 
75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, Beneficjent: przedsiębiorcy, których projekty znajdują się na 
„Liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia”, w ramach konkursu zamkniętego 
nr 3/POIiŚ/4.5/04/2012, w przypadku których z powodu braku środków w ramach Działania 4.5 POIiŚ nie 
zostało udzielone dofinansowanie w formie dotacji. 

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii; część 1) Program pilotażowy KAWKA. Warunki: dotacja udzielana przez 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW 
w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze 
środków udostępnionych przez NFOŚiGW, na przedsięwzięcia ujęte w programach ochrony powietrza. 
Beneficjent: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują 
przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania. 

System zielonych inwestycji GIS: Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne. Warunki: 
dofinansowanie w formie dotacji - do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, maksymalna kwota 
dotacji 15 mln PLN; dofinansowanie w formie pożyczki - do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
maksymalna kwota pożyczki 18,3 mln PLN, oprocentowanie zmienne WIBOR 3M minus 150 pkt. bazowych 
(w skali roku), ale nie mniej niż 3%, pożyczka nie podlega umorzeniu. Beneficjent: jednostki samorządu 
terytorialnego posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w zakresie 
realizowanego przedsięwzięcia. 

System zielonych inwestycji GIS: Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski. Warunki: dotacja, 
dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, koszt całkowity 
przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 8 mln PLN. Beneficjenci: gminy miejskie, spółki komunalne, które 
działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych z lokalnym transportem zbiorowym, inne 
podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej 
z gminą miejską. 

Efektywne wykorzystanie energii: Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych. 
Warunki: dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku; 
wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego 
zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco); w przypadku domów 
jednorodzinnych 30 – 50 tys. PLN brutto, w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych 11 – 
16 tys. PLN brutto. Beneficjent: osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz 
posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny; osoby 
fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności 
nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony 
i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się 
także spółdzielnię mieszkaniową. Kredyt udzielany jest przez BOŚ S.A. na podstawie umowy zawartej 
z NFOŚiGW. 

 

                                                           
7Ten program priorytetowy został znowelizowany w 2013 r. i tylko w 2013r. jest wdrażany. 
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Efektywne wykorzystanie energii: Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. 
Warunki: dofinansowanie w formie dotacji kosztów wykonania dokumentacji projektowej wynosi do 30%, 50% 
albo 70%, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku oraz dofinansowanie w formie 
pożyczki udziela się na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz 
zamieszkania zbiorowego i wynosi do 1000 PLN na 1 m

2
 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej 

temperaturze powietrza w budynku; minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, ustalony na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego wynosi 1 mln PLN; oprocentowanie pożyczki na poziomie WIBOR 3M -100 pkt. 
bazowych, lecz nie mniej niż 2,0 %; pożyczka podlega umorzeniu odpowiednio w wysokości do 70% dla klasy 
A

8
, do 50% dla klasy B i do 30% dla klasy C budynku. 

Efektywne wykorzystanie energii: Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Warunki: dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych 10 – 15% kapitału 
kredytu bankowego; wysokość kredytu z dotacją

9
 wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Beneficjent: MŚP. 

BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii. Warunki: pożyczka (na elektrownie wiatrowe - do 30%, 
systemy fotowoltaiczne - do 75%, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych - do 50%, małe elektrownie 
wodne - do 50%, źródła ciepła opalane biomasą - do 30%, biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania 
energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu 
rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej - do 75%, wytwarzanie 
energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę - do 75%; kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia); kwota pożyczki: od 2 do 40 mln PLN, oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 
3M -100 pkt. bazowych, nie mniej niż 2%, pożyczka nie podlega umorzeniu. Beneficjent: przedsiębiorcy 
podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Inteligentne Sieci Energetyczne ISE (optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii: elektrycznej, cieplnej 
i ciepłej wody użytkowej w przestrzeniach pilotażowych). Warunki: datacja między 30 a 70% kosztów 
kwalifikowanych w zależności od rodzaju działania (np.: działania przed – i porealizacyjne, jak kampanie 
informacyjne, raporty), działania wprowadzające i podstawowe inwestycyjne realizowane w przestrzeni 
pilotażowej; oraz w zależności od rodzaju beneficjenta: przedsiębiorcy, JST, uczelnie, instytuty badawcze oraz 
PAN. 

GOSPODARKA WODNA I OCHRONA WÓD 

Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

Warunki: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielane Wnioskodawcom, 

którzy samodzielnie wybierają bank - dopłata do oprocentowania kredytu nie może być 

wyższa niż 300 pkt. bazowych w skali roku (punkt bazowy to 1/100 części punktu 

procentowego) i nie może przekroczyć oprocentowania kredytu. Łączna kwota dopłat nie 

może przekroczyć 15% wykorzystanej kwoty kredytu; dopłaty do ceny wykupu obligacji – 

wartość nie może przekroczyć 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na 

realizację przedsięwzięcia; pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, minimalna kwota 

pożyczki wynosi 2 mln PLN, oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 3,5 %. Beneficjent: 

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne 

w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Zagospodarowanie osadów ściekowych. Warunki: pożyczka - maksymalny dopuszczalny limit 

dofinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, oprocentowanie pożyczki 

w skali roku wynosi 3,5%, z możliwym częściowym umorzeniem: do 30% kwoty udzielonej 

                                                           
8Wyróżnia się trzy klasy energooszczędności A, B i C w zależności od stopnia redukcji zapotrzebowania budynku na energię użytkową (Eu) 
i energię pierwotną (Ep); gdzie zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię użytkową (Eu) w odniesieniu do budynku referencyjnego 
dla klasy A wynosi poniżej 60%, B – poniżej 45%, C – poniżej 30%. 

9
 Kredyt z dotacją - kredyt, lub wyodrębniona część kredytu udzielonego przez bank, na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. 
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pożyczki. Beneficjent: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące 

usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 

przedsiębiorcy. 

Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 

gospodarka wodno-ściekowa. Warunki: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielane Wnioskodawcom, którzy samodzielnie wybierają bank, wysokość kredytu, do 

którego dokonywane są dopłaty do oprocentowania, nie może być niższa niż 2 mln PLN; 

dopłaty do oprocentowania kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat. Beneficjent: 

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne 

w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego. Warunki: pożyczka i dotacja; do 90% kosztów kwalifikowanych, 

w tym do 45% w formie pożyczki i do 45% w formie dotacji. Oprocentowanie pożyczki w skali 

roku wynosi 3,5%, pożyczka nie podlega umorzeniu. Beneficjent: jednostki samorządu 

terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 

zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych. Część 1) Obiekty zgłaszane 

przez Prezesa KZGW, Część 2) Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 

2011-2013 r.; oraz Ekologiczne formy transportu - żegluga śródlądowa. W ramach trzech 

powyżej wymienionych programów udzielana jest dotacja lub przekazanie środków 

finansowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych Ministra Środowiska w celu 

dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych 

przez państwowe jednostki budżetowe. Beneficjentem są Regionalne Zarządy Gospodarki 

Wodnej i Minister właściwy do spraw transportu. Kwota przekazanych środków nie może 

przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych. 

OCHRONA ZIEMI ORAZ GEOLOGIA I GÓRNICTWO 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych (pożyczka 

z oprocentowaniem 3,5%; do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, podlega 

umorzeniu do 30%).  

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów (dotacja do 60 % kosztów kwalifikowanych). 

Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych (dotacja - do 50% kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 500 tys. PLN na 1 ha rekultywowanego 

obszaru lub pożyczka (oprocentowanie w skali roku 3,5%) - do 75% kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia). 

Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. 

Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności 

niebezpiecznymi (pożyczka z oprocentowaniem 3,5% do 75% kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia). 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest (dotacja udzielana przez wojewódzkie fundusze 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej z udziałem środków udostępnionych przez 

NFOŚiGW; kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów 

kwalifikowanych, w tym do 50% kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez 

NFOŚiGW dla JST). 
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Międzynarodowe przemieszczanie odpadów (Przekazanie środków finansowych na rachunek 

bieżący dochodów budżetowych Ministra Środowiska, do 100% kosztów kwalifikowanych 

zadania). 

Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  

Dofinansowanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (dopłata do demontażu 

wynosi 500 PLN za każdą tonę pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji 

demontażu). 

Dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(dotacja - wysokość dofinansowania wynosi 4 tys. PLN na jeden pojazd przekazany do stacji 

demontażu). 

Dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów 

(pożyczka – oprocentowanie w skali roku 1% - do 75% kosztów kwalifikowanych, dla 

przedsiębiorców). 

Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego 

oddziaływania na środowisko.  

Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne” (dotacja do 80% kosztów 

kwalifikowanych, lub pożyczka do 80% kosztów kwalifikowanych, dla JST, podmiotów 

publicznych i przedsiębiorców). 

Rekultywacja terenów zdegradowanych (pożyczka do 80% kosztów kwalifikowanych dla JST 

i podmiotów publicznych). 

Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 

gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

Uzupełnienie dofinansowania II osi POIiŚ (pożyczka: maksymalna wartość pożyczki jest równa 

różnicy między wysokością kosztów kwalifikowanych, a kwotą dofinansowania ze środków 

Funduszu Spójności).  

Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód 

podziemnych: beneficjenci: Minister Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, organy 

administracji geologicznej, Państwowa Służba Geologiczna, Państwowa Służba 

Hydrogeologiczna, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych: dotacja do 50% kosztów 

kwalifikowanych, Intensywność może być podwyższona o: 10 pkt. procentowych dla średnich 

przedsiębiorstw, o 20 pkt. procentowych dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. 

Wysokość dofinansowania nie może być większa niż 12 mln PLN. 

Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin przekazywanie środków na 

dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych; dotacja lub pożyczka: 

podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego 

i górniczego, ustaw restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa, ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych oraz JST i jednostki administracji rządowej. 

Przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania 

kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko 

procesów likwidacji zakładów górniczych. 
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Przedsięwzięcia zmierzające do zakończenia prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych na 

terenach zdegradowanych górnictwem siarki. 

Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska (dotacja do 100% 

kosztów kwalifikowanych, beneficjent: jednostki samorządu terytorialnego, spółki akcyjne lub 

spółki z o. o., w których co najmniej 51% akcji lub udziałów posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego, podmioty (w tym stowarzyszenia) zarządzające obiektami zabytkowymi, które 

są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i organizacje 

kościelne. 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

Ochrona przyrody i krajobrazu (przekazywanie środków na dofinansowanie zadań państwowych 

jednostek w formie dotacji budżetowych beneficjentem są parki narodowe, parki 

krajobrazowe i ich zespoły, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, jednostki 

samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, których celem działalności są 

przedsięwzięcia określone w programie). 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów (limit dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 100% 

kosztów kwalifikowanych, beneficjenci: jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, 

jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe posiadające w swojej strukturze leśne 

zakłady doświadczalne, Instytut Badawczy Leśnictwa). 

Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej (maksymalny dopuszczalny limit 

dofinansowania w formie dotacji dla Białowieskiego Parku Narodowego wynosi do 100% 

kosztów kwalifikowanych). 

Wsparcie działań Białowieskiego PN (maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania w formie 

dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych). 

Utrwalenie efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych (maksymalny dopuszczalny 

limit dofinansowania dla organizacji pozarządowych wynosi do 100% kosztów 

kwalifikowanych). 

Pożyczki dla parków narodowych (pożyczka, w tym pożyczka przeznaczona na zachowanie 

płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej). 

Współfinansowanie V priorytetu POIiŚ (dotacja - maksymalny poziom współfinansowania ze 

środków NFOŚiGW wynosi 10% wydatków kwalifikowanych całego projektu, natomiast dla 

beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 5.1.3: Budowa lub modernizacja 

małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną 

i niekontrolowaną presją turystów - 15% wydatków kwalifikowanych całego projektu). 

Współfinansowanie Life+ (NFOŚiGW - maksymalny poziom współfinansowania wynosi do 50% 

kosztów kwalifikowanych projektu Life+). 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Edukacja ekologiczna (dotacja - maksymalny poziom dofinansowania dla przedsięwzięć wynosi 

do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, maksymalny poziom dofinansowania dla 

przedsięwzięć realizowanych przez parki narodowe wynosi do 100% kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia; beneficjent: podmioty podejmujące realizację 

przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej 
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i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad 

zrównoważonego rozwoju). 

Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych10. Warunki: Dotacja na pokrycie kosztów 

bieżącej działalności, mogą ją otrzymać organizacje, działające na rzecz poprawy stanu 

środowiska naturalnego, których statutowym celem działalności jest wykonywanie zadań 

z zakresu ochrony środowiska, maksymalny poziom dofinansowania ze środków NFOŚiGW 

wynosi 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Beneficjent: organizacje 

pozarządowe. 

Zadania związane z edukacją ekologiczną były także pożądanym elementem programów 

priorytetowych związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, np.: współfinansowanie V priorytetu 

POIiŚ czy współfinansowanie Life+. 

MONITORING I PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM/ZAGROŻENIOM 

Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Warunki: dotacja - maksymalny dopuszczalny 

limit finansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, beneficjentów wskazuje GIOŚ). 

Wspieranie działalności służby hydrologiczno-meteorologicznej Warunki: dotacja - maksymalny 

dopuszczalny limit finansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych beneficjent: 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków (maksymalny dopuszczalny 

limit finansowania w formie dotacji lub pożyczki wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, 

beneficjent: służby ratownicze, JST, jednostki budżetowa, jednostki naukowe). 

3.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE ORAZ LINIE KREDYTOWE WE WSPÓŁPRACY Z BANKIEM 

BOŚ S.A. OFEROWANE PRZEZ FUNDUSZE WOJEWÓDZKIE 

W podrozdziale przedstawiono ogół obszarów ochrony środowiska, w ramach których możliwe było 

uzyskanie wsparcia udzielanego przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. Zaprezentowano tabelaryczne zestawienie list przedsięwzięć priorytetowych 

obowiązujących w 2012 r. (wybrano rok 2012 jako zamykający omawiany okres lat 2009-2012). 

Podrozdział zawiera również zestawienie obrazujące współpracę funduszy wojewódzkich w ramach 

linii kredytowych z bankiem BOŚ S.A.  

Zasady dofinansowania przedsięwzięć w ramach funduszy wojewódzkich ujęto głównie 

w podsumowaniu oferty produktów i usług dostępnych na rynku, z uwagi na to, że w dużym stopniu 

są one podobne do siebie pod względem typów poszczególnych przedsięwzięć we wszystkich 

analizowanych funduszach wojewódzkich. 

                                                           
10 Program był wdrażany do dnia 31.12.2012 roku. 
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Tabela 2. Zestawienie przedsięwzięć priorytetowych dofinansowywanych w ramach funduszy wojewódzkich w roku 2012 

WOJEWÓDZTWO 
OCHRONA POWIETRZA, 

EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA I OZE 

GOSPODARKA WODNA 
I OCHRONA WÓD 

OCHRONA ZIEMI 
ORAZ GEOLOGIA I 

GÓRNICTWO 
(i odpady/azbest) 

OCHRONA PRZYRODY 
I KRAJOBRAZU 

EDUKACJA 
EKOLOGICZNA 

MONITORING 
I PRZECIWDZIAŁANIE 

POWAŻNYM 
AWARIOM 

/ZAGROŻENIOM 

INNE 

Dolnośląskie  1. Ochrona powietrza 
2. Wprowadzanie 
programów 
oszczędzania 
surowców i energii 
3. Wykorzystanie 
źródeł energii 
odnawialnej, w tym 
biopaliw 

1. Ochrona wód 
2. Gospodarka wodna 
3. Ochrona 
przeciwpowodziowa 

1. Gospodarka 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 
2.Unieszkodliwianie 
odpadów 
niebezpiecznych, w 
tym odpadów 
medycznych, 
odpadów 
przemysłowych 
oraz odpadów 
zawierających 
azbest z 
uwzględnieniem 
działań 
wynikających 
z przyjętych 
programów 
usuwania azbestu 

1. Ochrona leśnictwa 
2. Ochrona przyrody i 
krajobrazu 
3. Remonty i 
odtworzenia 
obiektów i urządzeń 
służących ochronie 
środowiska  
i gospodarce wodnej 
zniszczonych przez 
powódź i inne klęski 
żywiołowe oraz  
urządzeń do 
utrzymywania 
dobrego stanu wałów 
przeciwpowodziowyc
h i zapór zbiorników 
retencyjnych. 

1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Zapobieganie 
i likwidacja 
poważnych awarii 
i ich skutków 
2. Monitoring 
obiektów 
hydrotechnicznych 

1. Ochrona przed 
hałasem 
2. Realizacja prac 
badawczych 
i ekspertyz 
związanych z OŚ 
i GW 
3. Profilaktyka 
zdrowotna dzieci 
z obszarów, na 
których 
występują 
przekroczenia 
standardów 
jakości 
środowiska  
4. Wdrażanie 
systemu kontroli 
wnoszenia opłat 
za korzystanie ze 
środowiska  

Kujawsko-pomorskie  1. Ochrona powietrza 
2. Wspieranie działań 
dotyczących 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii 
3. Działania związane 
ze zwiększeniem 
efektywności 
energetycznej w tym 
termomodernizacja 
budynków 

1. Ochrona wód i 
gospodarka wodna 

1. Gospodarka 
odpadami 

1. Ochrona przyrody 1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Poważne awarie - 
dofinansowywanie 
służb ratownictwa 
chemiczno-
ekologicznego 
2. Monitoring - 
dofinansowywanie 
badań jakości 
elementów 
środowiska 
realizowanych w 
ramach 
państwowego 
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monitoringu 
środowiska 

Lubelskie  1. Ochrona powietrza 
2. Działania 
ukierunkowane na 
obniżanie emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza 
3. Ograniczenie 
niskiej emisji 
szczególnie w 
miastach, 
miejscowościach 
uzdrowiskowych oraz 
na terenach 
szczególnie cennych 
przyrodniczo 
4. Realizacja 
programów ochrony 
powietrza 
5. Ochrona przed 
hałasem 
6. Zapobieganie 
transgranicznemu 
przepływowi 
zanieczyszczeń 

1. Ochrona wód i 
gospodarka wodna 

1. Ochrona 
powierzchni ziemi 
2. Zadania 
wynikające z 
realizacji celów 
Krajowego Planu 
Gospodarki 
Odpadami 2014 
oraz zadania ujęte 
w Planie gospodarki 
odpadami dla 
województwa 
lubelskiego 
3. Modernizacja 
stosowanych 
technologii w 
kierunku zmiany na 
bezodpadowe lub 
niskoodpadowe 

1. Ochrona przyrody 
2. Przedsięwzięcia 
służące ochronie 
różnorodności 
biologicznej 
i krajobrazowej oraz 
zmierzające do 
zachowania cennych 
zasobów 
środowiskowych 

1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Monitoring stanu 
środowiska 
2. Zapobieganie 
oraz likwidacja 
poważnych awarii i 
ich skutków  

1. Wspieranie 
działań służb 
ochrony 
środowiska 
2. Opracowania 
programów 
ochrony 
środowiska, 
ochrony przed 
hałasem, ochrony 
powietrza, 
programów 
usuwania 
azbestu, planów 
gospodarki 
odpadami oraz 
sprawozdań i 
raportów z ich 
realizacji 
3. System 
kontroli 
wnoszenia 
przewidzianych 
ustawą opłat za 
korzystanie ze 
środowiska 

Lubuskie  1. Ochrona powietrza 1. Ochrona wód 
2. Gospodarka wodna 

1. Gospodarka 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 

1. Ochrona przyrody 
i krajobrazu 

1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Monitoring 
środowiska 
2. Zagrożenia 
środowiska 

  

Łódzkie  1. Ochrona powietrza 
atmosferycznego 

1. Ochrona zasobów 
wodnych, ochrona wód 

1. Gospodarka 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 

1. Ochrona przyrody 
i krajobrazu 

1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Badania naukowe 
i ekspertyzy/Monito
ring środowiska 
2. Realizacja zadań 
związanych 
z zapobieganiem i 
likwidacją skutków 
działania żywiołów 
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oraz poważnych 
awarii. 

Małopolskie  1. Oszczędność 
zasobów 
2.Termomodernizacja 
3. Zwiększenie 
wykorzystania 
niekonwencjonalnych 
źródeł energii 

1. Ochrona wód i 
gospodarka wodna 
2. Podnoszenie 
retencyjności dorzeczy 
i zwiększenie 
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 

1. Gospodarka 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 
2. Minimalizacja 
wytwarzania 
odpadów 

1. Rekultywacja 
obszarów 
zdegradowanych 

   1. Ekologiczne 
ścieżki rowerowe 
2. Budowa 
ekranów 
akustycznych 

Mazowieckie  1. Ochrona powietrza 
dla JST (kolektory 
słoneczne) 
2. Modernizacja 
istniejącego 
oświetlenia  
3.Termomodernizacja 
zabytkowych 
budynków 
użyteczności 
publicznej  

1. Ochrona wód 
i gospodarki wodnej 
2. Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
dla JST 
3. Działania na rzecz 
odbudowy urządzeń 
i obiektów melioracji 
podstawowej 
i szczegółowej 

1. Ochrona ziemi 
i powietrza 
2. Usuwanie 
i unieszkodliwianie 
azbestu  
3. Tworzenie 
punktów 
selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych  

1. Ochrona przyrody 
i różnorodności 
biologicznej 

      

Opolskie  1. Ochrona powietrza 1. Ochrona wód 
2. Gospodarka wodna 

1. Ochrona 
powierzchni ziemi 

1. Ochrona przyrody 
i leśnictwo 

1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Monitoring 
2. Zapobieganie i 
likwidacja 
poważnych awarii i 
ich skutków 

  

Podkarpackie  1. Ochrona atmosfery 1. Ochrona wód 
2. Gospodarka wodna 

1. Gospodarka 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 

  1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Przeciwdziałanie 
klęskom 
żywiołowym 
i likwidacja ich 
skutków dla 
środowiska 

  

Podlaskie  1. Ochrona atmosfery 1. Ochrona wód 
2. Gospodarka wodna 

1. Ochrona 
powierzchni ziemi 
2. Przedsięwzięcia 
związane z 
usuwaniem i 
unieszkodliwianiem 
azbestu 
 

1. Ochrona przyrody 1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Monitoring 
2. Przeciwdziałanie i 
likwidacja zagrożeń 
środowiska 

1. Ekspertyzy 
i prace naukowo-
badawcze 
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Pomorskie  1. Ochrona czystości 
powietrza, 
energetyka 
odnawialna i ochrona 
przed hałasem 

1. Ochrona wód i 
gospodarka wodna  

1. Gospodarka 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 

1. Ochrona przyrody i 
krajobrazu 

1. Edukacja 
ekologiczna 

    

Śląskie 1. Polepszenie jakości 
powietrza i ochrona  
klimatu ziemi 

1. Ochrona wód 
2. Gospodarka wodna 

1. Gospodarka 
odpadami  
2. Ochrona 
powierzchni ziemi  
3. Rolnictwo 
ekologiczne  

1. Ochrona przyrody 
i krajobrazu 

1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Zapobieganie 
poważnym awariom 
2. Monitoring 
środowiska 

1. Badania, 
opracowania 
i ekspertyzy 
2. Wspomaganie 
systemu kontroli 
wnoszenia  
opłat za 
korzystanie ze 
środowiska  
3. Profilaktyka 
zdrowotna  

Świętokrzyskie 1. Ochrona powietrza 
atmosferycznego 
2. Wspieranie działań 
obejmujące 
zwiększenie stopnia 
wykorzystania energii 
pierwotnej w 
sektorze 
energetycznym 
3. Działania 
energooszczędne 
prowadzone w 
mieszkalnictwie i 
budownictwie  
4. Zwiększenie 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii 
5. Obniżenie 
energochłonności 
sektora publicznego  
6. Wdrażanie 
programów ochrony 
powietrza w strefach, 
gdzie stwierdzono 

1. Ochrona wód 
2. Gospodarka wodna 
3. Uporządkowanie 
gospodarki wodno-
ściekowej 
4. Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

1. Gospodarka 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 
2. Sukcesywne 
usuwanie i 
unieszkodliwianie 
wyrobów 
zawierających 
azbest 
3. W zakresie 
ochrony 
powierzchni ziemi 
Wojewódzki 
Fundusz może 
wesprzeć 
finansowo 
prowadzenie 
obserwacji 
terenów, na 
których występują 
ruchy masowe 
ziemi oraz terenów 
zagrożonych tymi 
ruchami 
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przekroczenia stężeń 
pyłu zawieszonego 
PM10. 

Warmińsko-mazurskie  1. Ochrona powietrza 
2. Wspieranie 
budowy instalacji 
wykorzystujących 
Odnawialne Źródła 
Energii 
3. Wspieranie 
projektowania 
i budowy biogazowni 
rolniczych. 

1. Ochrona wód, 
gospodarka wodna 
i ochrona 
przeciwpowodziowa 

1. Ochrona 
powierzchni ziemi  
2. Wspieranie 
zadań 
realizowanych 
zgodnie z 
Wojewódzkim 
Planem Gospodarki 
Odpadami 

1. Ochrona przyrody  1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Monitoring i 
poważne awarie 

1. Wsparcie 
funkcjonowania 
ośrodków 
rehabilitacji 
zwierząt 
2. Wspieranie 
rozbudowy i 
funkcjonowania 
systemu opłat za 
korzystanie ze 
środowiska 

Wielkopolskie  1. Ochrona powietrza 
2. Odnawialne źródła 
3. Oszczędność 
energii 

1. Ochrona wód 
i gospodarka wodna 

1. Ochrona 
powierzchni ziemi 
i zagospodarowanie 
odpadów zgodnie z 
Planami Gospodarki 
Odpadami 
 

1. Ochrona przyrody  1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Realizacja 
przedsięwzięć 
związanych 
z zapobieganiem 
i likwidacją skutków 
klęsk żywiołowych 
i poważnych awarii 
istotnych w skali 
regionalnej 

1. Wdrażanie 
i funkcjonowanie 
regionalnych 
systemów 
kontrolno-
pomiarowych 
2. Ekspertyzy 
wdrożeniowe 
oraz wymagane 
ustawowo plany 
i programy [ranga 
wojewódzka] 
3. Realizacja 
pozostałych 
przedsięwzięć 
służących 
ochronie 
środowiska 
i gospodarce 
wodnej 
wynikających 
z zasady 
zrównoważonego 
rozwoju 
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Zachodniopomorskie  1. Ochrona czystości 
powietrza, w tym OZE 
i ochrona przed 
hałasem  

1. Ochrona czystości 
wód i gospodarka 
wodna 

1. Gospodarka 
odpadami, ochrona 
powierzchni ziemi i 
wdrażanie czystych 
technologii 
2. 
Unieszkodliwianie 
odpadów 
niebezpiecznych, 
w tym odpadów 
zawierających 
azbest 

1. Ochrona przyrody 1. Edukacja 
ekologiczna 

1. Zapobieganie 
poważnym 
awariom, 
przeciwdziałanie 
nadzwyczajnym 
zagrożeniom 
środowiska 
2. Monitoring 
środowiska 

1. Wsparcie 
systemu kontroli 
wnoszenia opłat 
za korzystanie ze 
środowiska oraz 
rozbudowy i 
weryfikacji baz 
danych 
podmiotów 
korzystających ze 
środowiska 
2. 
Dofinansowanie 
szkoleń 
administracji 
rządowej i 
samorządowej 
w zakresie 
ochrony 
środowiska 

Źródło: opracowanie własne 
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Dane w tabeli zagregowano do podstawowych obszarów ochrony środowiska: 

� Ochrona powietrza, efektywność energetyczna i OZE 

� Gospodarka wodna i ochrona wód 

� Ochrona powierzchni ziemi, geologia i górnictwo, odpady 

� Ochrona przyrody i krajobrazu 

� Edukacja ekologiczna 

� Monitoring i przeciwdziałanie poważnym awariom/zagrożeniom 

� Inne (np. ochrona przed hałasem, polami elektromagnetycznymi). 

Wszystkie wojewódzkie fundusze realizowały w roku 2012 zadania związane z ochroną powietrza, 

efektywnością energetyczną, zastosowaniem OZE, gospodarką wodno-ściekową i ochroną wód, 

ochroną ziemi i gospodarką odpadami, ochroną przyrody i krajobrazu oraz edukacją ekologiczną. 

Większość funduszy wojewódzkich realizowała również zadania związane z monitoringiem 

i przeciwdziałaniem poważnym awariom. W ramach „innych” przedsięwzięć priorytetowych 

realizowano najczęściej zadania związane z wdrażaniem systemu kontroli wnoszenia opłat za 

korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzeniem baz danych podmiotów korzystających ze 

środowiska zobowiązanych do ponoszenia opłat, ekspertyzy/prace i badania naukowe lub – co 

wynika ze specyfiki niektórych województw - zadania związane z profilaktyką zdrowotną dzieci 

z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.  

Większość funduszy wojewódzkich uruchomiła także linie kredytowe (tabela poniżej) we współpracy 

z bankiem BOŚ S.A. na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza, efektywności 

energetycznej oraz zastosowania OZE (wszystkie wfośigw), gospodarki wodno-ściekowej i ochrony 

wód (wszystkie wfośigw z wyjątkiem WFOŚiGW w Katowicach), ochronę powierzchni ziemi 

i gospodarkę odpadami (zdecydowana większość wfośigw, z wyjątkiem WFOŚiGW w Katowicach 

Krakowie i Kielcach). W ramach pozostałych obszarów ochrony środowiska linie kredytowe we 

współpracy z BOŚ S.A. uruchomiły tylko nieliczne wfośigw:  

� WFOŚiGW w Poznaniu - na zadania związane z ochroną przyrody i krajobrazu, inwestycje dotyczące 

poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zmniejszające uciążliwość transportu 

oraz na budowę płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. 

� WFOŚiGW w Warszawie – na zadania związane z monitoringiem środowiska, wspieranie zadań 

realizowanych przez Państwową Straż Rybacką - zakup sprzętu oraz ograniczanie poziomu przenikania 

hałasu do środowiska. 

� WFOŚiGW w Opolu - na zadania związane z wprowadzaniem nowoczesnych technologii opartych na 

czystszej produkcji. 
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Tabela 3. Linie kredytowe oferowane we współpracy wfośigw oraz BOŚ S.A. 

WOJEWÓDZTWO 
OCHRONA POWIETRZA, 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
I OZE 

GOSPODARKA WODNA 
I OCHRONA WÓD 

OCHRONA ZIEMI ORAZ 
GEOLOGIA I GÓRNICTWO 

(i odpady/azbest) 

OCHRONA PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU 

MONITORING I 
PRZECIWDZIAŁANIE 

POWAŻNYM AWARIOM 
/ZAGROŻENIOM 

INNE 

Dolnośląskie  1. Budowa, rozbudowa i 
modernizacja systemów 
ciepłowniczych 
2. Termomodernizacja 
obiektów budowlanych w 
zakresie wymiany stolarki 
zewnętrznej (okien i drzwi) i 
docieplenia zewnętrznych 
przegród nieprzezroczystych 
(bez usuwania azbestu) 
3. Energetyka odnawialna i 
efektywność energetyczna 

1. Budowa i modernizacja 
małych przydomowych 
oczyszczalni ścieków o 
przepustowości do 10 
m3/dobę oraz kanalizacji 
sanitarnej 
2. Budowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków o 
przepustowości od 10 
m3/dobę do 500 m3/dobę 
oraz kanalizacji sanitarnej 

1. Eliminacja odpadów 
azbestowych z obiektów 
budowlanych i 
tymczasowych obiektów 
budowlanych 

      

Kujawsko-
pomorskie  

1. Inwestycje 
energooszczędne, dotyczące 
centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody 
2. Inwestycje 
energooszczędne, dotyczące 
docieplenia budynków 
3. Uprawa roślin 
wykorzystywanych do 
produkcji biomasy oraz 
inwestycje związane z 
produkcją biomasy 
4. Inwestycje w zakresie 
odnawialnych źródeł energii 

1. Budowa małych 
i przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz 
kanalizacji sanitarnej 

1. Zagospodarowanie 
odpadów 
2. Inwestycje dotyczące 
usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

1. Inwestycje związane z 
konserwacją parków w 
zespołach pałacowo-
parkowych i dworsko-
parkowych, obejmujące 
pełen zakres prac 
związanych z 
konserwacją 
i rekonstrukcją 
przyrodniczą, 
konserwacją 
i rekonstrukcją urządzeń 
wodnych w parkach, w 
zespołach pałacowo- lub 
dworsko-parkowych (za 
wyjątkiem 
przygotowania 
dokumentacji i nadzoru) 

1. Inwestycje dotyczące 
poważnych awarii 
i nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska 
oraz zmniejszające 
uciążliwość transportu, 
obejmujące zakup i 
montaż 

1. Budowa płyt 
obornikowych oraz 
zbiorników na 
gnojówkę i 
gnojowicę 
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WOJEWÓDZTWO 
OCHRONA POWIETRZA, 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
I OZE 

GOSPODARKA WODNA 
I OCHRONA WÓD 

OCHRONA ZIEMI ORAZ 
GEOLOGIA I GÓRNICTWO 

(i odpady/azbest) 

OCHRONA PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU 

MONITORING I 
PRZECIWDZIAŁANIE 

POWAŻNYM AWARIOM 
/ZAGROŻENIOM 

INNE 

Lubelskie  1. Inwestycje w zakresie 
termomodernizacji 
obiektów budowlanych 
2. Inwestycje w zakresie 
modernizacji źródeł ciepła i 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

1. Inwestycje w zakresie 
budowy i modernizacji 
sieci oraz urządzeń do 
poprawy jakości wody, 
przeznaczonej do 
spożycia. 
2. Inwestycje w zakresie 
budowy i modernizacji 
urządzeń do 
odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, w 
tym urządzeń tworzących 
systemy alternatywne do 
kanalizacji sanitarnej 

1. Inwestycje w zakresie 
usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 

      

Lubuskie  1. Zadania inwestycyjne 
i modernizacyjne służące 
ochronie powietrza 
2. Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych 

1. Budowa małych 
i przydomowych 
oczyszczalni ścieków i 
przyłączy do kanalizacji 
sanitarnej 

1. Usuwanie i 
unieszkodliwianie azbestu 
i wyrobów zawierających 
azbest 

      

Łódzkie  1. Ograniczenie niskiej 
emisji, odnawialne źródła 
energii 

1. Przyłącza kanalizacyjne 
2. Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

1. Instalacje termicznego 
przekształcania odpadów, 
budowa kompostowni 
odpadów, pojazdy i 
pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów, systemy 
odgazowania składowisk 
2. Usuwanie 
i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających 
azbest, likwidacja 
wyrobów zawierających 
PCB, wyposażenie i 
doposażenie składowisk 

      

Małopolskie  1. Pomy ciepła 
2. Odnawialne źródła ciepła 
3. Termomodernizacja 

1. Oczyszczalnie ścieków 
i kanalizacja 
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WOJEWÓDZTWO 
OCHRONA POWIETRZA, 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
I OZE 

GOSPODARKA WODNA 
I OCHRONA WÓD 

OCHRONA ZIEMI ORAZ 
GEOLOGIA I GÓRNICTWO 

(i odpady/azbest) 

OCHRONA PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU 

MONITORING I 
PRZECIWDZIAŁANIE 

POWAŻNYM AWARIOM 
/ZAGROŻENIOM 

INNE 

Mazowieckie  1. Wdrażanie systemu 
wykorzystania 
Odnawialnych Źródeł Energii 
2. Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 
3. Ograniczenie zużycia 
energii cieplnej i 
elektrycznej oraz strat 
przesyłowych 

1. Budowa i modernizacja 
obiektów służących 
zwiększeniu retencji 
wodnej jako sposobu 
zmniejszenia zagrożeń 
obszarów 
zurbanizowanych przed 
powodzią 
2. Wspieranie zadań 
związanych z działaniami 
na rzecz odbudowy 
urządzeń i obiektów 
melioracji podstawowej i 
szczegółowej, 
zapewniającej ochronę 
terenów zurbanizowanych 
przed wodami 
podsiąkowymi i 
opadowymi 
3. Zadania z zakresu 
ochrony wód i gospodarki 
wodno-ściekowej 

1. Budowa i rozbudowa 
urządzeń służących 
zagospodarowaniu 
odpadów ze szczególnym 
uwzględnieniem instalacji 
wytwarzających energię 
2. Usuwanie i 
unieszkodliwianie 
odpadów zgromadzonych 
w mogilnikach 
zlokalizowanych na 
terenie województwa 
mazowieckiego 

  1. Wspieranie realizacji 
zadań związanych z 
monitoringiem 
środowiska 

1. Wspieranie zadań 
realizowanych przez 
Państwową Straż 
Rybacką - zakup 
sprzętu 
2. Ograniczanie 
poziomu przenikania 
hałasu do 
środowiska 

Opolskie  1. Inwestycje 
energooszczędne dotyczące 
instalacji grzewczych i 
ciepłej wody oraz 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

1. Inwestycje w ramach 
sanitacji na które składają 
się zadania z zakresu 
gospodarki wodno-
ściekowej, polegające na 
wykonaniu robót lub 
zakupie materiałów 
i urządzeń 

1. Zadania polegające na 
usuwaniu azbestu, pod 
warunkiem prowadzenia 
prac zgodnie z wymogami 
prawa tj. przez firmę 
posiadającą pozwolenie 
na wytwarzanie i 
gospodarowanie 
odpadami zawierającymi 
azbest.  

    1. Zadania 
polegające na 
wprowadzaniu 
nowoczesnych 
technologii opartych 
na czystszej 
produkcji 



40 | S t r o n a  

WOJEWÓDZTWO 
OCHRONA POWIETRZA, 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
I OZE 

GOSPODARKA WODNA 
I OCHRONA WÓD 

OCHRONA ZIEMI ORAZ 
GEOLOGIA I GÓRNICTWO 

(i odpady/azbest) 

OCHRONA PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU 

MONITORING I 
PRZECIWDZIAŁANIE 

POWAŻNYM AWARIOM 
/ZAGROŻENIOM 

INNE 

Podkarpackie  1. Termoizolacja budynków, 
w tym wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej 
2. Modernizacja i budowa 
systemów ciepłowniczych, 
w tym likwidacja 
dotychczasowych źródeł 
ciepła, których nośnikiem 
był węgiel 
3. Zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii 

1. Budowa małych 
i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
2. Podłączenia budynków 
do zbiorczego systemu 
kanalizacji 

1. Usuwanie 
i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających 
m.in. azbest i ksylamit 
2. Zagospodarowanie i 
unieszkodliwianie 
odpadów (zakup 
urządzeń, linii 
technologicznych, 
środków transportu 
odpadów) 

      

Podlaskie  1. Inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące realizację celów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. póź. 1232) zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Białymstoku 

Pomorskie  1. Inwestycje z zakresu OZE  
2. Inwestycje z zakresu 
modernizacji i budowy 
systemów grzewczych o 
mocy do 50 kW, w tym 
podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej  
3. Zadania dotyczące 
kompleksowej 
termomodernizacji 
obiektów budowlanych, dla 
których wykonany został 
audyt energetyczny  

1. Inwestycje z zakresu 
budowy i modernizacji 
małych przydomowych 
oczyszczalni ścieków o 
przepustowości do 5 m

3
/d 

i systemów 
odprowadzających ścieki 

1. Inwestycje z zakresu 
gospodarki odpadami  
2. Kompleksowe zadania 
dotyczące usuwania 
pokryć dachowych oraz 
elewacji wykonanych z 
materiałów zawierających 
azbest 

      

Śląskie 1. Budowa obiektów 
energooszczędnych  

          

Świętokrzyskie 1. Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do 
atmosfery  

1. Ochrona wód i ziemi 
przed zanieczyszczeniem 
ściekami  

        

Warmińsko-
mazurskie  

1. OZE 
2. Termomodernizacja 
3. Czystsza produkcja 

1. Małe oczyszczalnie 
ścieków 

1. Usuwanie i 
unieszkodliwianie azbestu 
i wyrobów zawierających 
azbest  
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WOJEWÓDZTWO 
OCHRONA POWIETRZA, 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
I OZE 

GOSPODARKA WODNA 
I OCHRONA WÓD 

OCHRONA ZIEMI ORAZ 
GEOLOGIA I GÓRNICTWO 

(i odpady/azbest) 

OCHRONA PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU 

MONITORING I 
PRZECIWDZIAŁANIE 

POWAŻNYM AWARIOM 
/ZAGROŻENIOM 

INNE 

Wielkopolskie  1. Modernizacja systemów 
grzewczych w celu 
ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza  
2. OZE 
3. Termomodernizacja 
4. Technologie przyjazne 
środowisku 

1. Oczyszczalnie i 
podczyszczalnie ścieków 
2. Przyłącza do sieci 
kanalizacyjnej 

1. Usuwanie i 
unieszkodliwianie azbestu 
2. Gospodarowanie 
odpadami 
3. Usuwanie i 
unieszkodliwianie 
urządzeń, instalacji, 
materiałów, wyrobów 
oraz substancji 
zawierających 
polichlorowane bifenyle 
(PCB) 

      

Zachodnio-
pomorskie  

1. Inwestycje 
energooszczędne i 
ekologiczne 
2. Inwestycje z zakresu 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 
3. Inwestycje 
energooszczędne dotyczące 
termomodernizacji 
budynków 

1. Inwestycje z zakresu 
budowy oczyszczalni 
ścieków 
2. Inwestycje z zakresu 
budowy i modernizacji 
przyłączy kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej 

1. Inwestycje z zakresu 
usuwania odpadów 
zawierających azbest 

      

Źródło: opracowanie własne 
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3.3 PRODUKTY BANKOWE 

Oferta produktowa podmiotów komercyjnych, jakimi są banki, dotyczy przede wszystkim obszaru 

OZE i efektywności energetycznej. 

BANK BOŚ S. A.: 

Kredyty preferencyjne w BOŚ S.A. z dopłatami do oprocentowania wnoszonymi przez 

NFOŚiGW - udzielane są na zasadach określonych w poszczególnych programach 

priorytetowych NFOŚiGW, udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat. 

Słoneczny EkoKredyt – udzielany na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania 

wody. Warunki: dotacja ze środków NFOŚiGW w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych, 

okres kredytowania – do 8 lat, a dla wspólnot mieszkaniowych do 20 lat. Beneficjent: klienci 

indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe. 

Kredyt z Dobrą Energią – na realizację przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, z przeznaczeniem na finansowanie projektów polegających na budowie: 

biogazowni, farm wiatrowych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy, innych 

projektów z zakresu energetyki odnawialnej (o mocy powyżej 500 kW dla elektrowni 

wiatrowych i powyżej 200 kW dla pozostałych). Warunki: wysokość kredytu do 90% kosztu 

netto inwestycji, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego do 100% wartości 

inwestycji okres kredytowania – do 15 lat; okres karencji w spłacie kapitału – do 18 miesięcy; 

karencja na spłatę kapitału kredytu nawet do 18 miesięcy, oprocentowanie zmienne, oparte 

o stawkę WIBOR 3M/6M powiększoną o marżę banku. 

Kredyt na urządzenia ekologiczne. W tej grupie mieszczą się takie produkty jak: kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy 

dociepleń budynków i itp. Warunki: maksymalna kwota kredytu - do 100% kosztów zakupu 

i kosztów montażu, okres kredytowania do 8 lat. Beneficjent: klienci indywidualni, 

mikroprzedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe. 

Kredyt EkoMontaż. W tej grupie mieszczą się takie produkty jak: kolektory słoneczne, pompy 

ciepła, rekuperatory, systemy dociepleń budynków itp. Warunki: max. kwota kredytu - do 

100% kosztów netto zakupu i kosztów montażu, okres kredytowania - do 10 lat, karencja 

w spłacie kapitału – do 12 miesięcy, uproszczone wymogi dokumentacyjne na finansowanie 

urządzeń proekologicznych tj. pompy ciepła, kotły niskoemisyjne (gazowe, olejowe, 

węglowe), kotły na biomasę, ogniwa fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe, kolektory słoneczne 

oraz rekuperatory, oprocentowanie zmienne. Beneficjent: JST, spółki komunalne, spółdzielnie 

mieszkaniowe, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa. 

Kredyt EnergoOszczędny. Inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, 

a w tym: wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego, wymiana 

i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności 

publicznej, przemysłowych, usługowych itp., wymiana przemysłowych silników elektrycznych, 

wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach 

mieszkalnych, modernizacja technologii na mniej energochłonną, wykorzystanie 

energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach, inne przedsięwzięcia służące 

oszczędności energii elektrycznej. Warunki: dla samorządów do 100% kosztu inwestycji, 

z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego, dla pozostałych kredytobiorców do 

80% kosztu inwestycji; okres kredytowania - do 10 lat (z możliwością uzyskania karencji 
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w spłacie kapitału), oprocentowanie - zmienne WIBOR 1M/ 3M/ 6M + marża i prowizje. 

Beneficjent: mikroprzedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe. 

Kredyt EkoOszczędny. Kredyt na finansowanie realizowanych przez klientów przedsięwzięć 

o charakterze proekologicznym: inwestycje prowadzące do oszczędności z tytułu 

zmniejszenia zużycia: energii m. in.: elektrycznej, energii cieplnej. Warunki: dla samorządów 

do 100% kosztu inwestycji, dla pozostałych kredytobiorców do 80% kosztu inwestycji. Brak 

karencji, oprocentowanie - zmienne WIBOR 1M/ 3M/ 6M + marża oraz prowizja. Beneficjent: 

samorządy, przedsiębiorcy (w tym spółdzielnie mieszkaniowe).  

Ekologiczne kredyty hipoteczne. Zastosowanie w budynku elementów wpływających na 

efektywne wykorzystanie energii zużywanej na ogrzewanie - obniżenie marży kredytu 

hipotecznego, dom jednorodzinny lub dom wielorodzinny, w którym znajduje się mieszkanie 

będące przedmiotem kredytu posiada: odnawialne źródło energii, w postaci: kolektorów 

słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych jako źródło samodzielne lub pracujące 

w połączeniu ze źródłem tradycyjnym, albo instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem 

rekuperatorów, lub status budynku niskoenergochłonnego, lub status budynku pasywnego.  

Kredyt z Klimatem. Długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizowane przez klienta 

przedsięwzięcia dotyczące: Efektywności energetycznej, polegające na zmniejszeniu 

zapotrzebowania na energię (cieplną i elektryczną) oraz Budowa systemów OZE. Warunki: 

okres finansowania do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji 

inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej klienta banku. Wysokość finansowania: 

maksymalny udział w finansowaniu projektów wynosi 85% kosztu inwestycji, dopuszcza się 

finansowanie 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek samorządu 

terytorialnego. Maksymalna kwota kredytu: 1.000.000 EUR lub równowartość w PLN. 

Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat. Beneficjent: JST, wspólnoty oraz spółdzielnie 

mieszkaniowe, mikroprzedsiębiorcy oraz MŚP, także działające w formie spółdzielni, 

fundacje, przedsiębiorstwa komunalne, duże przedsiębiorstwa, także działające w formie 

spółdzielni. 

Kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW). Długoterminowe finansowanie 

przeznaczone na realizowanie przez klienta przedsięwzięć mających na celu zwiększenie 

wartości jego majątku trwałego poprzez realizację inwestycji przyjaznych środowisku, w tym: 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizację obiektów usługowych 

i przemysłowych (oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest i pozostałe projekty 

inwestycyjne o charakterze proekologicznym). Warunki: okres finansowania: do 10 lat; kwota 

kredytu: 85% wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 250.000 EUR 

lub równowartość w PLN; karencja w spłacie kapitału: do 2 lat; brak określonej minimalnej 

i maksymalnej kwoty kredytowanego przedsięwzięcia; wymagany tylko 15% wkład środków 

własnych; korzystne oprocentowanie (ustalane w umowie); możliwość karencji w spłacie 

kapitału nawet do 2 lat. Beneficjent: przedsiębiorcy z sektora MŚP, w tym 

mikroprzedsiębiorstwa, Klienci posiadający rachunek w BOŚ S.A. (w przypadku nie posiadania 

zalecane jest założenie rachunku), posiadający zdolność kredytową, posiadający prawne 

zabezpieczenia zwrotu kredytu. Istnieje możliwość łączenia różnych źródeł finansowania - 

kredyty z linii KfW5 mogą współfinansować projekty wsparte środkami z Unii Europejskiej. 

Kredyt inwestycyjny z linii NIB (Nordic Investment Bank) to długoterminowe finansowanie 

przeznaczone na realizowanie przez klienta przedsięwzięć mających na celu poprawę 

środowiska naturalnego w Polsce w trzech strategicznych sektorach związanych z ochroną 

powietrza atmosferycznego, ochroną wód i gospodarką wodną oraz gospodarką odpadami, 

w zakresie OZE – dla projektów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej za pomocą 
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turbin wiatrowych a także termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile przyczyni 

się do redukcji emisji do powietrza i poprawi efektywność energetyczną budynku bądź polega 

na zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych. Beneficjent: przedsiębiorcy 

z sektora MŚP, w tym mikroprzedsiębiorstwa, Klienci posiadający rachunek w BOŚ S.A. 

(w przypadku nie posiadania zalecane jest założenie rachunku), posiadający zdolność 

kredytową, posiadający prawne zabezpieczenia zwrotu kredytu. 

Kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę11. Warunki: maksymalna kwota kredytu - 500.000 PLN, lecz 

nie więcej niż 80% wartości kosztorysowej zadania (w przypadku realizacji 

przedsięwzięć/inwestycji objętych dofinansowaniem ze środków UE kredyt, może być 

udzielony do 100% wartości kosztorysowej brutto przedsięwzięcia/inwestycji), okres 

kredytowania - do 5 lat (w tym okres karencji do 12 miesięcy), oprocentowanie - 1,36 s.r.w.12, 

lecz nie mniej niż 4% w stosunku rocznym, od kwoty wykorzystanego kredytu prowizja do 2% 

kwoty kredytu. Beneficjent: JST, spółki handlowe oraz inne osoby prawne. 

BANK BGŻ  

Kredyt Czysta Energia daje możliwość finansowania projektów zakładających min. 20% redukcji 

zużycia energii lub instalację mocy w ramach odnawialnych źródeł energii. Dzięki współpracy 

Banku BGŻ z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), w ramach Programu 

Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF), rolnicy indywidualni oraz 

podmioty MŚP mogą otrzymać premię inwestycyjną ze środków unijnych wynoszącą 10 lub 

15% kwoty kredytu. Wysoka kwota kredytu – nawet 1 mln EUR. Długi okres kredytowania – 

do 10 lat. Niski udział własny – na poziomie 15% kosztów przedsięwzięcia. Karencja przy 

spłacie kapitału kredytu - do 1 roku. Premia inwestycyjna (dotacja) ze środków unijnych 

wynosząca 10 lub 15% kwoty kredytu. Oprocentowanie kredytu zmienne i ustalane w oparciu 

o stopę referencyjną 1M/3M WIBOR/EURIBOR, marża określana przez Bank. Bezpłatne 

doradztwo ekspertów PolSEFF.  

Kredyt Zielona Energia przeznaczony jest na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych oraz 

instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej z biomasy lub biogazu. 

Dostępny jest dla osób fizycznych oraz osób prawnych prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw lub energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Oprocentowanie kredytu na działalność inwestycyjną jest zmienne i ustalane w oparciu 

o stopę referencyjną 1M/3M WIBOR/LIBOR/EURIBOR powiększoną o indywidualnie 

negocjowaną marżę Banku. Indywidualnie ustalane zasady spłaty kapitału. Możliwość 

karencji w spłacie kapitału do 2 lat.  

BANK BGK 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji 

i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta stanowi źródło spłaty 

części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.  

 

                                                           
11Ze środków Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund". 

12
Stopa redyskonta weksli. 
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BANK BPH 

Kredyt EKOhipoteczny: Kredyt na budowę domu spełniającego kryteria domu 

energooszczędnego, czyli zużywającego poniżej 100 kWh/m2 na rok. Poziom zużycia energii 

powinien wynikać z dokumentacji przedstawionej przez klienta i zaakceptowanej przez Bank. 

Prowizja niższa od standardowej o 0,4 punktu procentowego (minimalna wysokość 

prowizji 0%). 

EBI/CEB 

Inicjatywa JESSICA13: JESSICA – to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for 

Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz 

trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa ta jest instrumentem inżynierii 

finansowej opracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz 

Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Przedmiotowa inicjatywa jest jednym z ważniejszych 

instrumentów wpierających inwestycje na obszarach miejskich. Zakres wsparcia w ramach 

inicjatywy obejmuje również coraz szerszy krąg tematyczny – rozpoczynając od rewitalizacji, 

poprzez edukację, kulturę, turystykę, transport, kończąc na odnawialnych źródłach energii, 

które są włączane jako element projektów rewitalizacyjnych. Obecnie z Inicjatywy JESSICA 

mogą korzystać potencjalni beneficjenci w pięciu województwach: wielkopolskie, 

zachodniopomorskie, śląskie, pomorskie oraz mazowieckie, przy czym dwa najbardziej 

zaawansowane (także w Europie) we wdrażaniu instrumentu JESSICA regiony to 

Wielkopolska i województwo zachodniopomorskie, które są na etapie wyboru projektów 

miejskich. Pierwsze zawarte umowy na realizację projektów wskazują, iż są to projekty 

rewitalizacyjne, nie zaś szerzej związane z OZE lub efektywnością energetyczną. 

Dokonany przegląd programów priorytetowych oferowanych przez NFOŚiGW, przedsięwzięć 

priorytetowych wfośigw oraz oferty banków wskazuje na bardzo rozbudowaną ofertę ukierunkowaną 

przede wszystkim na efektywność energetyczną i OZE. W przypadku funduszy, kluczową rolę 

odgrywało także wsparcie w obszarze gospodarki wodnej i ochrony wód. Wskazuje na to również 

analiza corocznych sprawozdań pod kątem struktury finansowania w układzie dziedzinowym ze 

środków własnych i UE, którymi dysponowały fundusze w latach 2009-2012. W przypadku NFOŚiGW, 

zgodnie z zapisami obowiązującej Strategii (…)14, w najbliższych latach Narodowy Fundusz przewiduje 

dwukrotny wzrost wydatkowania w obszarze ochrony atmosfery (technologie energooszczędne 

i OZE) oraz trzykrotny wzrost w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami. 

Jednocześnie, zakłada znaczące zmniejszenie finansowania w obszarze gospodarki wodnej i ochrony 

wód. Taki sam trend został wskazany we wspólnej strategii NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy15. 

Obszarem wspólnym funduszy i podmiotów komercyjnych pozostają przedsięwzięcia w obszarze 

efektywności energetycznej i OZE. Liderem w tym zakresie pozostaje NFOŚiGW z bardzo licznymi 

programami zróżnicowanymi pod względem rodzaju przedsięwzięć dotyczących OZE (duże 

zróżnicowanie pod względem minimalnych i maksymalnych mocy zainstalowanych) oraz rodzaju 

beneficjenta, przy założeniu, iż NFOŚiGW finansuje działania na poziomie krajowym lub co najmniej 

                                                           
13https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Jessica_240310.aspx 

14 „Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.” 
Warszawa, wrzesień 2012. 

15„Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 

z perspektywą do 2020 roku” Warszawa, czerwiec 2012. 
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ponadregionalnym. Zdecydowana większość tych samych typów przedsięwzięć dotyczących OZE 

i efektywności energetycznej jest finansowana na poziomie poszczególnych województw, przy czym 

ryzyko konkurencji pomiędzy NFOŚiGW, a wfośigw, jest eliminowane poprzez ustanowienie wartości 

progowych np.: w stosunku do wielkości przedsięwzięć (minimalnych i maksymalnych wartości 

inwestycji lub minimalnych i maksymalnych mocy zainstalowanych w OZE). Ponadto w ramach 

NFOŚiGW każdy program priorytetowy zawiera zapis zastrzegający, iż nie jest możliwe 

dofinansowanie przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach 

innych programów NFOŚiGW lub – w niektórych przypadkach - znalazły się na podstawowej liście 

rankingowej POIiŚ. Zastrzeżenie takie eliminuje ryzyko dublowania finansowania ze środków 

publicznych. Jak wynika z informacji uzyskanych m.in. w ramach wywiadów pogłębionych, krajowe 

środki, którymi dysponują fundusze, powinny stanowić przede wszystkim uzupełnienie finansowania 

lub dźwignię finansową dla przedsięwzięć, które mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze 

środków UE – np. POIiŚ, POIG (innowacje z zakresu środowiska) lub poszczególnych regionalnych 

programów operacyjnych, gdyż rozpatrując całościowo dostępność wszystkich możliwości 

finansowania inwestycji proekologicznych, podstawową rolę w tym zakresie odgrywają fundusze UE. 

Przedstawiony skrótowy przegląd produktów i usług na rzecz realizacji przedsięwzięć 

proekologicznych istniejących na rynku wskazuje, iż oferta podmiotów komercyjnych, jakimi są banki 

w dużej mierze stanowi wynik współpracy sektora bankowego z funduszami, ułatwiającej realizację 

tego rodzaju przedsięwzięć. 

Najbardziej rozbudowaną ofertę w tym zakresie posiada Bank BOŚ S.A. Przykładem dobrej 

współpracy pomiędzy NFOŚiGW a BOŚ S.A. jest możliwość uzyskania dofinansowania w zakresie 

montażu kolektorów słonecznych. Uruchomiona przez NFOŚiGW dotacja udzielana przy współpracy 

z BOŚ S.A. w ramach Słonecznego EkoKredytu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, 

sprawiając, iż inne możliwości finansowania tego rodzaju przedsięwzięcia oferowane przez inne 

podmioty, były wykorzystywane minimalnie16. 

Ponadto, w ramach współpracy z NFOŚiGW, BOŚ S.A. udziela kredytów preferencyjnych z dopłatami 

do oprocentowania wnoszonymi przez NFOŚiGW na zasadach określonych w poszczególnych 

programach priorytetowych. Również większość funduszy wojewódzkich uruchomiła linie kredytowe 

we współpracy z BOŚ S.A. na realizację przedsięwzięć z zakresu, przede wszystkim, ochrony 

powietrza, efektywności energetycznej i zastosowania OZE, a w wielu przypadkach także gospodarki 

wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. 

Obok przykładów produktów komplementarnych na rynku można także odnaleźć produkty 

o charakterze konkurencyjnym. Przykład stanowi Kredyt z Dobrą Energią (na biogazownie, farmy 

wiatrowe, energetyczne wykorzystanie biomasy) dla przedsiębiorstw, JST i spółek komunalnych. 

Wiele warunków finansowych określonych w ramach kredytu pokrywa się z warunkami oferowanymi 

przez wfośigw, różnicę stanowi oprocentowanie oraz konieczność uiszczenia dodatkowych opłat 

i prowizji. Warunki te jednak w wielu przypadkach mogą być indywidualnie negocjowane, co sprawia, 

iż klient banku ma możliwość uzyskania bardzo dogodnych warunków umowy. Ponadto, działania 

z zakresu termomodernizacji (przede wszystkim budynków użyteczności publicznej), czy też dopłat do 

oprocentowania kredytów hipotecznych na budowę domów energooszczędnych, oferowane są 

                                                           
16 Określenie zasadności finansowania projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie 
województwa zachodniopomorskiego w ramach instrumentów zwrotnych, Fundeko, Korbel, Krok – Baściuk, ekspertyza zlecona przez 
Województwo Zachodniopomorskie. Warszawa 2010 r. 
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zarówno przez wfośigw, jak i banki, a także w ramach innych instrumentów – np. inicjatywy JESSICA 

opartej o finansowanie zwrotne (termomodernizacja/OZE jako element projektów rewitalizacyjnych). 

Można więc stwierdzić, iż konkurencyjność pomiędzy wfośigw, a produktami bankowymi zwiększa się 

w przypadku inwestycji o mniejszej skali, realizowanych w zakresie prowadzącym do uzyskiwania 

oszczędności w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energię. 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowany przegląd finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska wskazuje na 

bardzo dużą różnorodność zarówno pod względem rodzajów i typów przedsięwzięć, rodzajów 

potencjalnych beneficjentów jak również możliwości uzyskania dofinansowania. Można jednak 

wyróżnić kilka cech wspólnych dla wszystkich funduszy (NFOŚiGW oraz wfośigw): 

� Pomoc finansowa przeznaczona jest na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne. Żaden 

z rozpatrywanych funduszy nie finansuje przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia wniosku 

(z wyjątkiem likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii).  

� O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty realizujące przedsięwzięcia określone 

w ustawie Prawo ochrony środowiska, właściwe dla danych priorytetów określonych przez 

poszczególne fundusze. 

� Wysokość dofinansowania w formie pożyczek waha się od 70% do 95%, w zależności od programu 

oraz formy prawnej beneficjenta, przy czym możliwe jest w niektórych zadaniach finansowanie do 

100% kosztów kwalifikowanych – dotyczy to najczęściej usuwania skutków poważnych awarii, a także 

zadań związanych z monitoringiem środowiska. 

� Odsetki od pożyczek naliczane są w oparciu o stawkę bazową stanowiącą najczęściej stopę redyskonta 

weksli, rzadziej WIBOR 3M lub WIBOR 12M. Stawka bazowa kształtuje się na poziomie od 1% do 5%, 

często jest to uzależnione od rodzaju zadania i od formy prawnej beneficjenta. Są to warunki 

preferencyjne w stosunku do stawek rynkowych. 

� Okres spłaty pożyczek jest dość rozległy i zróżnicowany w zależności od funduszu. Dłuższe okresy 

spłaty pożyczek występują zwykle w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW – najczęściej do 15 

lat z uwagi na wielkość i rodzaj przedsięwzięć. Również okres karencji przy spłacie pożyczki 

w przypadku NFOŚiGW jest często bardzo korzystny dla beneficjentów – wynosi zwykle 18 miesięcy. 

Pod tym względem podobne warunki oferowane są w ramach zaledwie kilku produktów bankowych, 

np.: oferowany przez Bank BOŚ S.A. Kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW) – 10-letni 

okres kredytowania, z możliwością karencji nawet do dwóch lat. Z kolei w przypadku wojewódzkich 

funduszy okres kredytowania jest krótszy, najczęściej wynosi około 5 lat; zdecydowanie krótszy jest 

również okres karencji, sięgający zazwyczaj do 1 roku.  

� Wszystkie fundusze w przypadku nieterminowego wywiązywania się z ustaleń umowy przewidują 

wstrzymanie wypłaty pożyczki.  

� Zdecydowana większość funduszy oferuje możliwość umorzenia części pożyczki. W przypadku 

NFOŚiGW często pojawiającym się wymogiem jest terminowe spłacenie co najmniej 50% kwoty 

pożyczki, umorzone z kolei może być maksymalnie do 30% pożyczki. Wojewódzkie fundusze, 

w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, również oferują taką możliwość, często jednak umorzenie 

wynosi mniej niż 30%, np.: 10 – 15 – 20%. Nieliczne fundusze, jak np. WFOŚiGW w Katowicach, oferują 

wyższy odsetek umorzenia pożyczki po deklaracji beneficjenta, iż umorzona kwota zostanie 

przeznaczona na kolejne zadanie służące osiąganiu efektów ekologicznych.  

� Fundusze wymagają dodatkowo terminowego wywiązywania się beneficjentów z obowiązku 

uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za naruszenia wymogów ochrony 

środowiska.  
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� W przypadku korzystania przez beneficjenta z dofinansowania ze środków funduszu na to samo 

przedsięwzięcie w formie pożyczki i dotacji, kwota maksymalnego dopuszczalnego umorzenia podlega 

zmniejszeniu o kwotę udzielonej dotacji, np.: WFOŚiGW w Gdańsku: jeśli udział środków dotacyjnych 

w finansowaniu zadania przekracza 50% jego kosztów kwalifikowanych to dopuszczalne umorzenie 

ulega obniżeniu o 2 punkty procentowe za każdy rozpoczęty punkt procentowy powyżej progu 50% 

udziału środków dotacyjnych w kosztach kwalifikowanych. 

� Pożyczki przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia (tzw. pożyczki płatnicze) 

oraz na zapewnienie wkładu własnego dla przedsięwzięcia z reguły nie podlegają umorzeniu.  

� Dotacje udzielane są na przedsięwzięcia, których realizacja z założenia nie prowadzi do uzyskania 

korzyści finansowych: edukacja ekologiczna, ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona i zrównoważone 

gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona ziemi, niektóre przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

atmosfery, monitoring środowiska, zapobieganie lub likwidacja poważnych awarii i ich skutków, 

demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Z kolei na przedsięwzięcia, 

w wyniku, których możliwe jest uzyskanie oszczędności (energooszczędność, efektywność 

energetyczna, zasobo- i materiałooszczędność) lub też produkcja energii – dzięki zastosowaniu 

rozwiązań wykorzystujących produkcję energii z odnawialnych źródeł – najczęściej udzielane jest 

wsparcie w postaci preferencyjnej pożyczki.  

� Udzielanie pozafinansowych form wsparcia dla beneficjentów: przedstawiciele wfośigw podkreślają 

fakt, iż są w stałym kontakcie ze swoimi aktualnymi a także potencjalnymi beneficjentami – od szkoleń, 

warsztatów, konferencji, spotkań na zaproszenie (na prośbę) beneficjenta, po stały codzienny kontakt 

telefoniczny. Wyróżnić można szczególnie NFOŚiGW, jako wiodący w uruchamianiu platform 

internetowych/forum dla beneficjentów, np.: Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, Forum „Ekologia 

– Edukacja – Ekoinnowacje”, Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”. 

4. ZMIANY KIERUNKÓW WSPARCIA OFEROWANEGO PRZEZ FUNDUSZE W OKRESIE 2009-2012 

Analiza zmian kierunków i form finansowania przedsięwzięć przez NFOŚiGW w latach 2009-2012 

generalnie przedstawia się następująco: 

� w ramach gospodarki komunalnej można zauważyć przejście od inwestycji w gospodarce wodno-

ściekowej w kierunku gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i ochrony klimatu
17

, 

� w zakresie finansowania sektora przedsiębiorstw – przejście od koncentracji wsparcia na pozwolenia 

zintegrowane czy przystosowania przedsiębiorstw do wymogów europejskich poprzez zwrócenie 

uwagi na procesy zasobochłonności, energooszczędności, ochrony powietrza do zwiększania 

efektywności energetycznej. 

Na schemacie poniżej przedstawiono najważniejsze nowe zadania lub programy priorytetowe, które 

pojawiały się w kolejnych latach realizacji PEP. 

                                                           
17

Za: Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w 2011 r. Warszawa, kwiecień 2012. 
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Na kolejne lata planowane jest uruchomienie nowych programów, takich jak: 

� „KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 

rozproszonych odnawialnych źródeł energii” - we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, 

� „LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”, 

� „Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”, 

� „BOCIAN” – wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, prosumencki program 

inwestowania w OZE – rozszerzenie oferty dopłat do kolektorów słonecznych o inne rozproszone 

mikroźródła OZE, 

� Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. 

PODSUMOWANIE 

Podsumowując wprowadzane w ofercie NFOŚiGW zmiany można powiedzieć, że: 

� wprowadzają produkty i instrumenty nowatorskie (jak np.: inteligentce sieci energetyczne, 

prosumenckie programy wspierające rozproszone mikroźródła energii odnawialnej czy 

energooszczędne oświetlenie uliczne), 

� podążają one za unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi czy zobowiązaniami 

międzynarodowymi (w początkowych latach po przystąpieniu do UE najistotniejsze działania dotyczyły 

gospodarki wodno-ściekowej, natomiast w chwili obecnej dotyczą gospodarki niskoemisyjnej), 

� stawiają sobie za cel maksymalizację możliwości wykorzystywania innych źródeł finansowania na cele 

związane z ochroną środowiska (np. wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko 

i obszarów Natura 2000 czy opracowania programów ochrony powietrza i planów działania), 

� są przykładem bardzo elastycznego sposobu reagowania na pojawiające się nagle potrzeby wsparcia 

pewnych obszarów (np. usuwanie skutków powodzi), 

2010

•GIS (budowa 
biogazowni, instalacji 
na biomasę, 
modernizacja sieci 
energetycznych i  
termomodernizacja)

• usuwanie skuktów 
powodzi z 2010 r.

• przejęcie od budżetu 
państwa 
finansowanieazbiornika 
Świnna Poręba na rzece 
Skawie

• współpraca z 
wojewódzkimi 
funduszami , np. 
Program Priorytetowy 
Zrównoważony rozwój 
rejonu rzeki Rospudy

• wspieranie systemu 
ocen oddziaływania na 
środowisko i obszarów 
Natura 2000

2011

• program Efektywne 
Wykorzystanie Energii

• program dopłat do 
kolektorów słonecznych

• program priorytetowy 
wspierający 
przydomowe 
oczyszczalnie ścieków    
i przyłącza do 
kanalizacji

• program priorytetowy 
wspierający przeróbkę 
osadu ściekowego

2012

•program Gekon -
Generator Koncepcji 
Ekologicznych (we 
współpracy z NCBR) 
wspierający jednostki 
naukowe oraz 
przedsiębiorstwa          
w tworzeniu 
innowacyjnych 
rozwiązań ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
technologii przyjaznych 
środowisku

• pilotażowy program 
„Inteligentne sieci 
energetyczne”

• poszerzenie oferty GIS 
o programy: SOWA, 
który dotyczy 
energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego 
oraz GAZELA, w którym 
dotacje będą 
skierowane na rozwój 
niskoemisyjnego 
transportu miejskiego
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� stanowią alternatywę dla finansowania inwestycji, które nie mogą być sfinansowane z innych źródeł 

(np. finansowanie zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawie). 

Z punktu widzenia realizacji celów PEP oraz maksymalizacji korzyści dla środowiska należy 

jednoznacznie ocenić bardzo pozytywnie trzy pierwsze opisane wyżej punkty. 

Z kolei zmiany w ofercie wfośigw są pochodną głównie: 

� dostosowania systemu do maksymalizacji potencjału pozyskiwania i absorpcji środków zewnętrznych 

(innych niż środki wfośigw), 

� dostosowywania się do potrzeb beneficjentów (wynikających głównie z pozyskiwania wkładu 

własnego na realizację projektów oraz ich wzrastającego zadłużenia), 

� uwzględniania regionalnej polityki środowiskowej oraz dokumentów strategicznych. 

Takie podejście wfośigw również należy ocenić pozytywnie w kontekście realizacji celów 

środowiskowych. 

Na koniec tego rozdziału warto też wspomnieć o roli działań z zakresu edukacji ekologicznej 

finansowanych przez fundusze – jednym z założeń jej finansowania jest podnoszenie świadomości 

określonych grup dotyczące tematu, który będzie potem dofinansowany w ramach innych 

programów ze środków funduszu. Takie działania edukacyjne wyprzedzające działania inwestycyjne 

mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności ogółu przedsięwzięć podejmowanych 

przez fundusze. 

5. CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW NA TLE INNYCH 

PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH NA RYNKU 

NFOŚiGW w latach 2009-2012 zawarł ponad 6 tys. umów o łącznej wartości dofinansowania ponad 

25,5 mld PLN, w tym ze środków krajowych 9,4 mld PLN. Najwięcej zawartych umów stanowiły 

dotacje udzielane ze środków krajowych (5190 umowy), umowy zawarte w ramach POIiŚ (441 

umowy) oraz pożyczki ze środków krajowych (293 umowy). Pod względem wartości dofinansowania 

umów dominowały projekty realizowane w ramach środków POIiŚ (15,5 mld PLN), natomiast 

w ramach dofinansowania krajowego umowy pożyczki (5,5 mld PLN). Najmniej umów zawarto 

w ramach współfinansowania projektów dofinansowanych w ramach programu Life+ (45 szt.), 

stanowią one także najmniejszą pod względem udzielonego dofinansowania grupę (niespełna 0,2 mld 

PLN). NFOŚiGW udzielał także dopłat do kredytów i pożyczek inwestycyjnych (zawarto umowy z 6 

bankami obejmujące program dopłat do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych, w ramach 

których zawarto 34219 indywidualnych umów kredytu z dotacją), a także przeznaczał środki na 

współfinansowanie przedsięwzięć dofinansowanych z POIiŚ (132 umowy o łącznej planowanej kwocie 

dofinansowania w wysokości około 2,7 mld PLN). 
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Wykres 1. Umowy z udziałem środków NFOŚiGW lub obsługiwane przez NFOŚiGW z lat 2009-2012
18

;
19

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW 

Wykres 2. Umowy zawarte przez NFOŚiGW w latach 2009-2012 związane ze współfinansowaniem ze 

środków krajowych umów w ramach POIiŚ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW 

                                                           
18 Wartość umów Life+ przeliczono po kursie 1 EUR = 4 PLN 

19 W grupie pożyczek ujęto także pożyczki udzielone w ramach finansowania mieszanego oraz pożyczki – udostępnienie środków 
finansowych wfośigw; w grupie dotacji ujęto dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dotacje udzielone w ramach finansowania 
mieszanego, dotacje – udostępnione środki wfośigw, umorzenia pożyczek i kredytów, dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów 
bankowych - dotacje inwestycyjne, kredyty bankowe z dopłatami NFOŚiGW do oprocentowania - dotacje inwestycyjne, dopłaty NFOŚiGW 
do oprocentowania kredytów bankowych - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych 
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Od 2011 roku, ze względu na zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych20, 

NFOŚiGW dokonuje także tzw. przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych (dalej: 

PJB). Procedura ubiegania się, oceny i rozliczenia wniosku o przekazanie środków dla PJB jest 

dokładnie opisana i zamieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW. W latach 2011-2012 zawarto 

500 umów o przekazanie środków PJB na kwotę ponad 900 mln PLN21.  

Swoje działania i udzielane wsparcie NFOŚiGW koncentruje na projektach o wysokich nakładach 

inwestycyjnych i możliwie szerokim, często ponadregionalnym, zasięgu.  

Projekty mniejsze o charakterze regionalnym mogą być wsparte finansowo ze środków 

16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Każdy wfośigw działa na 

obszarze jednego województwa, jednak w wyjątkowych przypadkach wspiera także projekty 

obejmujące działania o charakterze ponadregionalnym. Podobnie jak NFOŚiGW fundusze te 

wspierają działania z zakresu ochrony środowiska dysponując środkami krajowymi, ale także są 

Instytucjami Wdrażającymi dla I i II osi POIiŚ dla projektów o wartości poniżej 25 mln EUR22. Rola 

wfośigw w systemie finansowania działań z zakresu ochrony środowiska jest równie istotna jak 

NFOŚiGW, gdyż to te instytucje wspierają finansowo większość inwestycji z dziedziny m.in. 

gospodarki wodno-ściekowej w gminach swojego regionu oraz wiele innych, istotnych dla danego 

regionu, projektów. 

Wykres 3. Umowy zawarte przez wfośigw ogółem (suma) w latach 2009-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez 16 wfośigw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami. 
21

Na podstawie sprawozdań NFOŚiGW. 
22Istnieje możliwość powierzania wfośigw projektów niezależnie od przyjętej ogólnej zasady rozgraniczającej na projekty „małe” i „ duże”. 
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Wykres 4. Umowy zawarte przez wfośigw w latach 2009-2012
23

 (liczba zawartych umów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez 16 wfośigw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Przekazanie środków dla PJB zostało ujęte w zestawieniu w kategorii „pozostałe umowy (środki krajowe)”, o ile pozwalały na to dane 
przekazane przez dany wfośigw (wyróżnienie środków przekazanych PJB). 
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Wykres 5. Kwoty umów zawartych przez wfośigw w latach 2009-2012 [mln PLN] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez 16 wfośigw 

W latach 2009-2012 wfośigw zawierały średniorocznie ponad 442 umowy. W czołówce zestawienia, 

pod względem liczby zwartych umów plasuje się WFOŚiGW w Katowicach z blisko 5200 zawartymi 

w latach 2009-2012 umowami. W strukturze ilościowej zawieranych przez wfośigw umów, podobnie 

jak to ma miejsce w przypadku NFOŚiGW, przeważają umowy o dotację. Natomiast kwotowo to 

umowy pożyczkowe stanowią większość zawieranych umów. Jedynie wybrane wfośigw naruszają tą 

ogólną tendencję:  

� WFOŚiGW Białystok - przeważającą część dofinansowania stanowią umowy zawarte w ramach 

pozostałych umów z wykorzystaniem środków krajowych oraz umów związanych z POIiŚ ; 

� WFOŚiGW Katowice – zbliżona jest wartość umów zawartych w ramach dotacji jak i pozostałych umów 

ze środków krajowych; 

 

PODSUMOWANIE 

NFOŚiGW jest dysponentem środków krajowych, środków UE (w części – opisane niżej), Krajowego 

systemu zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), jest operatorem Norweskiego 
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pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Instytucji Wdrażającej dla Instrumentu finansowego 

Life+. Swoje działania i udzielane wsparcie NFOŚiGW koncentruje na projektach o wysokich 

nakładach inwestycyjnych i możliwie szerokim, często ponadregionalnym, zasięgu. W strukturze 
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zawartych lub obsługiwanych przez NFOŚiGW w latach 2009-2012 umów przeważały umowy 

o dotację udzielane ze środków krajowych, które obejmowały kwotę dofinansowania w wysokości 5,5 

mld PLN. Drugą pod względem liczebności grupę umów stanowiły umowy zawarte w ramach POIiŚ 

(ponad 440 szt.) o dominującym udziale kwotowym w ogóle dofinansowania – 15,5 mld PLN. Dla 

umów tych (wybrane osie i działania POIiŚ) NFOŚiGW stanowi Instytucję Wdrażającą. Umowy 

o pożyczkę ze środków krajowych stanowiły trzecią co do liczebności grupę i w ramach nich 

zakontraktowano środki w wysokości 1,2 mld PLN. Najmniej umów – 45 - zawarto w ramach 

współfinansowania projektów dofinansowanych w ramach programu Life+, stanowią one także 

najmniejszą pod względem udzielonego dofinansowania grupę (niespełna 0,2 mld PLN). NFOŚiGW 

udzielał także dopłat do kredytów i pożyczek inwestycyjnych (zawarto umowy z 6 bankami 

obejmujące program dopłat do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych, w ramach których 

zawarto 34219 indywidualnych umów kredytu z dotacją), a także przeznaczał środki na 

współfinansowanie przedsięwzięć dofinansowanych z POIiŚ (132 umowy o łącznej wartości 

dofinansowania w wysokości około 2,7 mld PLN). 

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska zawarły w latach 2009-2012 blisko 28 tys. umów 

o łącznej wartości 8,5 mld PLN ze środków krajowych. W strukturze zawieranych przez wfośigw 

umów, podobnie jak to ma miejsce w przypadku NFOŚiGW, przeważają umowy o dotację. Jednak to 

w ramach umów o pożyczkę przekazywana jest większość środków, którymi dysponują wfośigw. 

5.1 STRUKTURA FINANSOWANIA NFOŚIGW ZE WZGLĘDU NA BENEFICJENTÓW 

NFOŚiGW udziela dofinansowania w oparciu o ustalone kryteria i warunki dofinansowania. Dla 

każdego rodzaju działania z zakresu ochrony środowiska, dla którego NFOŚiGW zamierza udzielać 

wsparcia finansowego określane są z odpowiednim wyprzedzeniem dokładne kryteria udzielania 

wsparcia opisane w programie priorytetowym. Programy priorytetowe wraz ze wzorami 

wymaganych do wypełnienia i złożenia dokumentów publikowane są na stronie internetowej 

NFOŚiGW. Dobrą praktyką są przygotowane na zlecenie NFOŚiGW badania opinii publicznej 

dotyczące planowanych kierunków interwencji (zakresu programów priorytetowych) oraz kryteriów 

i zasad udzielania wsparcia. Przykładem może tu być badanie pt. „Badanie stopnia akceptacji 

potencjalnych beneficjentów dla poziomu dofinansowania zakupu i montażu przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej”.  

Beneficjentami środków NFOŚiGW są różne podmioty zarówno publiczne jak i prywatne, a także 

instytucje pozarządowe.  
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Wykres 6. Struktura beneficjentów środków NFOŚiGW na podstawie umów z lat 2009-2012 (% liczby umów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

Struktura beneficjentów środków NFOŚiGW jest zróżnicowana. Główną grupę beneficjentów 
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zawartych umów, o kwocie dofinansowania w wysokości ponad 4,6 mld PLN. Liczbą grupę stanowią 

także jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, samorządy województw. Do tej grupy 

zaliczono także związki celowe gmin i powiatów powołane do pełnienia określonych funkcji. Łącznie 

umowy zawarte z tymi podmiotami stanowiły blisko 16% wszystkich umów i obejmowały kwotę 

ponad 1,2 mld PLN (ok. 13% wartości umów). Kolejną liczną grupą były umowy zawarte z PGL LP oraz 

parkami narodowymi. Było to niespełna 10% wszystkich umów NFOŚiGW z lat 2009-2012, łącznie na 

kwotę ok. 285 mln PLN. Lasy Państwowe i parki narodowe pozyskiwały dofinansowanie głównie na 

działania o charakterze ochrony przyrody oraz edukację ekologiczną. 
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pozarządowe pozyskiwały środki w przeważającej liczbie przypadków na edukację ekologiczną 

a w dalszej kolejności na działania z zakresu ochrony przyrody. 
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Wykres 7. Struktura beneficjentów środków NFOŚiGW na podstawie umów z lat 2009-2012  

(% wartości umów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

Na znacznie mniejsze środki zostały podpisane umowy z pozostałymi beneficjentami tj.:  

� KZGW i RZGW na wsparcie działań z zakresu gospodarki wodnej zawarło ponad 200 umów na kwotę 

blisko 1,4 mld PLN;  

� jednostki ratownictwa (górskiego wodnego, górniczego) oraz placówki zdrowia (szpitale i przychodnie) 

podpisały łącznie ponad 170 umów na kwotę dofinansowania blisko 362 mln PLN z przeznaczeniem na 

realizację działań głównie z zakresu ochrony powietrza i klimatu; 

� uczelnie i instytuty badawcze na realizacje działań związanych z ochroną powietrza i klimatu, edukację 

ekologiczną, ochronę powierzchni ziemi i ochronę przyrody podpisały 200 umów na łączną kwotę 

dofinansowania w wysokości ponad 540 mln PLN. 

Ukazana na powyższych wykresach zróżnicowana struktura beneficjentów środków NFOŚiGW 

pozwala na wysnucie wniosku, że środki NFOŚiGW mogą trafić do niemal każdego podmiotu 

działającego na terenie Polski. 

W strukturze beneficjentów wfośigw, podobnie jak to ma miejsce w ramach działalności NFOŚiGW, 

pod względem liczby zawieranych umów przeważają jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 

związakami celowymi. W dalszej kolejności umowy zawierane były z: NGO, przedsiębiorstwami 

komunalnymi i prywatnymi, PSP i OSP, jednostkami PGL LP oraz pozostałymi beneficjentami (w tym 

osobami fizycznymi). 
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Wykres 8. Struktura beneficjentów środków wfośigw na podstawie umów z lat 2009-2012 (liczba umów)
24

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez 15 wfośigw.

                                                           
24 Wykres nie obejmuje WFOŚiGW w Warszawie, który nie prowadzi sprawozdawczości w podziale na rodzaje beneficjentów. 
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Pod względem wielkości interwencji w podziale na grupy beneficjentów wyraźnie dominują JST oraz 

związki celowe wybranych JST. W większości wfośigw ponad 50% środków zakontraktowanych 

w ramach umów trafi do tych właśnie podmiotów. W dalszej kolejności dofinansowane zostały 

projekty realizowane przez przedsiębiorstwa komunalne i prywatne. Do tej grupy podmiotów trafia 

średnio 30% środków. 

Biorąc pod uwagę, że podstawową grupę beneficjentów wfośigw stanowią JST, a drugą znaczącą 

grupą są podmioty prywatne, warto pokreślić, że w przypadku beneficjentów z sektora publicznego 

(m.in. JST) udzielane przez Wojewódzkie Fundusze wsparcie ma walor pożytku publicznego. 

Realizowane przez JST projekty osiągają w większości przypadków efekt synergiczny - wszechstronnie 

pozytywnie oddziałując na dużą grupę odbiorców. W przypadku beneficjentów prywatnych, środki 

inwestowane przez wfośigw służą jako impuls, zachęta do wdrażania proekologicznych rozwiązań 

oraz technologii. Fakt udzielania tej grupie beneficjentów dofinansowania głównie w formie zwrotnej 

można uznać za dodatkowy walor – jest to w ten sposób „odnawialne źródło” finansowania kolejnych 

prośrodowiskowych przedsięwzięć. 
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Wykres 9. Struktura beneficjentów środków wfośigw na podstawie umów z lat 2009-2012 (wartość umów w mln PLN)
25

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez 15 wfośigw.

                                                           
25 Wykres nie obejmuje WFOŚiGW w Warszawie, który nie prowadzi sprawozdawczości w podziale na rodzaje beneficjentów. 
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PODSUMOWANIE 

Beneficjentami środków NFOŚiGW są różne podmioty, zarówno publiczne jak i prywatne, a także 

organizacje pozarządowe. Główną grupę beneficjentów stanowią przedsiębiorstwa zarówno 

o charakterze komunalnym jak i prywatne – ponad 46% zawartych umów, o kwocie dofinansowania 

w wysokości ponad 4,6 mld PLN. Dużą grupę (pod względem liczby zawartych umów) stanowią 

jednostki samorządu terytorialnego. Łącznie umowy zawarte z tymi podmiotami stanowiły 16% 

wszystkich umów i obejmowały kwotę ponad 1,2 mld PLN (ok. 13% wartości umów). Kolejną liczną 

grupą były umowy zawarte z PGL LP oraz parkami narodowymi. Stanowiły one niespełna 10% 

wszystkich umów NFOŚiGW z lat 2009-2012, łącznie na kwotę ok. 285 mln PLN. NFOŚiGW zawarł 

także 7% umów na kwotę około 154 mln PLN z tzw. NGO. 

W strukturze beneficjentów wfośigw przeważają JST, które otrzymały ponad 50% środków 

rozdysponowanych przez poszczególne wfośigw w latach 2009-2012. Drugą grupą beneficjentów, 

która uzyskała najwięcej dofinansowania z wfośigw, są przedsiębiorstwa komunalne i prywatne, do 

których trafiło 30% środków.  

5.2 STRUKTURA FINANSOWANIA NFOŚIGW ZE WZGLĘDU NA SEKTORY I ZADANIA WSKAZANE 

W PEP 2009-2012 

W ramach badania przeanalizowano zapisy Polityki Ekologicznej Państwa 2009-2012 pod kątem 

finansowania w latach 2009-2012 poszczególnych jej sektorów i zadań w ramach środków 

przekazanych przez NFOŚiGW (w różnych formach interwencji) beneficjentom.  

Tabela 4. Założenia PEP 2009-2012 oraz ich finansowanie przez NFOŚiGW 

Sektory i zadania PEP 2009-2012 

Czy zadanie było 
dofinansowane przez 

NFOŚiGW w latach 
2009-2012? 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych TAK 

Rozwój metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów 
strategicznych oraz szkolenia dla projektodawców tych dokumentów oraz dla osób oceniających 

TAK 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska TAK 

Promocja tworzenia „zielonych miejsc pracy” z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. NIE 

Promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska przez 
finansowanie projektów w ramach programów unijnych. 

TAK 

Wprowadzenie etykiet informujących o produktach ekologicznych i ich promocja wśród 
społeczeństwa. 

NIE 

Wsparcie zastosowania pojazdów o niskiej emisji i wysokiej efektywności energetycznej 
z napędami alternatywnymi oraz wypracowanie rozwiązań hamujących napływ do krajowego 
parku zagranicznych pojazdów o niekorzystnych parametrach ekologicznych i energetycznych. 

NIE 

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej kształtującej zrównoważone wzorce 
konsumpcji. 

TAK 

W latach 2009-2012 jest konieczne zastosowanie systemu „zielonych zamówień” 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych przez wszystkie 
instytucje korzystające ze środków publicznych.  

TAK 
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Zarządzanie środowiskowe TAK 

Wprowadzanie „zielonych zamówień” promujących w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego firmy posiadające certyfikaty zarządzania środowiskowego przez uzyskanie przez nie 
dodatkowych punktów podmiotów posiadających certyfikaty zarządzania środowiskowego 
i uproszczenie trybu ich kontroli. 

NIE 

Upowszechnienie wśród społeczeństwa logo EMAS i normy ISO 14001 a także logo CP jako 
znaków jakości środowiskowej firmy będącej wytwórcą danego wyrobu lub świadczącej określoną 
usługę. 

TAK 

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska TAK 

Doskonalenie metod udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie 
instytucje publiczne. 

TAK 

Rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska dostępu do informacji o środowisku oraz 
kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (akcje, szkolenia dla 
nauczycieli i szkół). 

TAK 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne projektów realizowanych przez organizacje 
pozarządowe. 

TAK 

Szkolenia dla pracowników instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w zakresie przepisów 
o dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku. 

TAK 

Ściślejsza współpraca z dziennikarzami w zakresie edukacji ekologicznej wszystkich grup 
społecznych – większe niż dotąd zaangażowanie w tym zakresie funduszy ekologicznych. 

TAK 

Promowanie etykiet znakujących aspekt środowiskowy produktów w celu ułatwienia 
konsumentom zachowań proekologicznych. 

NIE 

Rozwój badań i postęp techniczny TAK 

Umożliwienie finansowania przez fundusze ekologiczne wdrażania ekoinnowacji opracowanych 
w polskich placówkach naukowobadawczych. 

NIE 

Zwiększenie wymiany zespołów badawczych z najlepszymi zagranicznymi instytutami (wspierane 
finansowo przez fundusze ekologiczne). 

NIE 

Doposażenie w nowoczesną aparaturę naukową instytutów, uczelni i systemów monitoringu. TAK 

Wspieranie platform technologicznych jako miejsca powstawania rozwiązań innowacyjnych przez 
ośrodki naukowe i jednostki gospodarcze. 

TAK 

Wdrożenie systemu informatycznego resortu „Środowisko”, w tym wdrożenie Systemu 
Informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „EKOINFONET”. 

TAK 

Odpowiedzialność za szkody w środowisku TAK 

Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku dla 
pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych. 

NIE 

Wzmocnienie kadrowe i aparaturowe Inspekcji Ochrony Środowiska pozwalające na pełną 
realizację zadań kontrolnych 

TAK 

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym TAK 

Ochrona przyrody TAK 

Konieczne jest dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności biologicznej Polski. 
Stworzy to podstawę do ustanowienia pełnej listy obszarów ochrony ptaków i ochrony siedlisk 
w europejskiej sieci Natura 2000. Będą realizowane zadania wynikające z Krajowej strategii 
ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej dotyczące przywracania 
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach 
chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności 
genetycznej roślin, zwierząt i grzybów. Waloryzacja różnorodności biologicznej powinna być 

TAK 
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przeprowadzona możliwie szybko na obszarach, na których planowane są inwestycje 
infrastrukturalne przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, 
w szczególności realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013. 

Przywrócenie drożności lądowych i wodnych korytarzy ekologicznych umożliwiających 
przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji w skali kraju. 

TAK 

Wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych. TAK 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu. 

TAK 

Wypracowanie metod skutecznej ochrony cennych przyrodniczo zadrzewień przydrożnych oraz 
terenów zieleni miejskiej.  

TAK 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów TAK 

Realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego programu zwiększenia lesistości”, przy czym jest 
konieczna aktualizacja tego programu, przewidziana w roku 2009. Zalesienia realizowane będą 
także przez podmioty prywatne, z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

TAK 

Ważną rolą lasów jest utrzymanie znacznej retencji wodnej i jej powiększenie przez przywracanie 
przesuszonych przez meliorację terenów wodno-błotnych. W tym zakresie Lasy Państwowe będą 
realizowały dwa duże programy wieloletnie z udziałem środków z Programu „Infrastruktura 
i Środowisko”.  

TAK 

Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska oraz zwiększenie różnorodności 
genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych, w tym realizacja programu restytucji 
jodły w Sudetach oraz ochrony i restytucji cisa w Polsce.  

TAK 

Rozbudowa funkcji leśnych banków genów oraz wprowadzenie alternatywnego systemu 
certyfikacji lasów. 

TAK 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wody TAK 

Przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, która wskazywała będzie obszary narażone 
na niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało będzie do dnia 22 grudnia 2013 r. opracować 
mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. (Na podstawie map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowane zostaną do dnia 22 grudnia 2015 r. 
plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy oraz regionów wodnych) 

TAK 

Wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone. NIE 

Rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu finansowym z programów UE. TAK 

Modernizacja systemów melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w urządzenia piętrzące wodę, 
umożliwiające sterowanie odpływem. 

NIE 

Realizacja projektów z środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (priorytet 
III), mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności 
i gospodarki kraju oraz ochrony przed powodzią. 

TAK 

Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-
promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych). 

TAK 

Dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych. NIE 

Ochrona powierzchni ziemi TAK 

Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego. TAK 

Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności oraz 
promocja takiej żywności. 

NIE 

Rozwój monitoringu gleb. TAK 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inicjatyw dotyczących rekultywacji terenów TAK 
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zdegradowanych i zdewastowanych. 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi TAK 

Tworzenie stanowisk dokumentacyjnych i geoparków w celu prawnej ochrony dziedzictwa 
geologicznego Polski oraz inwentaryzacja stanowisk geologicznych i utworzenie ich centralnego 
rejestru. 

TAK 

Zakończenie prac nad systemem osłony przeciwosuwiskowej SOPO i utworzenie centralnego 
rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 

TAK 

Prowadzenie polityki koncesyjnej mającej na celu zwiększenie udokumentowania złóż surowców 
energetycznych z jednoczesnym promowaniem nowych technologii pozyskiwania energii ze złóż, 
zwłaszcza węgla, w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko dotychczasowego 
sposobu eksploatacji. 

TAK 

Promowanie wykorzystania metanu z pokładów węgla. NIE 

Ułatwienia w dostępie do map i danych geologicznych. TAK 

Uzupełnienie baz danych geologiczno-inżynierskich dla aglomeracji miejskich. TAK 

Określenie obszarów zagrożonych naturalnymi mikrowstrząsami sejsmicznymi. TAK 

Środowisko a zdrowie TAK 

Poprawa funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska i monitoringu sanitarnego przez 
poprawę technicznego wyposażenia służb kontrolnych w nowoczesny sprzęt oraz sieci alarmowe. 

TAK 

Wspólne prowadzenie akcji edukacyjno-szkoleniowych dla służb zakładów przemysłowych 
i pracowników administracji publicznej w zakresie zapobiegania awariom oraz skażeniom 
środowiska 

NIE 

Doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz 
sporządzanie wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii. 

TAK 

Zbieranie i udostępniania informacji na temat zagrożeń dla zdrowia społeczeństwa (zarówno 
nagłych, jak i długotrwałych). 

NIE 

Jakość powietrza TAK 

Dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii.  TAK 

Opracowanie i wdrożenie przez właściwych marszałków województw programów naprawczych 
w 161 strefach miejskich, w których notuje się przekroczenia standardów dla pyłu drobnego 
PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE. 

TAK 

Do roku 2010 przewiduje się także uruchomienie pierwszej linii kolejowej dla samochodów 
ciężarowych przejeżdżających przez Polskę w tranzycie wschód zachód (tzw. transport 
intermodalny). Wysokie ceny paliw silnikowych powodują, że obecnie tranzyt kolejowy staje się 
opłacalny. 

NIE 

Efektywność energetyczna TAK 

Modernizacja systemu energetycznego (dot. modernizacji bloków energetycznych i całych 
elektrowni)  

NIE 

Ochrona wód TAK 

Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów dla 
wszystkich aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz rozbudowa dla nich sieci kanalizacyjnych 
wspierana dotacjami z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (priorytet I). 

TAK 

Realizacja programów działań na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia 
rolniczego, wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego w wysokosprawne oczyszczalnie 
ścieków 

TAK 

Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych. TAK 

Wdrożenie do praktyki najbardziej skutecznych i ekonomicznie opłacalnych metod odzysku TAK 
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osadów ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków. 

Wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty 
obornikowe 

TAK 

Ścisła współpraca z państwami leżącymi nad Morzem Bałtyckim w realizacji programu ochrony 
wód tego morza w ramach Konwencji Helsińskiej. 

TAK 

Uruchomienie działań zapisanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 
w Polsce oraz w programie wodnośrodowiskowym kraju. 

TAK 

Ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych zbiorników wód podziemnych oraz stref 
ochrony ujęć wód podziemnych. 

TAK 

Gospodarka odpadami TAK 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku i recyklingu 
odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym zakresie 

TAK 

Dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.). TAK 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii prowadzących do 
zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe). 

NIE 

Realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych 
i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu 
wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

TAK 

Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów TAK 

Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów 
(np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych. 

TAK 

Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, co cztery lata powinien być sporządzony krajowy 
plan gospodarki odpadami i w ślad za nim wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Plan obecnie 
obowiązujący został zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2006 r., tak więc w 2010 r. konieczne 
będzie opracowanie nowego, zaktualizowanego planu, zawierającego szczegółowe wytyczne dla 
reformy systemu gospodarki odpadami w Polsce, aby uzyskać istotny postęp, wymagany przez 
prawo Unii Europejskiej. 

TAK 

Wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających odpady od 
wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania 
odpadów. 

TAK 

Dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki ochrony roślin 
i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów (do 
końca 2010 r.). 

TAK 

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych TAK 

Sporządzenie map akustycznych dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dla dróg krajowych 
i lotnisk, a także wynikających z nich programów ochrony przed hałasem. W programach tych 
powinny być zawarte konkretne przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne dla zmniejszenia 
poziomu hałasu tam, gdzie jest on ponadnormatywny. 

NIE 

Likwidacja źródeł hałasu przez tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie szybkości 
ruchu, wymianę taboru tramwajowego na mniej hałaśliwy, a także budowę ekranów 
akustycznych.  

NIE 

Konieczny jest też rozwój systemu monitoringu hałasu. TAK 

W zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych jest istotne zorganizowanie 
laboratorium referencyjnego do pomiaru pól w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska i szkolenie 
specjalistów w zakresie ich pomiaru, a także opracowanie w Ministerstwie Środowiska procedur 
zapewniających bezpieczną lokalizację źródeł pól elektromagnetycznych.  

TAK 

Substancje chemiczne w środowisku TAK 

Kontynuacja programów krajowych dotyczących usuwania PCB z transformatorów, 
kondensatorów i innych urządzeń zawierających te związki wraz z dekontaminacją tych urządzeń, 

TAK 
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usuwanie azbestu, likwidacja mogilników.  

Szkolenia dotyczące odpowiedzialnego stosowania chemikaliów i postępowania z ich odpadami, 
wspierane finansowo przez fundusze ekologiczne oraz propagowanie produktów z substancji 
ulegających biodegradacji (np. torby na zakupy i naczynia jednorazowego użytku). 

TAK 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy PEP 2009-2012 oraz danych przekazanych przez NFOŚiGW 

Analiza powyższego zestawienia wskazuje, że realizacja wszystkich sektorów PEP 2009-2012 została 

objęta dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW. Dzięki odpowiedniemu rozdysponowaniu środków 

wsparciem objęto wiele kluczowych dla realizacji polityki ekologicznej kraju zadań wymienionych 

w PEP. Potwierdza to także analiza głównych rodzajów działań w zakresie ochrony środowiska 

wspartych przez NFOŚiGW zamieszczona na wykresie 10 i 11. 

W dalszej części rozdziału dokonano analizy wykorzystania środków NFOŚiGW na wsparcie projektów 

niewspółfinansowanych przez UE. 

Najwięcej umów (48%) zawarto na realizację działań z zakresu ochrony powierzchni ziemi. 

Realizowano m.in. projekty z zakresu gospodarki odpadami (budowa spalarni i kompostowni, 

modernizacja składowisk i sortowni odpadów), inwestycje w przedsiębiorstwach w odzysk, recykling 

i unieszkodliwianie pojazdów, odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych oraz produkcja paliw 

alternatywnych, rekultywacja terenów zdegradowanych, wykonanie badań, dokumentacji 

geologicznej i hydrogeologicznej oraz baz danych oraz analiz z zakresu gospodarki odpadami. Pod 

względem wartości umów grupa ta stanowiła ponad 14% wartości dofinansowania ogółem. 

Z zakresu ochrony powietrza i klimatu (blisko 11% wszystkich umów) dofinansowano projekty 

z zakresu m.in.: analizy i ekspertyzy w obszarze ochrony powietrza i klimatu w tym także 

transgraniczne, opracowanie programów ochrony powietrza dla miast, wdrożenie w zakładach 

przemysłowych rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza, działania z zakresu 

termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii. Głównymi beneficjentami były placówki zdrowia, 

jednostki samorządu terytorialnego (głównie gminy i powiaty) oraz przedsiębiorstwa. Pod względem 

wartości zawartych umów projekty z zakresu ochrony powietrza i klimatu uplasowały się na 1 miejscu 

zestawienia (23% ogółu dofinansowania) z kwotą wsparcia ze środków NFOŚiGW w wysokości ponad 

1,5 mld PLN.  

Kolejną ważną grupą działań, która w sposób przekrojowy wspiera także pozostałe grupy jest 

edukacja ekologiczna. Na dofinansowanie ponad 500 umów z tej grupy przeznaczono kwotę ponad 

191 mln PLN. Z tych środków realizowano m.in. działania edukacyjne skierowane do młodzieży 

szkolnej lub nauczycieli, działania na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie 

potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, działania edukacyjne 

promujące minimalizację powstawania odpadów i ich preselekcję w gospodarstwach domowych, 

propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-promocyjne, 

szkolenia dla różnych grup odbiorców (studenci, przedsiębiorcy, urzędnicy samorządów gmin), 

wparcie programów telewizyjnych i radiowych, czasopism, artykułów związanych z ochroną 

środowiska ale także działania inwestycyjne z zakresu budowy lub modernizacji infrastruktury 

związanej prowadzeniem edukacji ekologicznej. Ponadto dofinansowano także działania edukacyjne 

dotyczące stosowania OZE, podnoszenia efektywności energetycznej oraz oszczędzania energii. 

NFOŚiGW wspierał finansowo wyjazdy profilaktyczne dzieci i młodzieży z terenów, gdzie występują 

stałe przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe. Wyjazdy te to 

połączone działania profilaktyczne, lecznicze i edukacyjne. Głównymi beneficjentami pomocy były 
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organizacje pozarządowe, kolejnymi beneficjentami pod względem wielkości podpisanych umów były 

parki narodowe i jednostki PGL LP. 

Działania z zakresu ochrony przyrody, które stanowiły blisko 8% wszystkich zawartych umów 

uzyskały dofinansowanie w wysokości ok. 251 mln PLN. Głównymi beneficjentami środków były tu 

parki narodowe, PGL LP oraz także w mniejszym stopniu instytucje pozarządowe. W ramach 

projektów realizowano działania czynnej ochrony przyrody (działania na rzecz ochrony gatunków 

i siedlisk, kanalizacja ruchu turystycznego, ograniczenie emisji na obszarach chronionych), tworzono 

infrastrukturę turystyczną w lasach i na obszarach cennych środowiskowo, podejmowano działania 

ukierunkowane na ochronę różnorodności biologicznej, przygotowywano plany i programy ochrony 

dla parków narodowych, rezerwatów, udrażniano korytarze ekologiczne, wspierano także proces 

zalesiania.  

Wykres 10. Udział procentowy wartości umów zawartych w ramach poszczególnych rodzajów działań 

z zakresu ochrony środowiska w ogóle finansowania udzielonego przez NFOŚiGW na projekty 

niewspółfinansowane przez UE  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW 
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Wykres 11. Udział procentowy liczby umów zawartych w ramach poszczególnych rodzajów działań z zakresu 

ochrony środowiska w ogóle finansowania udzielonego przez NFOŚiGW na projekty niewspółfinansowane 

przez UE 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

Wartą wspomnienia jest także grupa przedsięwzięć z zakresu ochrony wód, w której zawarto 

niewiele liczbowo umów – ok. 117 szt., które stanowiły ponad 4% (ponad 325 mln PLN) wartości 

zawartych umów. Z pieniędzy tych zrealizowano przede wszystkim projekty z zakresu rozwoju 

systemów odbioru i oczyszczania ścieków, zarówno w aglomeracjach powyżej jak i poniżej 15 tys. 

RLM oraz inwestycje obejmujące przydomowe oczyszczalnie ścieków. Co oczywiste główną grupą 

beneficjentów były tu samorządy – gminy, ale także przedsiębiorstwa zależne od samorządów 

świadczące usługi w tej dziedzinie np. gminne spółki wodociągowo-kanalizacyjne. Pozostałe grupy 

działań stanowiły mniejszy udział w liczbie i wysokości zawartych przez NFOŚiGW umów. Zostało to 

przedstawione na powyższych wykresach.  

W ramach badania dokonano również porównania umów zawartych przez NFOŚiGW i wfośigw 

w podziale na dziedziny ochrony środowiska. Udział środków NFOŚiGW oraz wfośigw we wsparciu 

poszczególnych dziedzin związanych z ochroną środowiska jest zróżnicowany. Środki NFOŚiGW pełnią 

dominującą rolę w finansowaniu większości dziedzin ochrony środowiska. Są to następujące 

dziedziny:  
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Wykres 12. Rozkład wsparcia udzielonego ze środków krajowych przez NFOŚiGW oraz wfośigw w latach 

2009-2012 [mln PLN] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez 16 wfośigw oraz sprawozdań NFOŚIGW w latach 

2009-2012 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

Realizacja wszystkich sektorów PEP 2009-2012 została objęta dofinansowaniem ze środków 

NFOŚiGW. Dzięki odpowiedniemu rozdysponowaniu środków wsparciem objęto wiele kluczowych dla 

realizacji polityki ekologicznej kraju zadań wymienionych w PEP. Środki NFOŚiGW pełnią dominującą 

rolę (względem finansowania udzielanego przez wfośigw) w finansowaniu większości dziedzin 

ochrony środowiska. W latach 2009-2012 najwięcej umów (48%) zawarto w NFOŚiGW na realizację 

działań z zakresu ochrony powierzchni ziemi, stanowiły one 14% wartości dofinansowania ogółem.  

Pod względem wartości zawartych umów projekty z zakresu ochrony powietrza i klimatu uplasowały 

się na 1 miejscu zestawienia (23% ogółu dofinansowania) z kwotą wsparcia ze środków NFOŚiGW 

w wysokości ponad 1,5 mld PLN. 

5.3 WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE DOTACYJNE Z PODZIAŁEM WEDŁUG 

BENEFICJENTÓW I OBSZARÓW 

W latach 2009-2012 wsparcie udzielone przez NFOŚiGW w formie dotacji26 stanowiło ok. 87% liczby 

wszystkich zawartych lub obsługiwanych przez NFOŚiGW umów oraz ok. 18% wartości wszystkich 

                                                           
26 Dotacje udzielone jedynie na dofinansowanie projektów niewspółfinansowanych przez UE 
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zakontraktowanych środków. W pewnych grupach działań z zakresu ochrony środowiska udzielane 

wsparcie obejmowało jedynie dotacje. Były to następujące dziedziny: 

� gospodarka wodna 

� monitoring jakości i stanu środowiska 

� przeciwdziałanie poważnym awariom 

� edukacja ekologiczna. 

W ramach działań związanych z ochroną przyrody udzielono dwóch pożyczek dla Gorczańskiego 

Parku Narodowego na realizację działań z zakresu czynnej ochrony gatunków i siedlisk. Były to 

projekty „Czynna ochrona gatunków fauny związanych z małymi zbiornikami w Gorczańskim Parku 

Narodowym” oraz „Ochrona przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację jego 

infrastruktury turystycznej - etap I i jego najbliższym otoczeniu”. Dofinansowano je w kwocie 3 199 

425 PLN. W pozostałych grupach działań udział umów pożyczkowych był znacznie wyższy. 

Dalsza części niniejszego rozdziału traktuje jedynie o udzielonym przez NFOŚiGW wsparciu w ramach 

umów dotacyjnych. 

Wykres 13. Umowy dotacyjne w podziale na grupy działań z zakresu ochrony środowiska (% liczby umów)
27
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27 W grupie „pozostałe dziedziny” zwarto umowy z zakresu: leśnictwa, górnictwa, geologii, efektywnego wykorzystania energii 
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Wykres 14. Umowy dotacyjne w podziale na grupy działań z zakresu ochrony środowiska (% wartości umów 

dotacyjnych) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW 

Najliczniejszą grupę stanowią umowy dotacyjne z zakresu ochrony powierzchni ziemi (49% ogółu 

umów). Na dofinansowanie tej grupy projektów przeznaczono 10% wartości środków dotacyjnych. 

Najwięcej pod względem wysokości zakontraktowanych w ramach umów o dotację środków 

obejmują dziedziny ujęte w grupie „pozostałe” – są to projekty z zakresu leśnictwa, górnictwa, 

geologii, efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach oraz ekspertyzy naukowe. 

W dalszej kolejności w formie dotacji dofinansowano działania z zakresu gospodarki wodnej (19% 

środków dotacyjnych), ochrony powietrza (16%) i przeciwdziałania poważnym awariom (12%). 

Głównym beneficjentem dotacji jest grupa podmiotów: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Umowy zawarte z tymi podmiotami stanowią ponad 30% 

wartości ogółu umów dotacyjnych tj. ponad 1,4 mld PLN. Podmioty te realizowały szereg działań 
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z usuwaniem skutków zagrożeń naturalnych, rozwój i modernizacja infrastruktury 

przeciwpowodziowej, likwidację szkód powodziowych, zlecały wykonanie analiz i ekspertyzy 

związane z ochroną przeciwpowodziową i gospodarką wodną oraz opracowanie metodyki 

szacowania zagrożeń związanych z powodziami, prowadziły działania informacyjno-edukacyjne. 

Wśród beneficjentów tej formy dofinansowania liczną grupę stanowią także 

przedsiębiorstwa  charakterze prywatnym i komunalnym. Zawarto ponad 2200 umów z tymi 

podmiotami o łącznej kwocie dofinansowania na poziomie ponad 856 mln PLN, co stanowiło ponad 

49% ogółu umów dotacyjnych i blisko 18% ogółu środków. 
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Wykres 15. Beneficjenci umów dotacyjnych NFOŚiGW z lat 2009-2012 (procent liczby umów dotacyjnych) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

Ważnym beneficjentem środków w ramach umów o dotację były jednostki samorządu terytorialnego. 

Podmioty te zawarły umowy na kwotę ponad 779 mln PLN, co stanowiło niespełna 16% ogółu 

środków. Z pozyskanych środków gminy realizowały głównie działania związane z ochroną powietrza 

i klimatu, ochroną wód i ochroną powierzchni ziemi. Zrealizowano m.in. następujące projekty28: 

� Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa; Beneficjent: Gmina 

Miasta Tarnowa; koszt całkowity projektu: 27 276 291,20 PLN; 

� Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dot. Teatru Powszechnego, Radomskiego 

Szpitala Specjalistycznego oraz PSP Nr 3, PSP Nr 24 wraz z LO Nr VII i PG Nr 3 w Radomiu; Beneficjent: 

Miasto Radom; koszt całkowity projektu: 25 540 279,06 PLN 

� Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem 

na ochronę środowiska naturalnego; Beneficjent: Gmina Pietrowice Wielkie; koszt całkowity projektu: 

20 146 100 PLN. 

Powiaty realizowały we współfinansowaniu z pozyskanych środków dotacyjnych głównie działania 

z zakresu ochrony powietrza i klimatu, natomiast samorządy województw – głównie działania 

związane z przeciwdziałaniem poważnym awariom. Były wśród nich m.in. następujące projekty29: 
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� Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza 

w obrębie obszarów Natura 2000; Beneficjent: Gmina Sucha Beskidzka; koszt całkowity projektu: 33 

031 028 PLN;  

� Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczurowa, pow. brzeski, woj. 

małopolskie; Beneficjent: Województwo Małopolskie; koszt całkowity projektu: 26 531 656,87 PLN;  

� Odbudowa wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi zniszczonymi przez 

powódź na terenie woj. Świętokrzyskiego; Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie; koszt całkowity 

projektu: 26 271 850 PLN. 

Wykres 16. Beneficjenci umów dotacyjnych NFOŚiGW z lat 2009-2012 (procent wartości zawartych umów 

dotacyjnych) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 
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Gospodarki Wodnej i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Umowy zawarte z tymi podmiotami 

stanowią ponad 30% wartości ogółu umów dotacyjnych tj. ponad 1,4 mld PLN. Wśród beneficjentów 

tej formy dofinansowania liczną grupę stanowią także przedsiębiorstwa o charakterze prywatnym 

i komunalnym, z którymi ponad 49% ogółu umów dotacyjnych o wartości blisko 18% ogółu środków. 

Ważnym beneficjentem środków w ramach umów o dotację były jednostki samorządu terytorialnego. 

Podmioty te zawarły umowy na kwotę ponad 779 mln PLN, co stanowiło niespełna 16% ogółu 

środków. 

5.4 UDZIAŁ PRODUKTÓW FINANSOWYCH NFOŚIGW W RYNKU ANALOGICZNYCH PRODUKTÓW 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jedną z wiodących30 instytucji 

w Polsce zaangażowanych w finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska. Udzielane przez 

NFOŚiGW dofinansowanie ze środków krajowych często przesądza o realizacji lub też braku realizacji 

poszczególnych inwestycji. Podobną rolę, jednak już na szczeblu lokalnym (wojewódzkim) pełnią 

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska wspierane są także w ramach Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusze 

norweskie i fundusze EOG). Jest to bezzwrotna pomoc zagraniczna przyznana przez Norwegię, 

Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii 

Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Obecnie jest realizowana druga transza wsparcia 

projektów w Polsce w ramach funduszy norweskich i EOG obejmująca lata 2009 - 2014. Poprzednia 

edycja dotyczyła okresu 2004-2009. 

Interesującym mechanizmem wsparcia inwestycji jest JESSICA (Joint European Suport for Sustainable 

Investment in City Areas), czyli wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji 

w obszarach miejskich, to instrument finansowy powołany przez Komisję Europejską (KE), Europejski 

Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Ten instrument finansowy został 

stworzony, aby zapewnić wsparcie dla finansowanie projektów realizowanych przez różne podmioty 

(samorządy, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, instytucje otoczenia 

biznesu, inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą) na terenach miejskich. JESSICA zakłada 

wykorzystanie funduszy UE w systemie zwrotnym, tj. oferuje odnawialne instrumenty finansowe 

(pożyczki, gwarancje). Jednym z istotnych elementów projektów objętych wsparciem JESSICA jest 

fakt, że z definicji są to przedsięwzięcia dochodowe. O dofinansowanie starać się mogą beneficjenci, 

którzy planują realizację projektu na terenach miast, które pełnią rolę subregionalnych i regionalnych 

ośrodków rozwojowych31. Niestety brak dostępnych danych nt. wielkości umów zawartych w ramach 

JESSICA środków uniemożliwia porównanie tego mechanizmu finansowania z innymi produktami 

finansowymi. 

Kolejnym instrumentem finansowym zakładającym udzielanie zwrotnej pomocy ukierunkowanej na 

MŚP jest inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises). Jest to 

program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest skierowany do 

                                                           
30 Inne podmioty zaangażowane w finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska: BOŚ Bank S.A., 16 wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, do niedawna także Fundacja EkoFundusz. 

31
Do grupy tej zalicza się miasta powyżej 35 tys. mieszkańców. 
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mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz także do podmiotów rozpoczynających działalność 

gospodarczą – tzw. start-up'ów. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które 

rozpoczynają działalność gospodarczą i nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń 

o wystarczającej wartości. Inicjatywa JEREMIE w Polsce wdrażana jest na poziomie regionalnym 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. W 2012 roku w ramach 

inicjatywy JEREMIE przyznawane były środki w 6 województwach32: zachodniopomorskim (dostępna 

pula 280,0 mln PLN), pomorskim (dostępna pula 287,4 mln PLN), wielkopolskim (dostępna pula 

501,3 mln PLN), dolnośląskim (dostępna pula 405,7 mln PLN), łódzkim (dostępna pula 188,6 mln PLN) 

oraz mazowieckim (dostępna pula 61,5 mln PLN). 

W Polsce dostępne są także inne, komercyjne formy wsparcia inwestycji związanych z ochroną 

środowiska. Wiodącą rolę w tym zakresie pełni Bank Ochrony Środowiska S. A., który oferuje kilka 

produktów wspierających w formie kredytów (czasem z dopłatą w formie dotacji) inwestycje 

z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Tego typu produkty finansowe 

posiadają w swojej ofercie także inne banki m.in.: Bank BPH, Bank BGK, Bank BGŻ. Przegląd linii 

kredytowych wspierających działania z zakresu ochrony środowiska udzielanych przez poszczególne 

banki został zawarty w rozdziale 3.  

Określenie rzeczywistego udziału oferowanych przez NFOŚiGW form wsparcia w rynku tego typu 

produktów w Polsce jest zadaniem trudnym ze względu na wiele szczegółowych aspektów 

udzielanego wsparcia jakie należy wziąć pod uwagę w czasie analizy porównawczej. W przypadku 

dotacji są to m.in. maksymalny możliwy poziom dofinansowania, zakres wydatków możliwych do 

uznania za kwalifikowalne, czas jaki upłynie od momentu złożenia wniosku do wypłaty dotacji czy też 

poziom skomplikowania dokumentacji wnioskowej i rozliczającej przyznane dofinansowanie. 

W odniesieniu do pożyczek i kredytów są to ponadto: stopa procentowa, rodzaj zabezpieczenia 

pożyczki czy kredytu jakie należy przedstawić, możliwy okres spłaty zaciągniętego zobowiązania33. 

Każdy potencjalny beneficjent środków oferowanych czy to przez NFOŚiGW czy też przez inne ww. 

podmioty, przypisuje inną wagę do wymienionych wyżej aspektów udzielanego wsparcia, dlatego też 

porównanie i ocenienie produktów finansowych oferowanych przez NFOŚiGW na tle innych 

podobnych produktów finansowych jest utrudnione.  

Oferowane przez NFOŚiGW wsparcie w postaci dotacji można próbować porównać ze wsparciem 

udzielanym przez wfośigw, fundusze norweskie i fundusze EOG, program Life+ oraz POIiŚ. Wynik tej 

analizy przedstawia Wykres 17. Dla zachowania przejrzystości wykresu numerami porządkowymi 

oznaczono poszczególne sektory PEP 2009-2012 tj.: 1 - Uwzględnienie zasad ochrony środowiska 

w strategiach sektorowych; 2 - Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska; 3 - Zarządzanie 

środowiskowe; 4 - Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, edukacja 

ekologiczna; 5 - Rozwój badań i postęp techniczny; 6 - Odpowiedzialność za szkody w środowisku; 7 - 

Ochrona przyrody; 8 - Ochrona i zrównoważony rozwój lasów; 9 - Racjonalne gospodarowanie 

zasobami wody; 10 - Ochrona powierzchni ziemi; 11 - Gospodarowanie zasobami geologicznymi; 12 - 

Środowisko a zdrowie, monitoring środowiska; 13 - Jakość powietrza; 14 - Ochrona wód; 15 - 

                                                           
32

Dane za: oficjalna strona Inicjatywy JEREMIE: www.jeremie.com.pl. 

33
W obu przypadkach –dotacji i pożyczki –wymieniony w tekście katalog aspektów udzielanego wsparcia finansowego, jakie potencjalni 

beneficjenci mogą rozważać nie jest zamknięty. 
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Gospodarka odpadami; 16 - Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych; 17 - Substancje 

chemiczne w środowisku. 

Wykres 17. Udział procentowy poszczególnych źródeł dofinansowania w dofinansowaniu projektów 

realizujących poszczególne sektory PEP (lata 2009-2012) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

Wykres 17 potwierdza wiodącą rolę NFOŚiGW34, jako instytucji udzielającej wsparcia w wielu 

sektorach PEP. Są to następujące sektory:  

� uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

� udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, edukacja ekologiczna 

� odpowiedzialność za szkody w środowisku 

� racjonalne gospodarowanie zasobami wody 

� ochrona powierzchni ziemi 

� gospodarowanie zasobami geologicznymi 

� substancje chemiczne w środowisku. 

Wykres obrazuje także wiodącą rolę wsparcia udzielane ze środków unijnych w ramach POIiŚ i RPO 

w kilku sektorach PEP: 

                                                           
34 NFOŚIGW rozważano jako dysponenta środków krajowych, gdyż POIiŚ uwzględniono odrębnie. 
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� aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

� zarządzanie środowiskowe 

� rozwój badań i postęp techniczny 

� ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

� środowisko a zdrowie, monitoring środowiska 

� gospodarka odpadami 

� oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych. 

W zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony przyrody wsparcie ze środków UE oraz wsparcie 

udzielane przez NFOŚiGW są na porównywalnym poziomie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że 

dysponentem dużej części dofinansowania z zakresu ochrony środowiska udzielanego w ramach 

POIiŚ jest także NFOŚiGW. 

Wielkość dofinansowania udzielonego przez NFOŚiGW w zakresie wybranych grup działań 

związanych z ochroną środowiska można porównać z wysokością kredytów i pożyczek na rzecz 

przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska udzielonych przez BOŚ S.A35 - lidera wśród banków 

na rynku kredytów o pożyczek proekologicznych36. Należy nadmienić, iż produkty oferowane przez 

BOŚ S.A. są w dużej części wynikiem współpracy oraz przekazania środków na wsparcie spłaty 

kapitału pożyczek i kredytów przez NFOŚiGW i wfośigw. Dlatego też umowy BOŚ S. A. (zarówno liczba 

jak i ich kwota) należy analizować w odniesieniu  do partnerów współfinansujących te umowy czyli 

NFOŚiGW i wfośigw. BOŚ S. A. w latach 2009-2012 podpisał więcej ilościowo umów związanych ze 

wsparciem projektów w zakresie ochrony środowiska w porównaniu z liczbą umów zawartych przez 

NFOŚiGW. Obserwowany jest także trend zwiększania z roku na rok liczby zawieranych przez BOŚ S.A. 

umów o charakterze proekologicznym. Są to jednak umowy o mniejszej wartości jednostkowej 

w stosunku do umów zawieranych przez NFOŚiGW. Dlatego też w każdej z dziedzin niemal rokrocznie 

obserwuje się przewagę wartościową umów zawartych przez NFOŚiGW nad wartością umów 

zawieranych przez BOŚ S.A.  

Zależności te wynikają ze struktury beneficjentów oraz rodzaju dofinansowywanych inwestycji. 

BOŚ S.A. kieruje swoje produkty finansowe także (jeśli nie głównie) do odbiorcy indywidualnego 

(często osoby fizyczne) oferując m.in. kredyty na wsparcie montażu kolektorów słonecznych. Taki 

charakter oferowanych produktów sprawia, że zawieranych jest wiele liczbowo, stosunkowo 

niewielkich kwotowo umów. Natomiast NFOŚiGW ukierunkowuje swoje wsparcie na działania 

ponadregionalne o dużym zasięgu ale też wysokich nakładach inwestycyjnych. Widoczna jest także 

strategia dotycząca wybranych zakresów interwencji, realizowana konsekwentnie przez NFOŚiGW, 

przekazywania koordynacji udzielania dofinansowania do przedsięwzięć o stosunkowo niewielkich 

kosztach poza swoje zasoby kadrowe (np. do banków). Dzieje się tak np. w zakresie linii kredytowej 

„Słoneczny EkoKredyt”, w ramach której można otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu 

kolektorów słonecznych. Po złożeniu wniosku w BOŚ S.A. i jego pozytywnej weryfikacji i zawarciu 

umowy kredytowej, beneficjent może otrzymać do 45% refundacji kosztów w ramach spłaty części 

                                                           
35 Dane wykorzystane w rozdziale dot. BOŚ S.A. pochodzą z rokrocznie publikowanych raportów ekologicznych. 

36 NFOŚiGW współpracuje także z innymi bankami w ramach programu priorytetowego 5.1. Część 3 Dopłaty na częściowe spłaty kapitału 
kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych: Bank 
Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze; SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze; Krakowski Bank 
Spółdzielczy; Warszawski Bank Spółdzielczy; Credit Agricole Bank Polska S.A. (stan na: 11.2013). W ramach innych programów 
priorytetowych współpracuje z innymi, wytypowanymi bankami. Listy banków są publikowane na stronie www.nfosigw.gov.pl. 
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zaciągniętego kredytu. Całość „obsługi” takiej umowy prowadzi BOŚ S.A. W ten sposób NFOŚiGW 

przekazuje środki finansowe także dla klientów indywidualnych lecz za pośrednictwem banku, nie 

wchodząc w szczegółowe rozliczenia zawartych umów. Takie działania oraz ukierunkowanie 

programów priorytetowych na projekty o wysokich kosztach przyczyniają się do zaistnienia 

obserwowanej zależności - mniejsza ilość umów zawartych przez NFOŚiGW o większej wartości 

jednostkowej.  

Wykres 18. Wartość zawartych umów przez BOŚ S.A., NFOŚiGW oraz wfośigw w latach 2009-2012 [mln PLN] 

 

Źródło: opracowanie własne na sprawozdań NFOŚiGW i danych przekazanych prze wfośigw oraz sprawozdań BOŚ S.A. 

Analiza umów zawartych w ramach 3 podstawowych grup działań z zakresu ochrony środowiska 

wskazuje, na następujące trendy (porównaj:  

Wykres 18): 

W ZAKRESIE UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ NFOŚIGW 

� W porównaniu z BOŚ S.A. NFOŚiGW zawierał mniej ilościowo umów o większych nakładach. 

� Obserwuje się wzrost ilości umów zawieranych na działania związane z ochroną wód i gospodarkę 

wodną. Jest to spowodowane zapewne zwiększeniem dostępności środków UE przeznaczanych na ten 

ochronę wód, ale także stopniowym zmniejszaniem się zapotrzebowania na realizację dużych 

inwestycji typu budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków. Jednocześnie obserwowana jest 

tendencja zwiększonego zapotrzebowania na środki związane z gospodarką wodną.  
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� Obserwowany jest trend wzrostu wartości umów zawieranych z zakresu ochrony powietrza i klimatu. 

Jest to podyktowane zwiększeniem nacisku na działania termomodernizacyjne i wspierające 

energooszczędność, które w konsekwencji przyczyniają się do redukcji zanieczyszczenia powietrza.  

� Obserwowany był do roku 2011 wzrost wartości umów z zakresu ochrony powierzchni ziemi. Wśród 

dofinansowanych projektów są działania związane z organizacją systemu selektywnego zbierania 

odpadów oraz rekultywacją terenów zdegradowanych oraz zamkniętych w latach ubiegłych składowisk 

odpadów. Są to inwestycje o wysokich kosztach realizacji. 

W ZAKRESIE UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ WFOŚIGW 

� Najwięcej wartościowo umów zostało zawartych przez wfośigw na działania z zakresu ochrony wód 

i gospodarki wodnej. W tej dziedzinie działań w zakresie ochrony środowiska wfośigw (rozpatrywane 

łącznie) stanowią dominujące źródło dofinansowania realizowanych inwestycji. 

� Znaczące środki zostały zakontraktowane w ramach umów na wsparcie inwestycji z zakresu ochrony 

powietrza. W tej dziedzinie wfośigw stanowią istotne źródło dofinansowania dla stosunkowo 

niedużych inwestycji z zakresu energooszczędności i termomodernizacji realizowanych głównie przez 

JST. 

W ZAKRESIE UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ BOŚ S.A. 

� Najwięcej wartościowo umów zawarto na ochronę powietrza i klimatu. Jest to efekt oferowanego 

przez bank szerokiego wachlarza produktów finansowych wspierających efektywność energetyczną 

i odnawialne źródła energii. 

� Bank udziela także co roku kredytów związanych z ochroną wód. Poziom tych umów utrzymuje się na 

podobnym poziomie. 

PODSUMOWANIE 

Podsumowując należy stwierdzić, że NFOŚiGW jest liderem w zakresie wartości podpisywanych 

umów na realizację projektów o dużych nakładach inwestycyjnych. Wfośigw stanowią natomiast 

istotne źródło dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej oraz 

w pozostałych dziedzinach działań w zakresie ochrony środowiska dla inwestycji lokalnych, 

o mniejszej skali i wysokości nakładów inwestycyjnych. 

NFOŚiGW jest jedną z wiodących instytucji w Polsce zaangażowanych w finansowanie działań 

w zakresie ochrony środowiska. Udzielane przez NFOŚiGW dofinansowanie często przesądza 

o realizacji lub też braku realizacji poszczególnych inwestycji. Podobną rolę, jednak już na szczeblu 

lokalnym (wojewódzkim) pełnią wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Udział środków NFOŚiGW oraz wfośigw we wsparciu poszczególnych dziedzin związanych z ochroną 

środowiska jest zróżnicowany. Szczególnie zauważalny jest dominujący udział środków wfośigw 

przeznaczonych na wsparcie działań związanych z ochroną wód i gospodarką wodną. Wiodąca jest 

rola NFOŚiGW, jako instytucji udzielającej wsparcia ze środków krajowych, w wielu sektorach PEP. Są 

to następujące sektory: uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych; udział 

społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, edukacja ekologiczna; odpowiedzialność 

za szkody w środowisku; racjonalne gospodarowanie zasobami wody; ochrona powierzchni ziemi, 

gospodarowanie zasobami geologicznymi; substancje chemiczne w środowisku. Jako dysponent dużej 

części środków POIiŚ NFOŚiGW przyczynia się również do utrzymania wiodącej roli dofinansowania 

UE w innych sektorach PEP. 



80 | S t r o n a  

Równie istotna rolę w realizacji PEP na szczeblu lokalnym pełnią wfośigw. Fundusze te pełnią wiodącą 

rolę w dofinansowaniu inwestycji z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej. Stanowią również 

źródło dofinansowania dla inwestycji lokalnych z innych dziedzin związanych z ochroną środowiska. 

5.5 WSPÓŁPRACA NFOŚIGW Z INNYMI PARTNERAMI NA RYNKU CELEM REALIZACJI ZADAŃ 

WSKAZANYCH W PEP ORAZ ZOBOWIĄZAŃ POLSKI W OBSZARZE ŚRODOWISKA 

NFOŚiGW w celu realizacji zadań wskazanych w PEP oraz zobowiązań Polski w obszarze środowiska 

współpracuje przede wszystkim z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. NFOŚiGW 

i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są istotnymi ogniwami w polskim 

systemie finansowania ochrony środowiska. Wspólna Strategia Narodowego Funduszu 

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2009-2012 została 

uchwalona Uchwałą nr 128/08 Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej z dnia 23 września 2008 r., a następnie zaktualizowana uchwałą nr 117/11 

z dnia 26 lipca 2011 r. Poniżej przedstawiono główne aspekty dotychczasowej realizacji Wspólnej 

Strategii, istotne w kontekście wyznaczenia celów i kierunków działań na potrzeby kolejnej 

perspektywy strategicznej. Fundusze, realizując misję „finansowego wspierania przedsięwzięć 

służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz poszanowaniu ich wartości, w oparciu 

o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego, 

zgodnie z Polityką Ekologiczna Państwa i Traktatem Akcesyjnym”:  

� w wybranym zakresie wspólnie wspomagały i monitorowały przedsięwzięcia zapewniające osiągnięcie 

standardów emisyjnych i jakości środowiska wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego, 

a także takie, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zapewniając niezbędny 

wkład krajowy, realizując tym samym najpilniejsze potrzeby inwestycyjne w regionach i kraju; 

� zrobiły duży postęp we współpracy przy konkretnych programach uzgadniając zasady współpracy, 

dzieląc się zadaniami i zasobami. Szczególnie widoczne to było w przypadku dystrybucji pożyczek 

hurtowych lub udostępnienia środków Narodowego Funduszu na odnawialne źródła energii, 

współfinansowanie projektów unijnych, usuwanie azbestu, czy dwa regionalne programy (dla gmin 

sąsiadujących z Puszczą Białowieską oraz gmin znajdujących się w zlewni Rospudy); 

� współpracowały w wielu aspektach dotyczących podnoszenia własnej sprawności organizacyjnej 

(wspólnych szkoleniach, forach wymiany informacji i promocji)
37

.  

W okresie od 2009 do 2012 roku NFOŚiGW zawarł umowy na kwotę 294,2 mln PLN z wfośigw, co 

stanowiło 1,24% kwoty wszystkich zawartych umów, zarówno w ramach środków krajowych jak 

i funduszy UE oraz 2,24% środków krajowych. Największą wartość stanowiły umowy na 

dofinansowanie przedsięwzięć, które uzyskały wsparcie ze środków POIiŚ, w tym 119 mln PLN na 

dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami oraz 83,3 mln PLN na dofinansowanie 

projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: „środki krajowe nie mogą wchodzić w konkurencję 

ze środkami europejskimi. Powinny pełnić rolę uzupełnienia w obrębie danych zakresów. Ponadto nie 

zawsze powinny być finansowane zadania tylko opłacalne z punktu widzenia beneficjenta, ale także 

te, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska, wynikające z realizacji celów PEP 

i zobowiązań międzynarodowych”. (IDI: NFOŚiGW, Departament Przedsięwzięć Przemysłowych) 

                                                           
37

Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu i Wojewódzkich Funduszy na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020. 
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Istotnym elementem współpracy pomiędzy NFOŚiGW oraz wfośigw było również usuwanie skutków 

powodzi z 2010 r., na które to działania zawarto umowy z wfośigw z Rzeszowa oraz Kielc na łączną 

kwotę 18,7 mln PLN, natomiast sam NFOŚiGW wydatkował ponad 400 mln PLN. Szczegółowy podział 

kwot oraz typów działań z uwzględnieniem podziału na województwa przedstawia Tabela 5. 
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Tabela 5. Środki udostępnione przez NFOŚiGW wojewódzkim funduszom ochrony środowiska w okresie 2009-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

 

 

Etykiety wierszy 

Budowa, rozbudowa lub 
modernizacja OZE lub 

źródeł wysokosprawnej 
kogeneracji wraz 

z podłączeniem do sieci 
przesyłowej - pożyczka 

Dofinansowanie 
przedsięwzięć, które 
uzyskały wsparcie ze 

środków UE, realizowane 
w ramach programów z 

zakresu gospodarki 
odpadami - pożyczka 

Program usuwania 
azbestu i wyrobów 

zawierających azbest 
w zakresie demontażu, 

zbierania, transportu oraz 
unieszkodliwiania - 

dotacja 

Dofinansowanie 
przedsięwzięć, które 
uzyskały wsparcie ze 

środków UE, realizowane 
w ramach programów 
z zakresu gospodarki 

wodnościekowej - 
pożyczka 

Przeciwdziałanie 
zagrożeniom środowiska 
z likwidacją ich skutków – 

współpraca w zakresie 
finansowania usuwania 
skutków powodzi z 2010 

r., dotacja 

Razem środki 
udostępnione 

przez NFOŚiGW 

Dolnośląskie 5 141 700,00  2 000 000,00   7 141 700,00 

Kujawsko-pomorskie 2 037 427,46  5 856 273,00   7 893 700,46 

Lubelskie   4 992 998,00   4 992 998,00 

Lubuskie   3 601 338,00   3 601 338,00 

Mazowieckie   3 314 634,00   3 314 634,00 

Opolskie   2 000 000,00   2 000 000,00 

Podkarpackie 5 910 000,00  2 060 000,00  13 298 886,05 21 268 886,05 

Podlaskie 4 875 000,00 1 436 387,92 4 500 000,00 43 781 973,12  54 593 361,04 

Pomorskie 5 458 000,00  4 615 522,00 39 439 088,00  49 512 610,00 

Śląskie   2 500 000,00   2 500 000,00 

Świętokrzyskie  28 000 000,00 4 674 180,00  5 408 289,74 38 082 469,74 

Warmińsko-mazurskie  90 000 000,00 2 788 780,00   92 788 780,00 

Wielkopolskie   2 000 000,00   2 000 000,00 

Zachodniopomorskie   4 500 000,00   4 500 000,00 

Suma końcowa 23 422 127,46 119 436 387,92 49 403 715,48 83 221 061,12 18 707 175,79 294 190 468 
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NFOŚiGW podczas realizacji swoich działań współpracował również z bankami. W okresie od 2009 do 

2012 współpraca z bankami polegała głównie na realizacji dopłat do kolektorów słonecznych. W tym 

okresie NFOŚiGW współpracował z takimi bankami jak Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej 

Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, 

Warszawski Bank Spółdzielczy oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. Łącznie banki podpisały 34 215 

umów o wartości dofinansowania 227,8 mln PLN. Natomiast koszty całkowite zawartych umów 

wyniosły 506,3 mln PLN. 

Tabela 6. Rozkład udostępnionych bankom środków na dopłaty do kolektorów w latach 2009-2012 

Województwo Rok Koszt całkowity Dotacja Liczba umów 

Dolnośląskie 2010 1 330 980 598 941 102 

2011 11 113 852 5 001 233 802 

2012 21 618 492 9 728 322 1 412 

Kujawsko-pomorskie 2010 217 618 97 928 14 

2011 4 135 268 1 860 871 267 

2012 7 607 397 3 423 329 494 

Lubelskie 2010 756 782 340 552 64 

2011 16 892 387 7 601 574 1 256 

2012 24 067 731 10 830 479 1 640 

Lubuskie 2010 148 879 66 995 12 

2011 3 146 355 1 415 860 217 

2012 3 094 685 1 392 608 217 

Łódzkie 2010 710 516 319 732 55 

2011 11 522 074 5 184 933 793 

2012 22 535 121 10 140 805 1 484 

Małopolskie 2010 2 492 510 1 121 630 184 

2011 27 199 481 12 239 767 1 918 

2012 42 815 042 19 266 769 2 898 

Mazowieckie 2010 1 107 277 498 275 84 

2011 18 172 811 8 177 765 1 025 

2012 33 065 941 14 879 674 1 811 

Opolskie 2010 717 121 322 705 51 

2011 5 860 286 2 637 129 410 

2012 8 994 283 4 047 427 570 

Podkarpackie 2010 2 053 882 924 247 169 

2011 19 332 505 8 699 628 1 417 

2012 23 804 983 10 712 242 1 708 

Podlaskie 2010 807 980 363 591 61 

2011 5 649 401 2 540 772 411 

2012 9 727 236 4 377 256 644 

Pomorskie 2010 488 690 219 910 41 

2011 7 040 438 3 168 197 487 

2012 12 247 010 5 511 155 814 

Śląskie 2010 1 852 827 833 772 135 

2011 21 418 062 9 638 128 1 544 

2012 55 873 424 25 143 041 3 881 

Świętokrzyskie 2010 481 680 216 756 40 
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2011 5 539 221 2 492 649 384 

2012 14 964 096 6 733 843 1 057 

Warmińsko-mazurskie 2010 236 978 106 640 18 

2011 3 421 964 1 539 884 235 

2012 6 791 158 3 056 021 454 

Wielkopolskie 2010 1 027 577 462 410 73 

2011 11 727 875 5 277 544 783 

2012 21 821 245 9 819 560 1 375 

Zachodniopomorskie 2010 447 730 201 478 32 

2011 4 646 989 2 091 140 309 

2012 5 614 523 2 526 535 363 

RAZEM 2010 14 879 027 6 695 562 1 135 

2011 176 818 969 79 567 074 12 258 

2012 314 642 367 141 589 066 20 822 

SUMA   506 340 363 227 851 702 34 215 

Źródło: zestawienie tabelaryczne przekazane przez NFOŚIGW 

6. ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW ORAZ 

WFOŚIGW 

W ramach badania przeanalizowano, jak kształtował się rozkład wsparcia udzielonego ze środków 

NFOŚiGW w okresie 2009-2012 w układzie województw oraz powiatów. Środki NFOŚiGW oraz 

wfośigw trafiły do większości powiatów, jednak intensywność wsparcia była zróżnicowana 

przestrzennie.  

6.1 ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW 

Ze względu na brak szczegółowych danych w przypadku wfośigw wykonawca dokonał analizy 

wsparcia kierowanego przez wfośigw na poszczególne dziedziny wsparcia w ujęciu województw. 

W okresie 2009-2012 łącznie wszystkie wfośigw przeznaczyły na wsparcie projektów z zakresu 

ochrony wód oraz gospodarki wodnej ponad 4,8 mld PLN (kwota ta dotyczy zarówno dotacji, 

pożyczek jak również dopłat oraz przekazanych środków dla PJB). Najwięcej środków na gospodarkę 

wodną przeznaczył WFOŚiGW z Katowic oraz Poznania. Szczegóły przedstawia Wykres 19. 
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Wykres 19. Rozkład przestrzenny zawartych przez wfośigw umów na ochronę wód oraz gospodarkę wodną 

[mln PLN] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez wfośigw 

Kolejną grupą przedsięwzięć, na  które wfośigw zawarły najwięcej umów są przedsięwzięcia z zakresu 

ochrony powietrza i klimatu. Łącznie na działania z zakresu ochrony powietrza zawarto prawie 

2 mld PLN. Najwięcej kwotowo umów na działania z zakresu ochrony powietrza zawarł WFOŚiGW 

z Katowic, natomiast najmniej WFOŚiGW z Zielonej Góry. Szczegółowy rozkład przedstawia wykres 

20. 
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Wykres 20. Rozkład przestrzenny zawartych przez wfośigw umów na ochronę powietrza oraz klimatu [mln 

PLN] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez wfośigw 

Kolejną grupą działań wspartych z wfośigw są projekty z dziedziny ochrony powierzchni ziemi. Łącznie 

podpisano umowy na pond 630 mln PLN. Największe środki w ramach zawartych umów przekaże  

WFOŚiGW w Katowicach natomiast najmniejsze WFOŚiGW w Zielonej Górze. 

Wykres 21. Rozkład przestrzenny zawartych przez wfośigw umów na ochronę powierzchni ziemi  

[mln PLN] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez wfośigw 
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Na ochronę przyrody wfośigw przeznaczyły blisko 125,5 mln PLN. Podobnie jak i w poprzednich 

dziedzinach największe środki przeznaczył WFOŚiGW w Katowicach. 

Wykres 22. Rozkład przestrzenny zawartych przez wfośigw umów na ochronę przyrody [mln PLN] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez wfośigw 

Na edukację ekologiczną wfośigw łącznie przeznaczyły ponad 171 mln PLN. Największe wsparcie na 

ten cel przeznaczył WFOŚiGW z Gdańska. 

Wykres 23. Rozkład przestrzenny zawartych przez wfośigw umów na edukację ekologiczną [mln PLN]* 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez wfośigw 
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Łącznie wfośigw na przeciwdziałanie poważnym zagrożeniom, zawarły umowy na kwotę ponad 257 

mln PLN, największe środki zostaną przekazane w ramach umów zawartych przez WFOŚiGW 

w Warszawie i Katowicach. 

Wykres 24. Rozkład przestrzenny zawartych przez wfośigw umów na przeciwdziałanie poważnym 

zagrożeniom [mln PLN]*  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez wfośigw 

*wfośigw w Rzeszowie oraz Łodzi w ankiecie nie wskazał na zawarcie umów w ramach kategorii przeciwdziałanie poważnym 

awariom 

Na monitoring łącznie podpisano umowy na ponad 90 mln PLN, najwięcej kwotowo umów zawarł 

WFOŚiGW w Warszawie i Katowicach. 

Wykres 25. Rozkład przestrzenny wsparcia udzielonego przez wfośigw na monitoring [mln. PLN] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez wfośigw 
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Na pozostałe działania łącznie wfośigw podpisały umowy na kwotę ponad 378 mln PLN. Wśród 

działań zaliczonych do pozostałych dziedzin zaliczono: górnictwo, geologia, ekspertyzy i prace 

naukowo-badawcze, efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach, umorzenia pożyczek. 

6.2 ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW 

Najwięcej środków trafiło do dużych ośrodków miejskich (Mapa 1). Nie można stwierdzić wyraźniej 

koncentracji wsparcia w wybranych województwach. Najwyższym udziałem powiatów, do których 

w ramach umów zawartych w latach 2009-2012 zostanie przekazane co najmniej 5 mln PLN, 

charakteryzują się województwa: małopolskie, podlaskie, śląskie, dolnośląskie. Z kolei najwyższym 

udziałem powiatów, w których nie zidentyfikowano beneficjentów korzystających ze wsparcia 

w ramach umów zawartych w latach 2009-2012 charakteryzuje się województwo kujawsko-

pomorskie, mazowieckie i świętokrzyskie. 
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Mapa 1. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką 

wodną w powiatach, w ramach umów zawartych w okresie 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

W przypadku poszczególnych typów działań rozkład przestrzenny wsparcia był zróżnicowany. 

Z dofinansowania na rzecz organizacji i usprawnienia systemu gospodarki odpadami w największym 

stopniu skorzystały powiaty województw: śląskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, 

pomorskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego, w najmniejszym – 

lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego i podkarpackiego (Mapa 2). Dystrybucja środków 

w tym obszarze była ściśle związana z rozkładem wsparcia w ramach działania 2.1 POIiŚ, gdzie 

NFOŚiGW pełnił rolę instytucji zapewniającej środki na współfinansowanie projektów. 
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Mapa 2. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW działań związanych z gospodarką odpadami w powiatach, 

w ramach umów zawartych w okresie 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

Beneficjenci z dużej części powiatów skorzystali ze wsparcia NFOŚiGW na działania związane 

z poprawą jakości powietrza i klimatu. Tu również nie można zidentyfikować obszarów, na których 

koncentruje się wsparcie. Nie zidentyfikowano korelacji przestrzennej pomiędzy intensywnością 

wsparcia a rozkładem przestrzennym powiatów, w których notowane są przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu stężeń zanieczyszczeń, w szczególności pyłu PM10 (Mapa 3). Programy 

NFOŚiGW obejmują działania, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą przyczyniać się do 

ograniczenia niskiej emisji, w tym redukcji stężeń pyłu PM10. Dostęp do środków wydatkowanych 

w ramach programów mają jednostki z obszaru całego kraju. Rozkład przestrzenny wsparcia jest 

uwarunkowany aktywnością beneficjentów w sięganiu po środki NFOŚiGW na działania, które mogą 

wpływać na poprawę jakości powietrza. Aktywność ta jedynie częściowo pokrywa się z rozkładem 
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przestrzennych powiatów, w których nasilenie problemów związanych z jakością powietrza, 

wyrażone m.in. przekroczeniem dopuszczalnych stężeń pyłu PM10, jest największe. 

Mapa 3. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza 

w powiatach, w ramach umów zawartych w okresie 2009-2012 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 
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W ramach analizy nie zidentyfikowano również korelacji przestrzennej pomiędzy rozkładem wsparcia 

ze środków NFOŚiGW, a rozkładem gmin, charakteryzujących się największymi deficytami w zakresie 

wyposażenia w infrastrukturę odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, jak również rozkładem 

przestrzennym głównych zbiorników wód podziemnych (Mapa 4, Mapa 5). Podobnie jak w przypadku 

odpadów dystrybucja środków w tym obszarze była ściśle związana z rozkładem wsparcia w ramach 

działania 1.1 POIiŚ, gdzie NFOŚiGW pełnił rolę instytucji zapewniającej środki na współfinansowanie 

projektów. Ponadto środki dostępne w ramach działania 1.1 POIiŚ były ukierunkowane na 

aglomeracje powyżej 15 tys. RLM i dostosowanie tych aglomeracji do wymogów dyrektywa Rady 

91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. W konsekwencji zakres uprawnionych beneficjentów oraz liczba 

samorządów, które uzyskały wsparcie, była ograniczona. Jednocześnie celem podejmowanych działań 

nie było niwelowanie dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę umożliwiającą odbiór 

i oczyszczanie ścieków komunalnych, a realizacja ściśle określonych działań, w wybranych 

aglomeracjach, zapisanych w KPOŚK. 
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Mapa 4. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW działań dotyczących poprawy jakości wód, w ramach umów 

zawartych w okresie 2009-2012 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 
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Mapa 5. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW działań dotyczących poprawy jakości wód, w ramach umów 

zawartych w okresie 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

 

Środki NFOŚiGW mają duży wkład w finansowanie działań dotyczących ochrony różnorodności 

biologicznej. W tym obszarze można zidentyfikować dwa wyraźne obszary koncentracji środków 

w ramach umów zawartych w okresie 2009-2012 – są to województwa podlaskie i małopolskie. 

Koncentracja wsparcia wiąże się częściowo z występowaniem w tych województwach dużej liczby 

parków narodowych. Najmniej środków trafiło do powiatów województw kujawsko-pomorskiego, 

łódzkiego, opolskiego i śląskiego, w których nie występują parki narodowe, jak również 

charakteryzują się relatywnie mniejszym udziałem obszarów Natura 2000.  
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Mapa 6. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW działań związanych z ochroną różnorodności biologicznej, 

w ramach umów zawartych w okresie 2009-2012, oraz lokalizacja obszarów o najwyższych walorach 

przyrodniczych – parki narodowe i obszary Natura 2000 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 



97 | S t r o n a  

PODSUMOWANIE 

W przypadku większości analizowanych obszarów nie zidentyfikowano korelacji pomiędzy 

intensywnością wsparcia w ramach umów zawartych przez NFOŚiGW w okresie 2009-2012, 

a rozkładem przestrzennym adekwatnych problemów i potrzeb związanych z ochroną środowiska, jak 

również występowaniem obszarów szczególnie wrażliwych. Wśród analizowanych obszarów taką 

korelację zidentyfikowano jedynie w przypadku ochrony różnorodności biologicznej. W przypadku 

gospodarki ściekowej brak korelacji przestrzennej wynika bezpośrednio z charakteru finansowania – 

współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 1.1 POIiŚ. W przypadku działań, 

które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na poprawę jakości powietrza czynnikiem 

determinującym rozkład wsparcia jest aktywność beneficjentów. Można zidentyfikować dość liczną 

grupę powiatów, w których występuje problem przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu PM10, 

jednak jednostki z tych powiatów nie korzystały ze wsparcia w ramach umów zawartych przez 

NFOŚiGW w okresie 2009-2012. 

Większe ukierunkowanie środków na określone obszary wydaje się szczególnie istotne w przypadku 

działań, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, 

w szczególności ograniczenia niskiej emisji i redukcji emisji pyłu PM10. Wskazane wydaje się podjęcie 

działań na rzecz aktywizacji potencjalnych beneficjentów z powiatów (obszarów), na których 

występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 

(np. dodatkowe działania informacyjne, intensyfikacja promocji programów priorytetowych 

NFOŚiGW w wybranych powiatach) i/lub wprowadzenie zachęt dla beneficjentów z tego rodzaju 

obszarów (np. ujęcie w kryteriach oceny projektów wszystkich programów priorytetowych 

wdrażanych przez NFOŚiGW, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, preferencji punktowych dla beneficjentów z powiatów na 

których występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza). 

7. OCENA EFEKTÓW PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH NFOŚIGW - WKŁAD W REALIZACJĘ 

CELÓW PEP 2009-2012 

 

7.1 EFEKTY EKOLOGICZNE ZREALIZOWANYCH PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH 

Zgodnie z analizą przedstawioną w rozdziale 6.1 I części raportu, programy priorytetowe realizowane 

ze środków krajowych NFOŚiGW są spójne z założeniami PEP 2009-2012 i wpływają bezpośrednio na 

realizację celów PEP. Jedynym celem jaki nie jest realizowany w ramach środków krajowych 

NFOŚiGW to Cel 7 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym. 

NFOŚiGW finansując przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 

2009-2012 w ramach posiadanych i będących w jego dyspozycji środków finansowych, dążył do 

maksymalizacji efektu ekologicznego lub rzeczowego. Efekty ekologiczne, opisane w tym rozdziale, 

dotyczą wielkości uzyskanych z umów zakończonych w okresie 2009-2012, jak również planowanych 

do uzyskania z umów zawartych w okresie 2009-2012 zgodnie z informacją zawartą 

w sprawozdaniach z działalności NFOŚiGW oraz danymi przekazanymi przez NFOŚiGW. W przypadku 

umów, dla których efekt ekologiczny był równoważny efektowi rzeczowemu przedstawiono efekt 

rzeczowy. Prezentowane efekty ekologiczne i rzeczowe odnoszą się do całego przedsięwzięcia, a nie 
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jedynie do jego części finansowanej przez NFOŚiGW. Poniżej przedstawiono efekty projektów 

realizowanych przez NFOŚiGW ze środków krajowych. Analizując efekty ekologiczne należy pamiętać, 

iż efekty ekologiczne przedstawione w poniższych tabelach zbierane są dla celów sprawozdania 

rocznego, a nie wieloletniego, a podejście NFOŚiGW do efektów w analizowanym okresie zmieniło 

się. Efekty w sprawozdaniach przedstawiano zgodnie z ich ważnością w danym roku, a w związku 

z tym, że sprawozdania mają ograniczoną pojemność, zawierają tylko wybrane efekty (istotne). 

7.1.1 OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA 

W okresie od 2009 do 2012 w zakresie przedsięwzięć dotyczących ochrony wód realizowano 

następujące programy: 

� Program Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

� Program dla wspierania projektów i inwestycji poza granicami kraju 

� Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego 

� Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy. 

Natomiast w zakresie gospodarki wodnej realizowano programy: 

� Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych; część 1) – obiekty zgłaszane przez 

Prezesa KZGW i część 2) – program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2011-2013 

� Budowa obiektów hydrotechnicznych 

� Ekologiczne formy transportu – żegluga śródlądowa. 

W ramach opisanych powyżej programów osiągnięto następujące efekty rzeczowe oraz ekologiczne.  

Tabela 7. Wybrane efekty rzeczowe i ekologiczne umów zawartych oraz zakończonych w latach 2009-2012 

w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej 

Nazwa efektu 
Jednostka 

miary 

Wielkość efektu 

Umowy 
zawarte 

Umowy 
zakończone 

Ilość osadu zagospodarowanego tsm/rok 1 704 12 391 

Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową osoby 1 837 781 6 112 

Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

szt 1 217 0 

Powierzchnia terenów bezpośrednio objętych ochroną 
przeciwpowodziową 

ha 170 589 3 660 

Przyrost liczby mieszkańców objętych systemem zbierania ścieków Mk/RLM 126 261 117 893 

Przyrost liczby mieszkańców wyposażonych w wodę do picia 
odpowiedniej jakości 

Mk 17 805 32 839 

Przyrost zretencjonowanej wody w ramach małej retencji m
3
 0 924 000 

Przyrost zretencjonowanej wody w ramach dużej retencji m3 60 000 000 0 

Powierzchnia regulacji stosunków wodnych ha 21 897 4 150 

Równoważna liczba mieszkańców ścieków oczyszczonych w rok po 
zakończeniu przedsięwzięcia 

RLM 242 293 752 400 

Średniodobowa ilość ścieków oczyszczonych w rok po zakończeniu 
projektu  

m
3
/d 31 048 138 372 

Usunięty ładunek azotu ogólnego t/rok 545 1 192 

Usunięty ładunek BZT5 Mg/rok 70 2 719 
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Usunięty ładunek ChZT Mg/rok 85 5 141 

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej  km 110 510 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej km 188 35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW oraz danych NFOŚiGW 

 

7.1.2 OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU 

W okresie od 2009 do 2012 w zakresie ochrony powietrza, beneficjenci mogli realizować 

przedsięwzięcia w ramach następujących programów priorytetowych: 

� Program dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem, zgodnie z art. 89-91 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, programów ochrony powietrza i klimatu oraz planów działania 

� Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej 

Kogeneracji: 

� część 1) - dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów 
wysokosprawnej kogeneracji; 

� część 2) – Wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

� część 3) – Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na 
zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych 

� Efektywne wykorzystanie energii, część 2) – Zarządzanie energią we wskazanych jednostkach sektora 

finansów publicznych 

� Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania 

� System zielonych inwestycji: 

� część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, 

� część 2) – Biogazownie rolnicze, 

� część 3) – Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę, 

� część 4) – Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia 
odnawialnych źródeł energii wiatrowej, 

� część 5) – Zarządzanie energią we wskazanych jednostkach sektora finansów publicznych. 

W ramach opisanych powyżej programów osiągnięto następujące efekty rzeczowe oraz ekologiczne. 

Tabela 8. Wybrane efekty rzeczowe i ekologiczne umów zawartych oraz zakończonych w latach 2009-2012 

w zakresie ochrony powietrza i klimatu 

Nazwa efektu Jednostka miary 
Wielkość efektu 

Umowy zawarte Umowy zakończone 

Długość wybudowanych sieci cieplnych km 5 750 6 240 

Liczba zainstalowanych kolektorów słonecznych szt. 34 219 36 654 

Liczba budynków objętych termomodernizacją szt. 2 087 299 

Moc zainstalowanych kolektorów słonecznych MWt 222 383 

Ocieplanie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) m
2
 4 287 545 578 795 

Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych m
2
 90 750 87 824 

Zmniejszenie emisji CO2 Mg/rok 1 268 630 1 360 196 

Zmniejszenie emisji NOx Mg/rok 794 6 253 

Zmniejszenie emisji pyłu Mg/rok 931 6 421 
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Zmniejszenie emisji SO2 Mg/rok 786 87 823 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną GJ/rok 3 817 582 431 761 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok 1 199 361 515 894 

Zwiększenie produkcji energii cieplnej GJ/rok 836 691 3 861 101 

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej MWh/rok 221 914 130 389 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW oraz danych NFOŚiGw 

 

7.1.3 OCHRONA ZIEMI 

W okresie od 2009 do 2012 w zakresie ochrony ziemi NFOŚiGW dysponował następującymi 

programami priorytetowymi: 

� Gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

� część 1) Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów; 

� część 2) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów; 

� część 3) Współfinansowanie opracowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami lub ich 
aktualizacji 

� Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych  

� Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne: 

� część 1) Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności 
niebezpiecznymi; 

� część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest; 

� część 3) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów 

� Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji: 

� część 1) Dofinansowanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

� część 2) Dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

� część 3) Dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów; 

� część 4) – Dofinansowanie organów inspekcji ochrony środowiska w zakresie realizacji zadań 
związanych z przestrzeganiem przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

� Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na 

środowisko: 

� część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”; 

� część 2) – Rekultywacja terenów zdegradowanych. 

W ramach opisanych powyżej programów osiągnięto następujące efekty rzeczowe oraz ekologiczne. 

Tabela 9. Wybrane efekty rzeczowe i ekologiczne umów zawartych oraz zakończonych w latach 2009-2012 

w zakresie ochrony ziemi 

Nazwa efektu 
Jednostka 

miary 

Wielkość efektu 

Umowy 
zawarte 

Umowy 
zakończone 

Liczba zakupionego sprzętu, urządzeń  szt. 546 120 

Liczba zlikwidowanych mogilników zawierających przeterminowane 
środki ochrony roślin                                                                                                                               

szt. 72 56 



101 | S t r o n a  

Masa odpadów poddanych odzyskowi Mg/rok 1 131 213 78 308 

Masa odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych Mg/rok 219 865 195 555 

Masa pojazdów przyjętych do stacji demontażu  Mg 772 893 772 893 

Masa unieszkodliwionych odpadów innych niż niebezpieczne  Mg/rok 220 150 0 

Masa unieszkodliwionych przeterminowanych środków ochrony roślin, 
zanieczyszczonej gleby, gruzu w trakcie likwidacji mogilników 

Mg 27 122 29 947 

Masa usuniętych, unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów 
zawierających azbest                                                                                                         

Mg 88 101 77 

Ograniczenie strumienia odpadów trafiających na składowisko Mg/rok 931 039 72 919 

Pojemność składowiska uzyskana w wyniku budowy, rozbudowy i 
modernizacji  

tys. m
3
 789 420 785 

Powierzchnia składowiska zamkniętego i poddanego rekultywacji ha 163 70 

Powierzchnia zrekultywowanego gruntu ha 140 220 

Masa usuniętych i unieszkodliwionych innych odpadów niebezpiecznych                                                          Mg 116 447 2 673 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW oraz danych NFOŚiGW 

 

7.1.4 OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ LEŚNICTWA 

W dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu w latach 2009-2012 obowiązywały następujące programy 

priorytetowe: 

� ochrona przyrody i krajobrazu; 

� ochrona obszarów cennych przyrodniczo 

� część 1: Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej; 

� część 3) Wsparcie działań Białowieskiego Parku Narodowego; 

� część 4) Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów 
ekologicznych w projektach przyrodniczych; 

� część 5) Dla parków narodowych. 

W ramach ww. programów dofinansowywane były głównie przedsięwzięcia dotyczące: 

� opracowania planów ochrony przyrody; 

� ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowania 

różnorodności gatunkowej; 

� przywracania walorów przyrodniczych cennym założeniom parkowym i pałacowo-ogrodowym; 

� wykonania inwentaryzacji ornitologicznych na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000; 

� eliminacji bezpośrednich zagrożeń obszarów cennych przyrodniczo poprzez ograniczenie niskiej emisji, 

uregulowanie gospodarki ściekowej, usuwanie materiałów zawierających azbest z obszarów/gruntów 

będących własnością Skarbu Państwa znajdujących się na obszarach parków narodowych. 

Natomiast w zakresie leśnictwa realizowano program priorytetowy „Ochrona i zrównoważony rozwój 

lasów”, a w latach 2009-2012 dofinansowywane były głównie przedsięwzięcia dotyczące: 

� zwiększenia odporności biologicznej i rewitalizacji lasów poprzez ich przebudowę na terenach 

poklęskowych oraz szczególnie zagrożonych wystąpieniem szkód; 

� ochrony ekosystemów leśnych przed szkodami powodowanymi przez czynniki biotyczne i abiotyczne. 

W ramach ww. priorytetów zrealizowano projekty, dzięki którym osiągnięto następujące efekty: 
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Tabela 10. Wybrane efekty rzeczowe i ekologiczne umów zawartych oraz zakończonych w latach 2009-2012 

w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz leśnictwa 

Nazwa efektu 
Jednostka 

miary 
Wielkość efektu 

Umowy 
zawarte 

Umowy 
zakończone 

Długość budowanych, przebudowanych dojazdów pożarowych  km 102 89 

Liczba projektów realizowanych na obszarach NATURA 2000   341 254 

Ochrona ekosystemów  szt. 274 130 

Ochrona gatunkowa szt. 294 249 

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej ekosystemów 
leśnych  

szt. 18 12 

Ochrona zabytkowych założeń parkowych i pałacowo-ogrodowych  szt. 22 8 

Ograniczenie skutków antropopresji  szt. 136 73 

Powierzchnia na której wykonano odnowienia  ha 4 565 2 485 

Powierzchnia wykupionych gruntów  ha 1 804 529 

Powierzchnia, na której wykonano prace pielęgnacyjne (przebudowa 
drzewostanów)                                                                                                                

ha 5 343 2 931 

Powierzchnia, na której wykonano prace pielęgnacyjne (ekosystemy 
leśne)  

ha 5 414 2 830 

Powierzchnia, na której wykonano zabiegi powstrzymujące sukcesje 
roślin drzewiastych (wykaszanie, odkrzaczanie)  

ha 14 196 3 626 

Powierzchnia, na której wykonano zabiegi zwalczania gradacji owadzich                                                                                ha 45 768 33 355 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW oraz danych NFOŚiGW 

7.1.5 GÓRNICTWO I GEOLOGIA 

W dziedzinie geologii w latach 2009-2012 realizowany był Program dla przedsięwzięć w zakresie: 

� poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych; 

� energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych; 

� przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska. 

� Program dla przedsięwzięć w zakresie 

Natomiast w dziedzinie górnictwa realizowano: 

� Program dla przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania 

kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów 

likwidacji zakładów górniczych oraz prac badawczych dla rozpoznania zasobów wód zaliczonych do 

kopalin: 

� przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania 
kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko 
procesów likwidacji zakładów górniczych; 

� przedsięwzięcia w zakresie prac badawczych dla rozpoznania zasobów wód zaliczanych do 
kopalin; 

� przedsięwzięcia zmierzające do zakończenia prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych na 
terenach zdegradowanych górnictwem siarki. 
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Tabela 11. Wybrane efekty rzeczowe i ekologiczne umów zawartych w latach 2009-2012 w zakresie 

górnictwa i geologii 

Nazwa efektu 
Jednostka 

miary 
Wielkość efektu 

Umowy 
zawarte 

Umowy 
zakończone 

Dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz głównych zbiorników 
wód podziemnych 

szt. 31 32 

Doposażenie jednostek powołanych do prowadzenie działań ratowniczych 
w górnictwie w aparaturę i sprzęt ratowniczy  

szt. 96 96 

Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do 
monitorowania eksploatacji kopalin 

szt. 102 77 

Liczba opracowanych map geologicznych nieseryjnych szt. egz. 692 317 

Liczba opracowanych map geologicznych seryjnych szt. egz. 22 723 614 

Liczba wykonanych opracowań naukowo-badawczych  szt. egz. 467 221 

Liczba wykonanych projektów prac albo robót geologicznych                                      szt. egz. 300 102 

Liczba zakupionego sprzętu                                                                                                                                                                                           szt. 102 110 

Liczba zlikwidowanej infrastruktury technicznej związanej z eksploatacją i 
wzbogacaniem surowców (w tym: otworów,  szybów)                                                                                         

szt. 261 190 

Liczba zrealizowanych zadań Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej 
Służby Hydrogeologicznej 

szt. 24 13 

Ocena perspektyw surowcowych kraju i gospodarka zasobami złóż kopalin szt. 14 13 

Powierzchnia, na której stworzono warunki do przeprowadzenia 
rekultywacji biologicznej 

ha 701 197 

Powierzchnia, na której wspierano odbudowę biologiczną terenów 
rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia 
biologicznego 

ha 1 163 187 

Rozpoznanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód 
mineralnych i leczniczych: dokumentacja geologiczna 

szt. 38 17 

Rozpoznanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód 
mineralnych i leczniczych: strumień cieplny 

MW 34 23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW oraz dane NFOŚiGW 

7.1.6 MONITORING ŚRODOWISKA 

Programy priorytetowe realizowane w dziedzinie monitoringu środowiska w okresie od 2009 do 2012 

to: 

� Program dla wspierania działalności w zakresie monitoringu środowiska; 

� Program dla wspierania działalności służby hydrometeorologicznej. 

Efekty realizowanych w ramach ww. programów przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 12. Wybrane efekty rzeczowe i ekologiczne umów zawartych i zakończonych w latach 2009-2012 

w zakresie monitoringu środowiska 

Nazwa efektu 
Jednostka 

miary 
Wielkość efektu 

Umowy 
zawarte 

Umowy 
zakończone 

Liczba zakupionego i modernizowanego niezbędnego sprzętu i aparatury 
kontrolno-pomiarowej 

szt. 
2612 192 

Monitoring hałasu szt. 13 4 
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Monitoring lasów szt. 4 3 

Monitoring powietrza szt. 47 19 

Monitoring promieniowania jonizującego szt. 8 2 

Monitoring przyrody szt. 104 27 

Monitoring wód podziemnych szt. 10 2 

Monitoring wód powierzchniowych szt. 53 15 

Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego szt. 9 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW oraz danych NFOŚiGW 

7.1.7 ZAPOBIEGANIE KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM I POWAŻNYM AWARIOM ORAZ USUWANIE ICH SKUTKÓW 

W dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwania ich skutków w latach 2009-

2012 realizowany był Program dla przedsięwzięć w zakresie zarządzania zasobami i przeciwdziałania 

zagrożeniom środowiska, w ramach którego osiągnięto następujące efekty: 

Tabela 13. Wybrane efekty rzeczowe i ekologiczne umów zawartych i zakończonych w latach 2009-2012 

w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwania ich skutków 

Nazwa efektu 
Jednostka 

miary 

Wielkość efektu 

Umowy 
zawarte 

Umowy 
zakończone 

Liczba usuniętych awarii i zniszczeń obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnej szt. 1328 317 

Liczba zakupionego ratowniczego sprzętu pływającego szt. 237 188 

Liczba zakupionego sprzętu ratownictwa technicznego szt. 1761 2390 

Liczba zakupionych samochodów pożarniczych szt. 187 143 

Przeciwdziałanie i likwidacja skażeń chemicznych szt. 83 55 

Przeciwdziałanie i likwidacja skażeń promieniotwórczych szt. 11 6 

Przeciwdziałanie i likwidacja skutków powodzi szt. 207 131 

Przeciwdziałanie i likwidacja skutków pożarów szt. 86 51 

Przeszkolenie służb do działań z zakresu zagrożeń środowiska szt. 15 15 

Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Reagowania Kryzysowego oraz Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego, chemicznego 
i technicznego 

szt. 113 70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW oraz danych NFOŚiGW 

7.1.8 EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Programy priorytetowe realizowane w dziedzinie edukacji ekologicznej w latach 2009-2012 to: 

� program dla wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej oraz 

profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia 

standardów jakości środowiska; 

� program dla wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych. 
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Tabela 14. Wybrane efekty rzeczowe i ekologiczne umów zawartych i zakończonych w latach 2009-2012 

w zakresie edukacji ekologicznej 

Nazwa efektu 
Jednostka 

miary 

Wielkość efektu 

Umowy 
zawarte 

Umowy 
zakończone 

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szt. 243 221 

Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi tys. osób 33 600 34 425 

Liczba osób poddanych detoksykacji organizmu liczba osób 6 153 7 184 

Liczba przygotowanych i wydanych książek ekologicznych                                                                              szt. 10 653 1 087 

Liczba przygotowanych i wyprodukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych szt. 2 589 336 2 564 692 

Liczba zorganizowanych seminariów/warsztatów                                                                                 szt. 17 365 17 552 

Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szt. 497 362 

Wsparcie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych                                                                szt. 55 69 

Wspieranie kształcenia animatorów edukacji ekologicznej szt. 38 26 

Wzmocnienie potencjału realizacyjnego pozarządowych organizacji ekologicznych szt. 51 70 

Wzmocnienie sieci ośrodków edukacji ekologicznej w kraju szt. 64 79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW oraz danych NFOŚiGW 

7.1.9 EKSPERTYZY I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE 

Programy priorytetowe realizowane w dziedzinie ekspertyz i prac naukowo-badawczych w latach 

2009-2012 to: 

� ekspertyzy i prace badawcze wskazane przez ministra środowiska; 

� ekspertyzy i prace badawcze na rzecz gospodarki wodnej; 

� zadania wynikające ze zobowiązań międzynarodowych rzeczypospolitej polskiej; 

� wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000. 

Tabela 15. Efekty rzeczowe i ekologiczne umów zawartych i zakończonych w okresie 2009-2012 w zakresie 

ekspertyz i prac naukowo-badawczych 

Nazwa efektu Jednostka miary 
Wielkość efektu 

Umowy zawarte Umowy zakończone 

Liczba wykonanych ekspertyz i opracowań szt. 787 131 

Ochrona powierzchni ziemi szt. 24 5 

Ochrona powietrza szt. 30 15 

Ochrona przyrody i leśnictwo szt. 65 14 

Projekty interdyscyplinarne szt. 13 3 

Współpraca międzynarodowa szt. 56 18 

Zarządzanie środowiskiem szt. 40 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFOŚiGW oraz danych NFOŚiGW 

 

PODSUMOWANIE 

Ocena stopnia wpływu efektów rzeczowych i ekologicznych jest zadaniem bardzo trudnym, ze 

względu na brak określonych, mierzalnych wskaźników realizacji celów PEP 2009-2012. W rozdziale 
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2 opisano ilość oraz wartość projektów zaangażowanych w realizację poszczególnych celów PEP, 

w tym rozdziale skupiono się na efektach realizowanych projektów. Tak jak wykazano to w rozdziale 

2 projekty realizowane w ramach NFOŚiGW wpływają wszytskie z 20 sektorów PEP 2009-2012. 

Największy oraz najistotniejszy wpływ projektów realizowanych w ramach NFOŚiGW odnotowano 

w ramach działań związanych z ochroną powietrza i klimatu, gospodarowania zasobami 

geologicznymi, racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, przyrody oraz edukacji 

ekologicznej. Bardzo istotne efekty osiągnięto również w zakresie monitoringu środowiska, ekspertyz 

i prac naukowych w zakresie ochrony środowiska, zapobieganiu klęskom żywiołowym oraz w zakresie 

monitoringu środowiska.  

7.2 EFEKTYWNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA 

Misją NFOŚiGW jest finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska 

i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju38. 

W okresie od 2009 do 2012 roku zawarto 6 tys. umów, w tym 5190 umów dotyczyło dotacji, 293 

pożyczek zwrotnych oraz 441 umów stanowiło współfinansowanie projektów realizowanych 

w ramach POIiŚ. Zgodnie z założeniami, NFOŚiGW dąży do tego, aby zwiększyć udział preferencyjnych 

pożyczek. Do roku 2016 ma to być 65% pożyczek w stosunku do 35% dotacji. Zgodnie zapisami 

Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016, NFOŚiGW powinien udzielać pożyczek w systemie 

rewolwingowym (odnawialnym) w taki sposób, żeby tymi samymi pieniędzmi finansować większą 

liczbę projektów. Strategia zakłada jednak dodatkowo analizę możliwości finansowych 

beneficjentów. Dotacje w pewnych dziedzinach środowiska mogą zaburzać konkurencję. Podmioty, 

które otrzymały dotację, mogą eliminować z rynku firmy, które takiego wsparcia nie uzyskały. 

Przykładem są dotacje udzielane przedsiębiorcom na projekty z zakresu przetwarzania odpadów. 

Projekty z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów są to najbardziej ekonomiczne i rentowne 

projekty. Działania realizowane przez przedsiębiorców są nakierowane przede wszystkim na 

zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa i zostałyby zrealizowane przez przedsiębiorców 

niezależnie od dofinansowania. Dotacje powinny być stosowane nie jako zasada, ale jako wyjątek. 

Publiczne wsparcie bezzwrotne należy dedykować obszarom całkowicie wykluczonym rynkowo, np. 

pracom badawczo-rozwojowym: „Bezzwrotne formy wparcia są uzasadnione w przypadku potrzeby 

realizacji celów najistotniejszych z punktu widzenia Państwa, na zasadzie „dajemy wam pieniądze 

zróbcie to”. Zwrotne formy wsparcia motywują przedsiębiorców. Jeżeli jakieś rozwiązanie nie jest 

popytne na rynku, a na jedno realizacji zależy Państwu wówczas należy dołożyć wszelkich starań, aby 

zrealizować cel. (IDI: NFOŚiGW, Departament Przedsięwzięć Przemysłowych). 

W ramach badania porównano koszty uzyskania 1 jednostki wskaźnika w przypadku dofinansowania 

w postaci dotacji oraz pożyczki. Takie porównanie mogło być wykonane tylko w przypadku, gdy ten 

sam typ przedsięwzięcie mógł być finansowany w ramach dotacji oraz pożyczki.  

 

 

 

 

                                                           
38 Art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Tabela 16. Porównanie efektywności pożyczek oraz dotacji w PLN 

Efekt 
Jednost

ka 

Forma 
dofinans
owania 

Kwota 
dofinansowani

a 
Koszt całkowity 

Wartość 
wskaźnika 

Koszt 
dofinansowa
nia uzyskania 

efektu 

Koszt 
uzyskania 

efektu 

Ograniczenie 
lub uniknięcie 
emisji 1 tony 

CO2 w wyniku 
oszczędności 

energii 

Mg/rok dotacja 303 215 825,86 1 051 978 734,28 203 094,43 1 492,98 5 179,75 

Mg/rok pożyczka 23 472 029,90 52 447 838,28 60 972,20 384,96 860,19 

Ograniczenie 
lub uniknięcie 
emisji 1 tony 

CO2 
(biogazownie) 

Mg/rok 
dotacja 
(n=5) 

25 507 572,90 106 159 424,68 54 334,00 469,46 1 953,83 

Mg/rok 
pożyczka 

(n=4) 
34 424 154,00 80 709 129,11 49 375,20 697,20 1 634,61 

Ograniczenie 1 
tony masy 

składowanych 
odpadów 

komunalnych 

Mg dotacja 3 868 588,00 6 623 846,26 13 475,00 287,09 491,57 

Mg pożyczka 96 349 158,00 272 912 138,00 862 219,00 111,75 316,52 

Zrekultywowan
ie powierzchni 

1 ha 
składowisk 

ha dotacja 22 813 720,57 49 896 454,68 101,08 225 692,95 493 618,66 

ha pożyczka 3 023 985,75 4 183 803,00 28,96 104 419,40 144 468,34 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

Zgodnie z Tabela 16 koszt uzyskania 1 jednostki efektu w przypadku dofinansowania dotacyjnego jest 

znacznie wyższy niż w przypadku takiego samego typu projektu sfinansowanego pożyczką. 

Finansowanie inwestycji pożyczką wymusza większą efektywność ekonomiczną przedsięwzięć, 

w które zaangażowano środki finansowe. Inwestor korzystający z pożyczki zmuszony jest zapewnić 

taką rentowność realizowanej inwestycji, aby umożliwić spłatę zaciągniętego długu: „stosowanie 

samych dotacji powoduje „rozleniwienie” beneficjentów. Nie jest to korzystne rozwiązanie. 

Z doświadczeń wynika, że stosowanie zwrotnych form wsparcia powoduje, że działania są bardziej 

przemyślane i dopracowane. Beneficjent zwraca uwagę nie tylko na efekt ekologiczny, ale także 

ekonomiczny inwestycji”. (WFOŚiGW we Wrocławiu). 

PODSUMOWANIE 

W przypadku instrumentów zwrotnych pozyskane środki nie są przypisane tylko jednemu 

beneficjentowi na zawsze, tak jak w systemie dotacyjnym, lecz może z nich korzystać kilka 

podmiotów. Łączna wartość umów zawartych na finansowanie projektów jest w takiej sytuacji 

wyższa niż w systemie dotacyjnym. Umożliwia to znaczne wydłużenie cyrkulacji środków 

w gospodarce, w przeciwieństwie do mechanizmu dotacyjnego, w którym udzielone wsparcie nie 
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może zostać wykorzystane ponownie przez inny podmiot. Przeprowadzona w rozdziale analiza 

efektywności inwestycji realizowanych ze wsparcia dotacyjnego oraz z wykorzystaniem pożyczek 

wykazała, iż inwestorzy realizujący inwestycje finansowane instrumentami zwrotnymi, osiągają te 

same efekty znacznie mniejszym kosztem niż w przypadku finansowania dotacyjnego. Zbyt łatwy 

dostęp do dotacji może prowadzić do sytuacji, w której podmioty ograniczają się głównie do działań 

mających na celu spełnienie kryteriów, od których uzależnione jest otrzymanie wsparcia, kosztem 

efektywności ekonomicznej finansowanego projektu. Oznacza to ryzyko wypierania efektywnych 

inwestycji przez inwestycje mniej atrakcyjne, finansowane w drodze dotacji. 

7.3 WPŁYW INTERWENCJI NFOŚIGW NA ROZWÓJ GOSPODARCZY I RYNEK DÓBR I USŁUG 

7.3.1 WPŁYW NA ROZWÓJ GOSPODARCZY 

W ramach finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW w okresie od 2009 do 2012 zawarto ponad 

6 tys. umów na inwestycje o łącznej wartości przyznanego dofinansowania ze środków krajowych 

przekraczającej 9,4 mld PLN. W analizowanej39 grupie inwestycji 1081 miało charakter 

ponadregionalny natomiast pozostałe 1938 inwestycji miało charakter oddziaływań lokalnych 

i stanowiło około 79% wartości ogółu inwestycji. Punktem wyjścia dla niniejszej analizy były 

oddziaływania na poziomie powiatów. Inwestycje NFOŚiGW realizowano na terenie 87% powiatów 

na terenie całej Polski. Inwestycje miały zróżnicowany charakter, a wartość dofinansowanych 

inwestycji na terenie powiatów różniła się znacznie w zależności od wielkości terytorium, gęstości 

zaludnienia, liczby zrealizowanych inwestycji, potrzeb inwestycyjnych itd. Przeciętna liczba inwestycji 

realizowanych w powiecie wyniosła 6, przy czym większość powiatów realizowała mniej niż 5 

inwestycji a niemal 20% powiatów zrealizowała tylko jedną inwestycję. Największą liczbę 

dofinansowanych inwestycji zrealizowano na terenie powiatu Miasta Stołecznego Warszawy: 158 

inwestycji o łącznej wartości ponad 0,46 mld PLN. Jeśli chodzi o wysokość pozyskanej kwoty to 

liderem jest Kraków (40 inwestycji wartych łącznie 1,38 mld PLN) oraz Wrocław (23 inwestycje 

wartości 990 mln PLN). Przeciętna wartość inwestycji wynosi około 65 mln PLN, jednak w połowie 

powiatów wartość zrealizowanych inwestycji nie przekracza 12,6 mln PLN. W ponad 80% powiatów 

wartość inwestycji realizowanych w ramach dofinansowania ze środków NFOŚiGW waha się od 205 

tys. PLN do 76 mln PLN. W analizie oddziaływań należy także zarysować zależność wielkości typu 

powiatu od wielkości pozyskanych środków. Największą wartość inwestycji odnotowano w przypadku 

miast na prawach powiatów oraz powiatów o dużej gęstości zaludnienia, o charakterze aglomeracji, 

w których dominującą rolę pełnią miasta duże lub średniej wielkości. Przykładami takich powiatów 

są: powiat warszawski zachodni, wrocławski, żywiecki, raciborski, przemyski i inne. Relatywnie niskie 

wartości pozyskanych kwot z NFOŚiGW wykazują powiaty słabo zaludnione, o charakterze rolniczym, 

w których dominującą rolę pełnią małe miasta, położone na terenach o stosunkowo niskiej presji 

antropogenicznej na środowisko naturalne. Ten kontekst okazuje się bardzo istotny jeśli chodzi 

o ewentualne oddziaływania makroekonomiczne środków NFOŚiGW. Świadczy o tym relacja środków 

z NFOŚiGW do dwóch wielkości: wydatków majątkowych ogółem JST w dziale „Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska” oraz relacja środków z NFOŚiGW do ogółu pozyskanych przez JST 

środków UE i innych subwencji. Analizowaną populację powiatów podzielono na trzy grupy 

                                                           
39 Z badania wykluczono 13 projektów, dla których na podstawie dostępnych Wykonawcy danych nie można było jednoznacznie określić 
wszystkich ujętych w analizie cech inwestycji. 
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w zależności od sumy wartości środków NFOŚiGW40. Pierwszą grupę (nazywaną dalej GRUPĄ I) 

stanowią powiaty o sumie środków z NFOŚiGW niższej niż 3 mln PLN, GRUPA II to powiaty o środkach 

w zakresie 3-40 mln PLN oraz GRUPA III powyżej 40 mln PLN41. W przypadku wzajemnych 

oddziaływań środków NFOŚiGW oraz innych czynników makroekonomicznych może decydować skala 

inwestycji oraz relacja ich wartości do innych przedsięwzięć środowiskowych. Podział na grupy 

w badanych jednostkach terytorialnych jest odzwierciedleniem łącznej wartości inwestycji 

współfinansowanych ze środków NFOŚiGW; może dojść do „rozmycia” oddziaływań w przypadku, gdy 

środki funduszu stanowią względnie niską część ogólnej puli inwestycji środowiskowych oraz do 

akceleracji efektów dla terytoriach o wysokim udziale środków NFOŚiGW w ogólnej puli wydatków.  

Tabela 17. Relacje kosztów działań środowiskowych, ponoszonych przez jednostki samorządowe, 

pozyskanych środków do wartości inwestycji w ramach NFOŚiGW. 

 GRUPA I 

łączna wartość 
projektów 

realizowanych w 
powiecie poniżej 3 

milionów PLN 

GRUPA II 

łączna wartość 
projektów 

realizowanych w 
powiecie o wartości od 
3 do 40 milionów PLN 

GRUPA III 
42

 

łączna wartość 
projektów realizowanych 

w powiecie o wartości 
powyżej 40 milionów 

PLN 

 Przeciętna relacja środków 

Relacja środków NFOŚiGW do ogólnej wartości 
środków JST w dziale “Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska” w porównaniu do roku 

2009 

36,2% 435% 3123% 

Relacja środków NFOŚiGW do ogólnej wartości 
środków UE oraz innych źródeł wsparcia w 
dyspozycji JST w porównaniu do roku 2009 

17,9% 137% 1341% 

źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 2013 

W grupie III środki NFOŚiGW aż 30-krotnie przewyższają kwoty wydatkowane ze środków własnych 

JST na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, są także 13-krotnie wyższe, niż ogół środków 

pozyskanych z UE lub innych środków krajowych w formie subwencji, dotacji itd. W grupie I udział 

ten stanowi co najwyżej 36% ogółu środków, zatem istnieje przesłanka do wnioskowania, że 

o wystąpieniu realnych zależności i wpływów można bardziej zdecydowanie mówić w drugiej 

i trzeciej grupie powiatów.  

W badaniu zależności43 wartości środków NFOŚiGW z wybranymi czynnikami makroekonomicznymi 

posłużono się danymi BDL GUS dla gmin, zagregowanych do poziomu powiatów. Środki NFOŚiGW 

                                                           
40Każdemu powiatowi przypisano sumę środków dla inwestycji współfinansowanych ze środków NFOŚiGW. Wartość ta stanowi cechę 
statystyczną dla jednostki terytorium. Powiaty podzielono na grupy pod względem sumy środków NFOŚiGW. 

41 Wartości zostały wyznaczone na podstawie kwartyla 1 i 4 dla całej populacji w kategorii suma środków NFOŚiGW w powiatach.  

42 Nie uwzględniono miasta Krakowa: wartość jest statystycznie ekstremalna, mająca zbyt duży wpływ na pomiar wartości średniej. 
W Krakowie poziom środków NFOŚiGW jest 12 razy wyższy niż środki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz 300 
krotonie wyższe niż inne środki z UE łącznie.  

43 W dalszej części opracowania będzie mowa o dwustronnej zależności środków NFOŚiGW na czynniki makroekonomiczne, nie zaś 
o jednostronnym wpływie. W niektórych przypadkach jest możliwe określenie jednostronnego oddziaływania, widoczne jest to 
w omawianym szerzej efekcie wypierania. Należy zwrócić uwagę, że sytuacja makroekonomiczna, także sytuacja finansowa ludności może 
wpływać na popyt na środki NFOŚiGW, relacja może być wyraźna, o czym w dalszej części opracowania.  
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w przypadku wielu powiatów mogą generować bardzo silną presję inflacyjną na wybrane usługi 

budowlane, monterskie, specyficzne materiały oraz technologie. W dłuższej perspektywie środki 

NFOŚiGW mogą jednak stanowić element sprzyjający powstawaniu nowych przedsiębiorstw 

w sektorach specjalistycznych i budowlanych, wzrost zatrudnienia, zwiększoną podaż niektórych 

usług i towarów. Poprawa sytuacji makroekonomicznej może także wpływać na poziom dochodów 

gmin. Z tego powodu w analizie uwzględniono podstawowe dane44 makroekonomiczne takie jak: 

poziom bezrobocia (na poziomie powiatów), poziom inflacji (na poziomie województw), poziom 

dochodów JST ogółem (zagregowane do poziomu powiatów), poziom nakładów inwestycyjnych 

w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na jednego mieszkańca (powiaty), liczba podmiotów 

gospodarczych sekcji E oraz sekcji F w dziale 43 wpisanych do REGON, produkcja sprzedana 

przemysłu. Analizą objęto także inne czynniki opisujące sytuację JST oraz politykę ochrony 

środowiska realizowaną przez podmioty samorządowe. Podaż środków NFOŚiGW może w pewnym 

stopniu „odciążać” samorządy z niektórych statutowych obowiązków, przenosić je na inne podmioty, 

jak również stanowić poważne źródło finansowania zadań statutowych. Dlatego istotna jest analiza 

wpływu środków NFOŚiGW na takie wielkości jak: wydatki majątkowe JST w dziale Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, wydatki inwestycyjne JST, dochody JST z tytułu subwencji i dotacji 

środków UE i wybranych środków krajowych.  

Okresem bazowym dla analizy jest rok 200945, koniec analizy określono na 2012 rok. Ocenę 

oddziaływania makroekonomicznego środków NFOŚiGW można określić pytaniem: Czy dostępność 

środków NFOŚiGW ma wpływ na zmianę wartości danego czynnika w odniesieniu do roku bazowego. 

Zatem w analizie ujęto przyrost zmiennych makroekonomicznych, następnie zbadano korelację 

z wartością środków NFOŚiGW na poziomie powiatu. Dokonano odrębnej analizy w trzech 

utworzonych grupach powiatów, gdzie istnieją wyraźne różnice w potencjale oddziaływania.  

W grupie I powiatów, gdzie łączna wartość środków NFOŚiGW nie przekracza 3 mln PLN oraz 

w grupie II (poniżej 40 mln PLN) pewną znikomą zależność można dostrzec w przypadku korelacji 

środków NFOŚiGW i zmiany poziomu produkcji sprzedanej. Zaznacza się nieznaczna korelacja 

w przypadku grupy I (r=0,26) oraz nieco wyższa w przypadku grupy III równa 0,47. Ta relacja oznacza, 

że w powiatach gdzie odnotowano wzrost poziomu produkcji sprzedanej także wielkość środków 

NFOŚiGW jest wyższa. Wniosek ten wymaga jednak odpowiedzi na pytanie, czy prawidłowość ta nie 

wynika raczej ze skali inwestycji w powiatach oraz z ogólnych trendów makroekonomicznych. 

Odpowiedzi dostarcza analiza porównawcza procentowych zmian poziomu produkcji sprzedanej 

w okresie 2009-2012. W powiatach grupy I (o relatywnie niskich wartościach subwencji NFOŚiGW) 

oraz w przypadku powiatów o najwyższej absorpcji środków, przeciętna zmiana poziomu produkcji 

sprzedanej jest statystycznie identyczna i wynosi 27% (błąd oszacowania wynosi 3%). Wartość ta jest 

zbieżna z trendem w skali kraju, zatem wynika ona głównie z trendów makroekonomicznych całej 

gospodarki kraju, nie zależy zaś od poziomu absorpcji środków NFOŚiGW. W przypadku pozostałych 

zmiennych makroekonomicznych nie stwierdzono żadnej istotnej statystycznie zależności we 

wszystkich grupach powiatów. 

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku zmiennych opisujących sytuację finansową JST 

oraz politykę środowiskową wyrażoną w nakładach i inwestycjach środowiskowych. Jednostki 

samorządowe pozyskały około 20% środków NFOŚiGW, bardzo wysoki udział mają także 

                                                           
44 Dane pochodzą z okresu 2009-2012, źródło danych: BDL GUS 2013, analizie poddano przyrosty wartości cechy oraz dane nominalne. 

45 Zgodnie z metodologią GUS dane dla roku 2009 odzwierciedlają stan na 1 stycznia 2009 roku, opisują zatem „bilans” z roku 2008.  
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przedsiębiorstwa komunalne, realizujące zadania celowe JST. W naturalny sposób pozyskiwane 

środki stanowić mogą ważny element finansowania ochrony środowiska. W grupie I powiatów nie 

stwierdzono żadnego wpływu środków NFOŚiGW, na jakikolwiek aspekt funkcjonowania 

finansowego jednostek samorządowych46. W grupie II zaznacza się nieznaczna, ale istotna korelacja 

środków NFOŚiGW z dochodami JST z tytułu subwencji i pozyskanych środków UE. Współczynnik 

korelacji wynosi w tym wypadku 0,22 i można pokusić się o interpretację, że im większą skuteczność 

ma jednostka samorządowa w pozyskiwaniu środków UE, tym odznacza się wyższą absorpcją 

środków z NFOŚiGW. Co ciekawe, takiej zależności nie można stwierdzić w przypadku powiatów I i III 

grupy (najniższy i najwyższy poziom finansowania).  

W grupie III powiatów, które zrealizowały największą wartość projektów w ramach NFOŚiGW, 

zauważalna jest zależność pomiędzy pozyskanymi środkami funduszu a wydatkami własnymi 

ponoszonymi na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (współczynnik korelacji wynosi 0,46). 

Wynik analizy sugeruje, że potrzeby środowiskowe powiatów (wyrażone nakładami finansowymi ze 

środków własnych) idą w parze z wartością środków pozyskanych z NFOŚiGW. Zależność ta jest 

bezpośrednio widoczna w przypadku takich powiatów jak: Wrocław, Łódź, Warszawa, Olsztyn, ale 

także innych, mniejszych: sandomierski, tczewski, myślenicki. Istnieje także podgrupa powiatów, 

gdzie relacja środków NFOŚiGW do ogółu nakładów środowiskowych jest wyższa niż w całej grupie III 

np.: Poznań, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Gorzów, Nowy Sącz, powiat tczewski i inne. W tej grupie 

środki NFOŚiGW kilkakrotnie przewyższają nakłady ponoszone z własnych środków. W niewielkiej 

liczbie przypadków grupy III (17%) można stwierdzić zależność pomiędzy absorpcją środków 

NFOŚiGW a spadkiem nakładów własnych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. 

Stwierdzono bowiem wzrost absorpcji środków NFOŚiGW przy jednoczesnym zmniejszeniu 

zaangażowania środków własnych. Jakkolwiek można ostrożnie twierdzić, że wystąpił w tym 

przypadku efekt wypierania, który w ogólnym rozrachunku może dotyczyć co najwyżej 3,9% 

powiatów, nie powinien zatem stanowić istotnego oddziaływania w skali całego programu 

finansowania47.  

PODSUMOWANIE 

W badaniu współzależności środków NFOŚiGW na otoczenie makroekonomiczne trudno stwierdzić 

jednoznaczne oddziaływania. Podstawowym czynnikiem jest to, że w przypadku większości badanych 

powiatów środki Funduszu nie stanowią istotnego udziału w całości nakładów na szeroko rozumianą 

ochronę środowiska. Uwidacznia to relacja nakładów podejmowanych przez JST do 

wykorzystywanych środków funduszu. Pewnego rodzaju oddziaływania są zauważalne w powiatach, 

gdzie środki NFOŚiGW stanowią znaczny udział całości nakładów, jednak zaobserwowane relacje nie 

pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że to dostępność środków jest główną przyczyną zmiany 

trendów makroekonomicznych. Znacznie pewniejszym jest stwierdzenie, że dochodzi do 

przypadkowej zbieżności czynników wynikającej z ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Można 

natomiast stwierdzić, że istnieje zauważalny związek pomiędzy poziomem nakładów ponoszonymi 

przez JST a absorpcją środków NFOŚiGW. Może to oznaczać, że środki zostały wykorzystane przede 

                                                           
46 W analizie uwzględniono następujące zmienne: wydatki majątkowe JST w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki 
inwestycyjne JST, dochody JST z tytułu subwencji i dotacji środków UE i wybranych środków krajowych, dochody JST ogółem. 

47 Przeciętna wartość dofinansowania na poziomie powiatu w grupie III waha się od 160 do 285 milionów PLN (na poziomie istotności 0,05). 
Redukcja wydatków majątkowych JST, zgodnie z modelem regresji, wynosi -9% a dotyczy 17% powiatów. Szacunkowy efekt wypierania 
w skali całego Funduszu wyniesie od około 0,6% do maksymalnie 1% całkowitych kosztów. 
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wszystkim w powiatach o wyraźnych, znacznych potrzebach środowiskowych, co należy oceniać 

pozytywnie. Dość powszechnym zjawiskiem związanym z funduszami opartymi w całości lub 

częściowo na systemie dotacyjnym jest wystąpienie efektu wypierania, to znaczy zastępowania 

inwestycji finansowanych ze środków własnych na rzecz dotacji bezzwrotnych. Zjawisko to jest 

w przypadku NFOŚiGW w zasadzie marginalne.  

7.3.2 ROZWÓJ RYNKÓW NIEKTÓRYCH DÓBR I USŁUG 

Rynek fotowoltaiczny w Polsce dopiero się kształtuje, jednak jego rozwój w ostatnich latach 

przebiega bardzo dynamicznie. Duże zainteresowanie fotowoltaiką nastąpiło w ciągu minionych 

dwóch lat, a największy przyrost nowych przedsiębiorstw można powiązać z niedawnym projektem 

Ministerstwa Gospodarki dotyczącym nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Według badań 

rynku Instytutu Energetyki Odnawialnej w 2007 roku funkcjonowało 6 firm, natomiast obecnie 

odnotowano działalność 198 firm w branży fotowoltaicznej48. 

Ponad 70% firm działających na rynku oprócz elektrowni fotowoltaicznych oferuje także inne 

odnawialne źródła energii, takie jak: małe turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, niekiedy małe 

elektrownie wodne. Daje to możliwość oferowania kompleksowych rozwiązań redukujących koszty 

zakupu podstawowych mediów (energia elektryczna, ciepło) w oparciu o generację z różnych 

technologii OZE. Biorąc pod uwagę rozwijający się dopiero rynek odnawialnych źródeł energii 

w Polsce, większość przedsiębiorstw na nim stanowią stosunkowo młode firmy. Ponad 50% z nich 

rozpoczęła swoją działalność nie więcej niż 5 lat temu. Obecnie w Polsce działa 14 fabryk modułów 

fotowoltaicznych. Znaczna większość firm działających w branży fotowoltaiki należy do grupy małych, 

średnich przedsiębiorstw. Zatrudniają w dziale fotowoltaiki do 20 osób. Ogólnie szacuje się, że 

w sektorze PV zatrudnionych jest około 400 osób, z czego 140 osób stanowią wykwalifikowani 

instalatorzy. Biorąc pod uwagę scenariusz rozwoju w myśl Krajowego Planu Działań, mówiący 

o utrzymaniu obecnego systemu wsparcia, do 2020 roku w branży PV może być zapotrzebowanie 

jeszcze na 6 tysięcy nowych pracowników (zatrudnionych w obszarach produkcji, montażu, 

konserwacji).  

Polski rynek kolektorów słonecznych należy do jednych z największych w Europie. Jest niemalże 

równo podzielony pomiędzy firmy krajowe i zagraniczne. Z roku na rok przybywa też nowych 

producentów kolektorów słonecznych i dostawców urządzeń, ale jednocześnie w warunkach 

wysokiej konkurencji, część firm oferujących kolektory zaprzestaje ich sprzedaży lub zmienia profil 

działalności. Coroczna sprzedaż instalacji słonecznych wzrasta, w 2009 i 2010 roku sprzedano 

14 tys. m2 powierzchni instalacji słonecznej, natomiast napędzany programem dopłaty na zakup 

i montaż kolektorów słonecznych polski rynek termicznej energetyki słonecznej w 2011 roku osiągnął 

sprzedaż na poziomie 25 tys. m2, a w roku 2012 osiągnął sprzedaż na poziomie 30 tys. m2. Wraz ze 

wzrostem popytu na kolektory słoneczne w naszym kraju, powstały nowe zakłady pracy, które 

zatrudniły dodatkowych pracowników. Obecnie w Polsce funkcjonuje 80 firm – produkujących 

i dystrybuujących kolektory słoneczne. Ponad połowa z nich to dystrybutorzy zagranicznych marek, 

dla których polski rynek jest bardzo atrakcyjny. Pierwsza „dziesiątka” firm mających największy udział 

stanowi ponad 90% rynku49.Znaczna ilość firm ulokowana jest w Polsce południowej: województwa 

                                                           
48

Rynek fotowoltaiczny w Polsce, IEO Warszawa 2013r. 

49
Do takich firm należą m.in. Sunex, Watt, Hewalex, Ensol, Makroterm. 
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śląskie i małopolskie, jednakże duża pula znajduje się również w województwie mazowieckim. 

W sprzedaży oferowanych jest ok. 500 typów kolektorów słonecznych.  

W ubiegłym roku firmy działające na polskim rynku kolektorów słonecznych zanotowały wzrost 

sprzedaży na poziomie 19% z roku na rok, co stanowi jeden z lepszych wyników odnotowanych 

w 2012 roku na europejskich rynkach kolektorów słonecznych. Zeszłoroczne obroty na polskim rynku 

były ponownie rekordowe i wynosiły ponad 680 mln PLN, biorąc pod uwagę całkowitą wartość 

całych zainstalowanych systemów solarnych. Jest to trzeci wynik wśród wszystkich inwestycji w OZE 

w 2012 roku, po elektrowniach wiatrowych (5625 mln PLN) i elektrowniach na biomasę (2466 mln 

PLN). Czwartym rynkiem OZE pod względem wielkości inwestycji były biogazownie (357 mln PLN). 

Obecnie najważniejszym wsparciem ze strony państwa dla branży kolektorów słonecznych jest znany 

także w UE jako wzorcowy przykład realizacji programu dotacji do zakupu mikroinstalacji OZE, 

program NFOŚiGW na zakup kolektorów słonecznych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. 

Od momentu uruchomienia programu w sierpniu 2010 r. do końca 2012 r. skorzystało z niego ok. 

34,2 tys. rozsianych po całym kraju prosumentów wykorzystując na ten cel 227 846 tys. PLN dotacji. 

Realizacja programu wskazuje na ciągłe zainteresowanie i rosnącą z roku na rok, nawet w miesiącach 

zimowych, liczbę wniosków o dofinansowanie. Początkowo przeznaczono na realizację programu 300 

mln PLN, jednakże w wyniku wzrastającego zainteresowania programem i dobrych recenzji ze strony 

bezpośrednich beneficjantów i opinii organizacji branżowych (np. Związek Pracodawców Forum 

Energetyki Odnawialnej) zwiększono budżet do kwoty 450 mln PLN. Ubiegłoroczny udział sprzedaży 

instalacji słonecznych z dotacją NFOŚiGW wyniósł ponad 45% w stosunku do wszystkich instalacji 

sprzedanych na terenie Polski50. 

Wpływ środków NFOŚiGW dostrzegają również respondenci przedmiotowego badania. Fundusze 

stymulują również rynek dóbr i usług: „Powstają firmy prowadzące audyty, produkujące nowe 

rozwiązania dla środowiska, jak również są bezpośrednio przez beneficjentów wprowadzane są np. 

nowe linie technologiczne.” (IDI NFOŚiGW; Departament Przedsięwzięć Przemysłowych). „Pośrednio 

realizacja działań związanych np. z termomodernizacja przyczynia się do rozwoju rynku urządzeń 

i usług z tej dziedziny. Generalnie spowodowało to pozytywne skutki rozwoju gospodarczego 

w regionie.” (IDI: WFOŚiGW w Katowicach) 

PODSUMOWANIE 

Dofinansowanie udzielane przez NFOŚiGW miało istotny wpływ rozwój rynków niektórych dóbr 

i usług, do takich rynków należał rynek fotowoltaiczny oraz rynek kolektorów słonecznych. Rynek 

fotowoltaiczny w Polsce dopiero się kształtuje, jednak jego rozwój w ostatnich latach przebiega 

bardzo dynamicznie, natomiast rynek kolektorów słonecznych należy do jednych z największych 

w Europie. Coroczna sprzedaż instalacji słonecznych wzrasta, a wraz ze wzrostem popytu na 

kolektory słoneczne w naszym kraju, powstały nowe zakłady pracy, które zatrudniły dodatkowych 

pracowników. 

 

                                                           
50

Rynek kolektorów słonecznych w 2013 roku, IEO, Warszawa czerwiec 2013. 
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8. WKŁAD PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH W REALIZACJĘ CELÓW WYNIKAJĄCYCH 

ZE ZOBOWIĄZAŃ MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH OKREŚLONYCH 

W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH 

Strategia działania NFOŚiGW na lata 2009-2012 uwzględnia zapisy ustaw warunkujących prawne 

i finansowe podstawy działalności NFOŚiGW (m.in. ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa 

o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej51) jak 

również postanowienia dokumentów krajowych, w tym: Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-

2012 z perspektywą do roku 2016. 

Wpływ projektów realizowanych w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW na cele zawarte 

w Polityce ekologicznej państwa został opisany w części I raportu. 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 ukierunkowana jest na takich czynnikach jak: 

� wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; 

� poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej; 

� wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości; 

� budowę zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; 

� rozwój obszarów wiejskich; 

� rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

Pogramy priorytetowe NFOŚiGW odnoszą się przede wszystkim do realizacji celu dotyczącego 

poprawy stanu infrastruktury technicznej oraz rozwoju regionalnego i podniesienia spójności 

terytorialnej. Należą do nich wszelkie działania ukierunkowane na budowę lub modernizację 

infrastruktury ochrony środowiska, a więc m.in. programy priorytetowe związane z ochroną 

atmosfery i klimatu, efektywnością energetyczną i OZE, gospodarką wodno-ściekową i ochroną wód, 

ochroną ziemi, czy ochroną przyrody warunkujące także rozwój regionalny i podniesienie spójności 

terytorialnej. 

NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 (NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI) 

Cele główne zawarte w NSRO to: 

� poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa; 

� poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; 

� budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla 

wzrostu konkurencyjności polski; 
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Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które weszło w życie 
1 grudnia 2010 r. 
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� podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora 

wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług; 

� wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej; 

� wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. 

Programy priorytetowe NFOŚiGW wpisują się przede wszystkim w cele dotyczące budowy 

i modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla 

konkurencyjności Polski. Zaliczyć tu można wszelkie działania inwestycyjne związane z infrastrukturą 

ochrony środowiska. NFOŚiGW oferuje także wsparcie dla przedsiębiorców przyczyniając się w ten 

sposób do podniesienia ich konkurencyjności i innowacyjności np. program priorytetowy Efektywne 

wykorzystanie energii: Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych elektroenergetycznych 

w przedsiębiorstwach, Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do 

oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw, czy Część 7) 

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz Dofinansowanie systemu 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  

KRAJOWA STRATEGIA OCHRONY I ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ 

PROGRAM DZIAŁAŃ NA LATA 2007-2013 

Cele główne zawarte w dokumencie dotyczą: 

� rozpoznawania i monitorowania stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących i potencjalnych 

zagrożeń; 

� usuwania lub ograniczania aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności biologicznej; 

� zachowania i/lub wzbogacania istniejących oraz odtwarzanie zanikłych elementów różnorodności 

biologicznej; 

� integracji działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych dla tej ochrony 

sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych). 

Założenia Strategii realizują przede wszystkim działania programów priorytetowych wpisujących się 

w cele dotyczące ochrony przyrody i edukacji m.in. Kompleksowa ochrona siedlisk przyrodniczych na 

obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Ochrona przyrody i krajobrazu, 

Ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, Program dla 

przedsięwzięć służących ochronie przyrody i krajobrazu, Ograniczenie antropopresji na najcenniejsze 

tereny chronione, wynikającej z rozwoju turystyki, Opracowanie podstawowych instrumentów 

ochrony-planów ochrony dla najcenniejszych zagrożonych gatunków, Ochrona ekosystemów leśnych 

przed szkodami powodowanymi przez czynniki biotyczne i abiotyczne, Edukacja ekologiczna i inne. 

W analizowanym okresie zawarto 716 umów bezpośrednio związanych z realizacją założeń Strategii 

o łącznej kwocie 806 729 869 PLN. Przedsięwzięcia związane z ochroną i zrównoważonym rozwojem 

lasów także wpisują się w cele Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej. Wsparcie środkami NFOŚiGW uzyskało 210 umów o wartości 143 620 169 

PLN. Warto także wspomnieć o wsparciu działalności pozarządowych organizacji działających 

w obszarze ochrony środowiska, które wpisuje się w realizację celu „integracji działań na rzecz 

ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych dla tej ochrony sektorów gospodarki oraz 

administracji publicznej i społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych)”. NFOŚiGW podpisał 

z beneficjentami 89 umów o wartości 7 170 343 PLN. 
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KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 

Najważniejsze cele wynikające z zapisów KPOŚK to przede wszystkim: 

� konieczność osiągnięcia standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego 

z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami załącznika 1 do powyższego rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego; 

� zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących 

z całego terytorium państwa w celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód morskich, przed 

eutrofizacją; 

� wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej zapewniające obsługę mieszkańców 

w dostosowaniu do występujących potrzeb i uwarunkowań ekonomicznych, a w miejscach, gdzie 

budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby 

nadmierne koszty, stosowanie systemów indywidualnych; 

� odpowiednie, zgodne z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

zagospodarowanie w środowisku osadów powstających w oczyszczalniach ścieków. 

Kluczowe znaczenie dla realizacji celów ujętych w KPOŚK miały środki POIiŚ i NFOŚiGW. W ramach 

POIiŚ dofinansowano w okresie 2007-2012 ponad 220 projektów dotyczących budowy, rozbudowy 

lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach powyżej 

15 tys. RLM o wartości 4 521 312 612,32 PLN. Swoistym uzupełnieniem działań podjętych ze środków 

POIiŚ pozwalającym na realizację efektów założonych w ramach wymienionych projektów były środki 

NFOŚiGW. Odbywało się to poprzez współfinansowanie części przedsięwzięć realizowanych 

w ramach POIiŚ oraz Funduszu Spójności/ISPA52, z drugiej poprzez dofinansowanie przyłączy, które 

nie mogły być przedmiotem finansowania w ramach POIiŚ (Podłączenia budynków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego).  

NFOŚiGW w ramach programów priorytetowych udzielał pożyczek i dotacji na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków (program Przydomowe oczyszczalnie ścieków), a więc program 

ten wpisuje się w cel „wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej zapewniające obsługę 

mieszkańców w dostosowaniu do występujących potrzeb i uwarunkowań ekonomicznych, 

a w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub 

powodowałaby nadmierne koszty, stosowanie systemów indywidualnych”. Łącznie zawarto 34 

umowy z tego zakresu o wartości 96 609 855 PLN. 

Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej dotyczyły również rozwoju instalacji do 

zagospodarowania osadów ściekowych. NFOŚiGW w ramach programów priorytetowych wspierał 

projekty dotyczące wypracowania i wdrożenia innowacyjnych metod zagospodarowania osadów 

ściekowych (Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez 

uzupełnienie i rozbudowę, Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, 

w szczególności niebezpiecznymi), jednak ich udział jest niewielki. Zrealizowano 5 przedsięwzięć 

o wartości 1 699 208 PLN 
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Część umów zawartych przez NFOŚiGW w okresie 2007-2012 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotyczyła współfinansowania 

projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności/ISPA. 
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KRAJOWE PLANY GOSPODARKI ODPADAMI 

Cele główne Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010) dotyczyły przede wszystkim: 

� utrzymania tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego 

kraju wyrażonego w PKB; 

� zwiększenia udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego 

z wymaganiami ochrony środowiska; 

� zmniejszenia ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 

� zamknięcia do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających przepisów prawa, 

� wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

� stworzenia kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami 

w Polsce. 

Powyższe cele zostały ujęte także w Krajowym planie gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014): 

� utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego 

kraju wyrażonego w PKB; 

� zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw 

sztucznych oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami 

ochrony środowiska; 

� zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 

� wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

� utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO). 

Działania inwestycyjne związano głównie z tworzeniem regionalnych systemów gospodarki odpadami 

komunalnymi (Budowa spalarni odpadów komunalnych, wyposażenie RIPOK w niezbędne 

technologie i urządzenia, budowa i wyposażenie PSZOK, dostosowanie składowisk odpadów do 

wymagań UE, rekultywacja składowisk odpadów). Istotną rolę przypisano także zadaniom 

nieinwestycyjnym związanymi z utworzeniem i uruchomieniem BDO, koordynacji i wspierania prac 

naukowo-badawczych w zakresie gospodarki odpadami oraz przeprowadzeniu ogólnopolskiej 

kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat postępowania z odpadami z gospodarstw domowych. 

Programy priorytetowe NFOŚiGW oferowane w latach 2009-2012 przyczyniają się do realizacji celów 

ww. dokumentów (zwiększenia udziału odzysku, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na 

składowiska odpadów), przede wszystkim poprzez wspieranie rozwoju instalacji do 

zagospodarowania odpadów komunalnych, poużytkowych oraz medycznych (przykładowe programy: 

Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych, Rozwój systemów 

gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi, Redukcja ilości 

składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów, Zagospodarowanie odpadów 

opakowaniowych i poużytkowych, Rozwój selektywnej zbiórki odpadów, Dofinansowanie działań 

inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie 

odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów). Dzięki środkom NFOŚiGW zawarto 86 umów 

o wartości 5 719 726 548 PLN. W latach objętych badaniem podejmowano także działania mające na 

celu rekultywację składowisk odpadów lub dostosowywanie ich do obowiązujących norm i przepisów 

prawnych np. działanie Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk 

odpadów innych niż niebezpieczne, Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. 
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Zrealizowano 46 umów o wartości 88 348 001 PLN, które dotyczyły zamknięcia i rekultywacji 

składowisk oraz 2 (o wartości 7 991 442 PLN) dotyczące dostosowania składowisk odpadów do 

wymogów UE. Ponadto, przy wsparciu środków NFOŚiGW zrealizowano 14 projektów o wartości 

73 138 206 PLN dotyczących likwidacji mogilników oraz projekt dotyczący rozwoju Systemu Integracji 

Danych o Mogilnikach (SIDOM). NFOŚiGW miał również finansowy wkład w opracowanie 

8 wojewódzkich planów gospodarki odpadami53. Warto podkreślić także skierowanie środków na 

działania edukacyjne związane z zagadnieniem gospodarki odpadami w ramach programu Edukacja 

ekologiczna czy Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji 

ekologicznej oraz w ramach kampanii, które pośrednio wpisują się w realizację m.in. celu 

„wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów”. Wsparcie ze strony NFOŚiGW 

uzyskało 77 projektów tego typu.  

PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009 – 2032 

Celem programu jest: 

� usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 

� minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu; 

� likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Największe znaczenie dla realizacji celów Programu miały projekty bezpośrednio dotyczące usuwania 

i unieszkodliwiania azbestu w ramach programów np. Usuwanie wyrobów zawierających azbest, 

Ochrona przyrody i krajobrazu, czy Pozostałe zadania zgłoszone przez Ministra Środowiska niezbędne 

w realizacji polityki ekologicznej Państwa. W przypadku NFOŚiGW działania były prowadzone we 

współpracy z wfośigw, które podpisywały umowy z konkretnymi beneficjentami. Zidentyfikowano 41 

zawartych umów o wartości 117 365 892 PLN. Ponadto, przy wsparciu środków Life+ i NFOŚiGW 

dofinansowano dwie kampanie dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, które 

mają pośredni wpływ na realizację celów Programu. 

KRAJOWY PROGRAM ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI  

Celem rządowego programu zwiększania lesistości na lata 2001-2020 jest zapewnienie warunków do 

zwiększenia lesistości do 30%, ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz 

wykorzystanie ich do optymalnego rozmieszczenia zalesień, a także opracowanie odpowiednich 

instrumentów realizacyjnych. Konsekwentna realizacja celów tej polityki powinna zapewnić 

zwiększenie lesistości kraju do 30% w roku 2020 i 33% po roku 2050. 

Działaniami wpisującymi się bezpośrednio w realizację celu głównego KPZL są zalesienia gruntów 

prowadzone m.in. w ramach programu NFOŚiGW Zwiększenie lesistości kraju poprzez zalesianie 

gruntów porolnych i nieużytków oraz Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. Pośrednio realizacji 

celów Krajowego Programu miały również działania dotyczące przebudowy drzewostanów. Przy 

wsparciu środków NFOŚiGW (program Zwiększenie odporności biologicznej i rewitalizacja lasów 

poprzez przebudowę na terenach poklęskowych) zrealizowano 17 przedsięwzięć dotyczących 
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Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 

zachodniopomorskie. 
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przebudowy drzewostanów oraz 2 dotyczące restytucji cisa i jodły (Program współfinansowania 

przedsięwzięć ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych - V oś POIiŚ).  

Przy wsparciu środków NFOŚiGW zrealizowano również projekty ukierunkowane na rozwój systemu 

monitoringu lasów, ocenę stanu lasów i zagrożeń dla lasów, rozwój systemu ochrony 

przeciwpożarowej, rozwój bazy szkółkarskiej i ochronę lasów przed szkodnikami. Przedmiotem 

wsparcia były również różnego rodzaju analizy, ekspertyzy i badania dotyczące ochrony lasów. 

Łącznie zrealizowano 210 projektów wpisujących się w cele Krajowego Program Zwiększania 

Lesistości o wartości 143 620 169 PLN. 

STRATEGIA „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKO” PERSPEKTYWA 2020 R. - PROJEKT 

Celem głównym projektu strategii BEiŚ jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych 

pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego 

rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo 

energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę. Zakłada się, iż cel główny 

realizowany będzie poprzez 3 cele rozwojowe z następującymi kierunkami interwencji: 

� Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (racjonalne i efektywne gospodarowanie 

zasobami kopalin; gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody; 

zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna; 

uporządkowanie zarządzania przestrzenią) 

� Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię 

(poprawa efektywności energetycznej; zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych 

surowców energetycznych; modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania 

do wprowadzenia energetyki jądrowej; rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie 

pozycji odbiorcy; wzrost znaczenia odnawialnej energetyki rozproszonej; rozwój energetyczny 

obszarów podmiejskich i wiejskich) 

� Cel 3. Poprawa stanu środowiska (poprawa jakości powietrza; zapewnienie dostępu do czystej wody 

dla społeczeństwa i gospodarki; racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na 

cele energetyczne; ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko; wspieranie nowych 

i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych; promowanie zachowań 

ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy). 

Działania podejmowane w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW wpisują się w realizację 

potencjalnych celów strategii BEiŚ. Działania celu 1 np. kontynuowanie rozpoznania występowania 

surowców energetycznych na terytorium kraju, oraz wskazanie złóż strategicznych realizowane 

mogłyby być poprzez odpowiedniki priorytetów: Badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska, 

Działalność Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Finansowanie 

potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarowania zasobami złóż 

kopalin i wód; Kartografia geologiczna, hydrogeologiczna i geośrodowiskowa; Ocena perspektyw 

surowcowych kraju i gospodarka zasobami złóż kopalin; Poznanie budowy geologicznej kraju oraz 

gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych; Przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia 

uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych; Regionalne badania budowy 

geologicznej kraju. Zadanie polegające na rozpoznaniu możliwości wykorzystania energii 

geotermalnej (działanie 3) realizowane mogłoby być poprzez działania prowadzone w ramach 

priorytetu Rozpoznawanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych 
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i leczniczych, z kolei na działanie 5: ograniczenie presji wywieranej na środowisko i ludność lokalną 

podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin odpowiada priorytet Przedsięwzięcia 

zmierzające do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz 

ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych. 

Cel 1 związany jest także z gospodarowaniem wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem 

wody. Jego realizacji służyć mogą m.in. odpowiedniki następujących priorytetów inwestycyjnych 

NFOŚiGW: Ekspertyzy i prace badawcze na rzecz gospodarki wodnej; Program dla wspierania 

działalności badawczej i eksperckiej na rzecz ochrony środowiska; Przedsięwzięcia wykonywane przez 

Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w ramach jego zadań; Pozostałe zadania zgłoszone 

przez Ministra Środowiska niezbędne w realizacji polityki ekologicznej Państwa; Program dla 

przedsięwzięć w zakresie zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska; 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków; Budowa obiektów 

hydrotechnicznych; Program dla przedsięwzięć budowy zbiorników wodnych i obiektów 

hydrotechnicznych; Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków; Budowa, 

przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych - Obiekty zgłaszane przez Prezesa KZGW, 

a także działania o charakterze edukacyjnym z priorytetów: Wspieranie realizacji filmów, cyklicznych 

programów telewizyjnych i radiowych emitowanych na antenie ogólnopolskiej; Edukacja ekologiczna, 

szczególnie w kontekście propagowania zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody (zadanie 

„Racjonalizacja korzystania z wód”). Cel 1 związany jest także z zachowaniem bogactwa 

różnorodności biologicznej w tym wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a wpisującymi się w jego 

realizację priorytetami były m.in. Kompleksowa ochrona siedlisk przyrodniczych na obszarach 

chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej; Ochrona przyrody i krajobrazu; Ochrona 

siedlisk przyrodniczych(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowaniem różnorodności 

gatunkowej; Ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin; 

Program dla przedsięwzięć służących ochronie przyrody i krajobrazu; Program współfinansowania 

przedsięwzięć ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych - V oś POIiŚ; 

Współfinansowanie Life+; Zwiększenie odporności biologicznej i rewitalizacji lasów poprzez-

przebudowę na terenach poklęskowych; Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. 

Poprawa efektywności energetycznej ujęta w celu 2 realizowana mogłaby być m.in. dzięki 

odpowiednikom priorytetów inwestycyjnych dotyczących wspierania rozwoju kogeneracji: Program 

dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji; 

Budowa i/lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu lub 

poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, czy obiektach użyteczności publicznej: 

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu 

efektywności energetycznej przedsiębiorstw; Dofinansowanie audytów energetycznych 

i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach, czy GIS - zarządzanie energią w budynkach wybranych 

podmiotów sektora finansów publicznych; Podwyższenie sprawności wytwarzania, przemysłu, 

dystrybucji i użytkowania energii; Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz 

z wymianą wyposażenia na energooszczędne; Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

publicznej. Istotne są także priorytety związane ze wzrostem znaczenia odnawialnej energetyki 

rozproszonej (priorytety: Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw; 

Budowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltanicznych; Wzrost wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym biopaliw; Budowa elektrowni wiatrowych; Budowa lub modernizacja instalacji 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy udziale biomasy).  
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Cel. 3 Poprawa stanu środowiska realizować będą działania z zakresu ochrony powietrza 

(upowszechnienie stosowania technologii ograniczających emisje pyłów oraz NOx i SO2), czemu 

sprzyjać potencjalnie mogły działania podejmowane w ramach priorytetów inwestycyjnych 

związanych z OZE (wskazane powyżej), ochrony wód (rozbudowa infrastruktury oczyszczania 

ścieków) ujęta w programach: Program dla przedsięwzięć w zakresie zarządzania zasobami 

i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, Przydomowe oczyszczalnie ścieków, Podłączenia 

budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, czy Pozostałe zadania zgłoszone przez Ministra 

Środowiska niezbędne w realizacji polityki ekologicznej Państwa. Ważne znaczenie dla realizacji celu 

mają także działania związane z monitoringiem wód tożsame do tych jakie były podejmowane 

w ramach Programu dla wspierania działalności w zakresie monitoringu środowiska lub Wspieranie 

działalności monitoringu środowiska. Realizacja celu 3 BEIiŚ związana jest także z prowadzeniem 

racjonalnej gospodarki odpadami, w tym zapewnienie funkcjonowania systemu selektywnego 

odbierania odpadów komunalnych (Działanie 36), zredukowanie liczby nieefektywnych, lokalnych 

składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (Działanie 37) wspieranie i wdrażanie 

efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku, unieszkodliwiania i termicznego 

przekształcania odpadów oraz niskoodpadowych technologii produkcji (Działanie 38). Na potrzebę 

realizacji tych zadań odpowiadają priorytety inwestycyjne NFOŚiGW z okresu 2009-2012 takie jak: 

Rozwój systemów gospodarki odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi, 

Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia zbierania i demontażu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, Zagospodarowanie i unieszkodliwianie substancji kontrolowanych, Modernizacja 

istniejących składowisk odpadów komunalnych, Rozwój systemów służących zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych, Gospodarka odpadami komunalnymi, Program dla przedsięwzięć w zakresie 

likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i inne. Uzupełnieniem 

działań inwestycyjnych są projekty z zakresu edukacji wpisujące się w działanie 45 zwiększanie 

świadomości ekologicznej Polaków i zmiana zachowań w obszarach objętych strategią. 

STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW WRAŻLIWYCH NA ZMIANY KLIMATU DO 2020 ROKU – 

SPA 2020 - PROJEKT 

Dokument opracowany przez Ministerstwo Środowiska obok diagnozy związanej ze zmianami 

klimatycznymi w Polsce oraz scenariuszy zmian klimatu do 2030 roku dla poszczególnych sektorów 

i obszarów wrażliwych przedstawia kierunki działań w procesie adaptacji do zmian klimatycznych 

ujęte w 6 głównych celów: 

� Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska; 

� Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich; 

� Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu; 

� Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 

klimatu; 

� Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu; 

� Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

Głównym celem strategii jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 

funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Działania podejmowane 

w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW w latach 2009-2012 w dużym stopniu odpowiadają 

celom wyznaczonym w omawianym dokumencie m.in. poprzez zmniejszenie podatności systemów 
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ludzkich lub naturalnych na skutki zmian klimatu (szczególnie związanych z ekstremalnymi zjawiskami 

pogodowymi, jak również występowaniem dłuższych okresów suszy), jak również działania związane 

z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Do pierwszej grupy zaliczyć można przede wszystkim 

przedsięwzięcia związane z rozwojem i modernizacją infrastruktury przeciwpowodziowej (głównie 

modernizacją wałów przeciwpowodziowych oraz innych budowli wodnych, tworzenie zbiorników 

przeciwpowodziowych), doskonalenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym (rozwój 

systemu ratownictwa ekologicznego, wyposażenie w służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt, 

wsparcie działalności służb hydrologiczno-meteorologicznych, rozwój systemów monitoringu 

zagrożeń i wczesnego ostrzegania, budowa zaplecza dla prowadzenia działań ratowniczych), jak 

również stabilizacji osuwisk. Projekty związane z rozwojem i modernizacją infrastruktury 

przeciwpowodziowej podejmowane były m.in. w ramach programu priorytetowego Budowa, 

przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych oraz w programie Przeciwdziałanie 

zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. 

Programy priorytetowe NFOŚiGW wpisują się także w realizację zapisów zobowiązań Rzeczpospolitej 

Polskiej wynikających z dyrektyw unijnych: 

DYREKTYWA 2001/80/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2001 R. W SPRAWIE 

OGRANICZENIA EMISJI NIEKTÓRYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z DUŻYCH OBIEKTÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA (LCP) 

Celem niniejszej dyrektywy jest ograniczenie emisji substancji zakwaszających i eutrofizujących oraz 

prekursorów ozonu w celu poprawy ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia we Wspólnocie przed 

zagrożeniami wynikającymi ze szkodliwych skutków zakwaszenia, eutrofizacji gleby i powstawania 

ozonu w warstwie przyziemnej oraz dążenie do osiągnięcia celów długookresowych w zakresie 

nieprzekraczania poziomów i ładunków krytycznych oraz zapewnienia skutecznej ochrony wszystkich 

ludzi przed znanymi zagrożeniami dla zdrowia wskutek zanieczyszczenia powietrza poprzez 

ustanowienie krajowych poziomów emisji. 

Pułapy emisji zanieczyszczeń SO2 i NOx, określone dla Polski w ramach Traktatu Akcesyjnego, zostały 

w latach 2008 i 2010 niemal osiągnięte, z niewielkimi przekroczeniami (dane za 2011 i 2012 r. nie 

zostały jeszcze opublikowane).  

Realizacji zapisów dyrektywy sprzyjają przedsięwzięcia modernizacyjne w sektorze energetycznym. 

Ze środków NFOŚiGW zrealizowano 5 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 343 514 672 PLN. 

Przedsięwzięcia dotyczące wdrożenia w zakładach przemysłowych z sektora energetycznego 

rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza były dofinansowane także ze środków 

wfośigw, RPO i POIiŚ, w dużej części były one także finansowane ze środków własnych prowadzących 

instalacje. 

Wkład NFOŚiGW w realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 2001/80/WE należy ocenić jako 

mało znaczący.  

DYREKTYWA 2008/50/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 21 MAJA 2008 R. W SPRAWIE JAKOŚCI 

POWIETRZA I CZYSTSZEGO POWIETRZA DLA EUROPY (TZW. DYREKTYWA CAFE) 

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki mające na celu: zdefiniowanie i określenie celów dotyczących 

jakości powietrza, wyznaczonych w taki sposób, aby unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe 
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oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko jako całość; ocenę jakości powietrza w państwach 

członkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów; uzyskiwanie informacji na temat jakości 

powietrza, pomocnych w walce z zanieczyszczeniami powietrza i uciążliwościami oraz 

w monitorowaniu długoterminowych trendów i poprawy stanu powietrza wynikających z realizacji 

środków krajowych i wspólnotowych; zapewnienie, że informacja na temat jakości powietrza była 

udostępniana społeczeństwu; utrzymanie jakości powietrza, tam gdzie jest ona dobra, oraz jej 

poprawę w pozostałych przypadkach; promowanie ścisłej współpracy pomiędzy państwami 

członkowskimi w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza. 

Polska, ze względu na specyfikę sektora energetycznego oraz sektora bytowo-komunalnego, ma duży 

z osiągnięciem standardów jakości powietrza określonych dyrektywą CAFE. W odniesieniu do pyłu 

PM10 standardy są przekroczone w większości stref w kraju, a dla pyłu PM2,5 – w niemal połowie 

stref w kraju. 

Cele dyrektywy realizowane są w projektach ukierunkowanych na ochronę powietrza 

atmosferycznego oraz jego monitoring. Wpływ bezpośredni jest zauważalny we wszystkich 

programach priorytetowych NFOŚiGW realizujących cel ochrona powietrza, ograniczanie niskiej 

emisji oraz monitoring środowiska. 

Przy udziale NFOŚiGW zawarto 748 umów o wartości 1 967 104 219 PLN, które bezpośrednio lub 

pośrednio dotyczą przedsięwzięć z zakresu poprawy jakości powietrza atmosferycznego 

i efektywności energetycznej, a także 14 projektów związanych z ograniczaniem niskiej emisji na 

obszarach chronionych o wartości 16 641 724 PLN. Przy udziale środków NFOŚiGW zrealizowano 16 

projektów dotyczących opracowania programów ochrony powietrza. 

Wkład NFOŚiGW w realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 2008/50/WE można ocenić jako 

średnio znaczący.  

Szacuje się, iż koszt dostosowania Polski do wymogów dyrektywy CAFE do 2020 r. będzie wynosił 

nawet kilkadziesiąt mld PLN. 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R. W SPRAWIE 

PROMOWANIA STOSOWANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH  

Podstawowym celem dyrektywy jest zwiększanie stosowania energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych oraz zwrócenie uwagi na oszczędność energii jako elementy, które mają istotne 

znaczenie dla zapewnienia i wzrostu bezpieczeństwa dostaw energii, wspierania rozwoju 

technologicznego i innowacji, a także dla tworzenia możliwości zatrudnienia i rozwoju regionalnego, 

zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych. Zgodnie z założeniami Dyrektywy każde państwo 

oblicza swój cel (udziału energii pochodzącej z OZE) na podstawie udziału wyprodukowanej przez 

siebie energii ze źródeł odnawialnych w jego końcowym zużyciu energii brutto, a udział energii ze 

źródeł odnawialnych w transporcie musi do 2020 r. wynosić, co najmniej 10% końcowego zużycia 

energii w tym sektorze.  

Cel krajowy dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto na 

2020 r. wynosi dla Polski 15 %, natomiast dla udziału OZE w produkcji energii elektrycznej - 19%. 

Przewidziany na 2010 r. poziom 7,5% udziału OZE w energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 

zużyciu energii brutto został osiągnięty (9,3%). 
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Cele określone w dyrektywie 2009/28/WE realizowane są poprzez działania podejmowane w ramach 

programów NFOŚiGW ukierunkowanych na rozwój OZE: System zielonych inwestycji (GIS) - 

Biogazownie rolnicze, Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw, Budowa 

kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, Budowa elektrowni wiatrowych, Program dla 

przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Ze 

środków NFOŚiGW zawarto 60 umów mających celu wykorzystanie OZE (biogazownie, biomasa, 

biopaliwa, geotermia, słońce, wiatr, woda) o wartości 369 832 980 PLN. W pośredni sposób realizacji 

Dyrektywy sprzyjają także przedsięwzięcia polegające na demonstracji innowacyjnych rozwiązań 

w zakresie OZE w ramach Współfinansowania Life+ (3 projekty o wartości 18 194 599 PLN).  

Wkład NFOŚiGW w realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE można ocenić jako 

średnio znaczący. W tym obszarze istotną rolę odegrały także środki UE, szczególnie w ramach POIiŚ 

i RPO. 

DYREKTYWY: 2010/31/WE W SPRAWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ORAZ 2012/27/UE 

W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ZMIANY DYREKTYW 2009/125/WE I 2010/30/UE ORAZ UCHYLENIA 

DYREKTYW 2004/8/WE I 2006/32/WE  

Głównym celem dyrektywy 2010/31/UE jest stymulowanie poprawy jakości energetycznej 

budynków. Dyrektywa 2012/27/UE ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania 

efektywności energetycznej w UE dla osiągnięcia jej celu – wzrostu efektywności energetycznej 

o 20% (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. oraz utorowania drogi dla dalszej 

poprawy efektywności energetycznej po tym terminie. Ponadto, określa zasady opracowane w celu 

usunięcia barier na rynku energii oraz przezwyciężenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. 

Skutkiem wdrożenia dyrektywy powinien być 17% wzrost efektywności energetycznej do 2020 r. 

Realizacji postanowień ww. dyrektyw sprzyjają działania ukierunkowane na poprawę efektywności 

energetycznej podejmowane w ramach m.in.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, Podwyższenie sprawności wytwarzania, 

przemysłu, dystrybucji i użytkowania energii, GIS - zarządzanie w budynkach użyteczności publicznej, 

czy pośrednio program Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych 

w przedsiębiorstwach. Wsparcia finansowego za pośrednictwem NFOŚiGW udzielono 622 umowom 

z zakresu efektywności energetycznej o wartości 1 272 022 297 PLN. 

Wkład NFOŚiGW w realizację zobowiązań UE dot. efektywności energetycznej można ocenić jako 

średnio znaczący. W tym obszarze istotną rolę odegrały także środki UE, szczególnie w ramach POIiŚ 

i RPO.  

DYREKTYWA 2000/76/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO RADY Z DNIA 4 GRUDNIA 2000 R. W SPRAWIE SPALANIA 

ODPADÓW 

Główny cel dyrektywy to zapobieżenie lub ograniczenie w możliwie największym praktycznym 

stopniu ujemnych skutków dla środowiska, w szczególności zanieczyszczania wskutek emisji do 

powietrza, gleby, wód powierzchniowych i gruntowych oraz wynikających stąd zagrożeń dla zdrowia 

ludzkiego spowodowanych przez spalanie i współspalanie odpadów. Niniejszy cel powinien być 

spełniany w drodze rygorystycznych warunków eksploatacji i wymagań technicznych, przez ustalenie 
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dopuszczalnych wartości emisji dla spalarni oraz współspalarni we Wspólnocie, a także przez 

spełnienie wymagań dyrektywy 75/442/EWG. 

Cele dyrektywy realizowane są przede wszystkim dzięki nowym spalarniom odpadów opartych 

o bezpieczne i efektywne technologie (program priorytetowy Uzupełnienie dofinansowania II osi 

POIiŚ), czy modernizacja np. spalarni odpadów medycznych. Łącznie ze środków NFOŚiGW wsparcie 

uzyskało 7 projektów z zakresu Modernizacji instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów 

i Uzupełnienia dofinansowania II osi POIiŚ o łącznej wartości projektów wynoszącej 2 903 578 585 

PLN. 

Wkład NFOŚiGW w realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 2000/76/WE należy ocenić jako 

średnio znaczący. W tym obszarze istotną rolę odegrały środki UE w ramach POIiŚ. 

DYREKTYWA 1999/31/WE RADY Z DNIA 26 KWIETNIA 1999 R. W SPRAWIE SKŁADOWANIA ODPADÓW 

(TZW. DYREKTYWA SKŁADOWISKOWA) 

Celem niniejszej dyrektywy jest stworzenie jednolitych kryteriów i procedur związanych z procesem 

składowania odpadów, wymagań technicznych dotyczących składowisk przeznaczonych do 

składowania określonych rodzajów odpadów, czy prowadzeniem monitoringu. Zapisany w traktacie 

akcesyjnym ostateczny termin na dostosowanie składowisk do przepisów dyrektywy dla Polski 

upłynął z końcem 2011 r. Cele indykatywne dyrektywy obejmują ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach odpadów do 

poziomu: 75% do końca 2010 r., 50% do końca 2013 r. i 35 do końca 2020 r. w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w roku 1995. Na dzień 31.12.2010 r. nie udało się osiągnąć wyznaczonego 

celu – uzyskano poziom 79%. Realizacja celów dyrektywy wymaga działań systemowych (przede 

wszystkim selektywnego zbierania odpadów), ale także budowy instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów, jak również biologicznego przekształcania odpadów (w tym zmieszanych 

odpadów komunalnych). Ze względu na późne wdrożenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach i brak aktów wykonawczych, nie ma szans osiągnięcia do końca 2013 

roku celu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania na składowiskach odpadów do poziomu 50% w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w roku 1995. 

W realizację zapisów dyrektywy wpisują się działania mające na celu dostosowanie składowisk 

odpadów do wymogów prawnych, zamknięcie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów, 

a także ich monitoring (m.in. programy: Dostosowanie, w tym likwidacja istniejących składowisk 

odpadów do obowiązujących przepisów, Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów 

komunalnych, Modernizacja istniejących składowisk odpadów komunalnych). 

Przy wsparciu środków NFOŚiGW zawarto 46 umów dotyczących zamknięcia i rekultywacji składowisk 

(łączna wartość projektów – 88 348 001 PLN) a także 2 projekty związane z modernizacją składowisk 

i dostosowaniem ich parametrów do wymogów ochrony środowiska (wartość projektów to 2 962 802 

PLN). 

W realizację zapisów dyrektywy wpisują się także działania realizowane w ramach programów 

Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz Rozwój selektywnej 

zbiórki odpadów. W ramach ww. programów zidentyfikowano 15 umów dofinansowanych ze 
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środków NFOŚiGW na łączną kwotę ponad 116 mln PLN. Pośrednio także realizacji celów dyrektywy 

służą działania dot. budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów, opisane powyżej 

odnośnie dyrektywy 2000/76/WE.  

Istotną rolę środki NFOŚiGW odegrały także w ramach współfinansowania przedsięwzięć POIiŚ 

dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych 

w ramach współfinansowania II osi priorytetowej POIiŚ. 

Wkład NFOŚiGW w realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 2000/76/WE należy ocenić jako 

średnio znaczący. W tym obszarze istotną rolę odegrały środki UE w ramach POIiŚ. 

DYREKTYWA 2005/20/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DNIA 9 MARCA 2005 R. ZMIENIAJĄCA 

DYREKTYWĘ 94/62/WE W SPRAWIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 

Celem dyrektywy jest poprzez gospodarowanie (zapobieganie powstawaniu odpadów 

opakowaniowych, stworzenie ram prawnych w zakresie wielokrotnego użytku opakowań, recyklingu 

oraz innych form odzysku, a przez to także pośrednio zmniejszenie ilości ostatecznie 

unieszkodliwianych odpadów) opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zapobieganie ich 

negatywnemu wpływowi na środowisko lub zmniejszenia takiego wpływu, jak również zapewnienie 

funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcie przeszkód w handlu i zakłóceń oraz ograniczeń 

konkurencji w UE.  

W roku 2010 udało się osiągnąć wynikające z przepisów prawa krajowego poziomy odzysku 

i recyklingu poszczególnych rodzajów opakowań w przedziale wielkości 21-60%. 

Cele dyrektywy realizowane były poprzez działania inwestycyjne w ramach programu Rozwój 

systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi np. 

budowa zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych, jednak ich udział jest marginalny (3 projekty 

o łącznej wartości 79 908 565 PLN). Więcej przedsięwzięć ukierunkowanych zostało na działania 

edukacyjno-informacyjne związane z powyższym zagadnieniem: szkolenie e-learningowe, stworzenie 

portalu opakowań i odpadów opakowaniowych, konferencje w zakresie obowiązków 

przedsiębiorców wynikających z Dyrektywy np.: 

� Konferencja Międzynarodowa "Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi w świetle planowanych, zasadniczych zmian regulacji prawnych. 

� Konferencja Międzynarodowa „Przemysł artykułów powszechnego użytku a realizacja polityki Polski 

w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych”. 

� Optymalizacja systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i poużytkowych na terenie 

województwa lubelskiego poprzez działania edukacyjno-demonstracyjne i monitoring. 

� W Trosce o naturę – kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki 

odpadów. 

DYREKTYWA 2000/53/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2000 R. W SPRAWIE 

POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI 

Celem dyrektywy jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów z pojazdów, ponowne 

użycie i recykling lub inne formy odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części, aby 

zmniejszyć ilość odpadów do unieszkodliwienia i polepszyć wyniki działań związanych z ochroną 
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środowiska, podejmowanych przez wszystkie podmioty gospodarcze zaangażowane w pełny cykl 

życia pojazdu, a szczególnie bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie pojazdów wycofanych 

z eksploatacji. Ponadto dyrektywa określa minimalne wymagania techniczne dotyczące procesu 

przetwarzania. Cele indykatywne wynikające z dyrektywy obejmują od 1 stycznia 2006 osiąganie 

poziomu odzysku 75% i poziomu recyklingu 70% dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 

1980 r. oraz odpowiednio 85% i 80% dla pozostałych pojazdów. Polska osiągnęła wyznaczone cele - 

poziomy odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wyniosły odpowiednio: w 2009 r. - 

88,00 % i 87,13 %; w 2010 r. 89,8% i 88,8%, w 2011 r. 91,5% i 89,5%. 

Bezpośrednio cele w/w dyrektywy realizują przedsięwzięcia podejmowane w ramach programu 

Dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów. 

W ramach programu priorytetowego Dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku 

demontażu pojazdów dofinansowano 29 projektów o wartości 111 133 192 PLN. 

DYREKTYWA 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO RADY Z DNIA 8 GRUDNIA 2003 R. W SPRAWIE ZUŻYTEGO 

SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

Celem niniejszej dyrektywy jest stworzenie skutecznych regulacji prawnych dotyczących sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego i powstających z niego odpadów. Dyrektywa nakłada na państwa 

członkowskie obowiązek stworzenia systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym 

i elektronicznym, z uwzględnieniem zasady odpowiedzialności producenta. Określone w dyrektywie 

cele indykatywne obejmują osiągnięcie w do końca roku 2008 poziomu zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 4 kg/mieszkańca/rok oraz poziomów odzysku i recyklingu 

w zależności od grupy sprzętu, określonej w załączniku nr IA do dyrektywy (w przedziale wielkości 

50% - 80%).  

Wg danych GIOŚ w roku 2012 udało się uzyskać poziom zbierania odpadów ZSEE wynoszący 

3,88 kg/mieszkańca/rok zatem nie udało się osiągnąć poziomu określonego w dyrektywie. Udało się 

natomiast osiągnąć określone poziomy odzysku i recyklingu dla poszczególnych grup sprzętu. 

Pośredni wpływ na realizację celów dyrektywy mają działania edukacyjne promujące minimalizację 

powstawania odpadów i ich preselekcję w gospodarstwach domowych realizowane w ramach 

programu NFOŚiGW Edukacja ekologiczna: ElektorReKreacje, Elektro - Nie – Śmieci, Elektrodpady-

pomyśl zanim wyrzucisz, Elektro odpowiedzialni, Elektroodpady-proste zasady i inne.  

DYREKTYWA 91/271/EWG RADY Z DNIA 21 MAJA 1991 R. W SPRAWIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH; 

Dotyczy ona gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu 

ścieków z niektórych sektorów przemysłowych. Zasadniczym celem dyrektywy jest ochrona 

środowiska przed ich niekorzystnymi skutkami. Wypełnieniu zapisów Traktatu Akcesyjnego 

w zakresie spełnienia wymagań dyrektywy służy Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK). 

Ze sprawozdania z wykonania KPOŚK za lata 2010-2011 wynika, iż przewidziany w Traktacie 

Akcesyjnym stopień redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych wynoszący 86% nie został uzyskany 



128 | S t r o n a  

(w 2011 roku redukcja wyniosła 76%), a łącznie wymagany stopień obsługi zbiorczymi sieciami 

kanalizacyjnymi został osiągnięty tylko w 23% wszystkich aglomeracji.  

Realizacji celów dyrektywy sprzyjają projekty podejmowane w ramach celu Ochrona wód, w tym 

m.in. Współfinansowanie I osi priorytetowej POIiŚ - gospodarka wodno-ściekowa, Podłączenia 

budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

NFOŚiGW podpisał 34 umowy związane z realizacją przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 

96 609 855 PLN. Działania te podejmowano także w ramach projektów łączonych np. związanych 

z termomodernizacją, a także 184 umowy związane z rozwojem systemów odbioru i oczyszczania 

ścieków w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, w tym finansowanie przyłączy kanalizacyjnych 

o łącznej wartości projektów – 23 047 805 799 PLN. 

Finansowanie działań związanych z realizacją zapisów dyrektywy ściekowej opisano szerzej w akapicie 

dotyczącym krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). 

Wkład NFOŚiGW w realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG należy ocenić jako 

średnio znaczący. W tym obszarze istotną rolę odegrały środki UE w ramach POIiŚ. 

DYREKTYWA 2009/147/WE W SPRAWIE OCHRONY DZIKIEGO PTACTWA (DYREKTYWA PTASIA) ORAZ DYREKTYWA 

92/43/EWG W SPRAWIE OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ DZIKIEJ FAUNY I FLORY (DYREKTYWA 

SIEDLISKOWA) 

Pełne wdrożenie ww. dyrektyw stanowi główny cel unijnej strategii ochrony różnorodności 

biologicznej na okres do 2020 roku, ogłoszonej w 2011 r. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Dyrektywy 

Siedliskowej, państwa członkowskie ustalają konieczne środki ochronne, w tym odpowiednie plany 

zagospodarowania dla obszarów Natura 2000. Tym samym, konieczne jest utworzenie planów zadań 

ochronnych dla kilkuset obszarów Natura 2000 celem wywiązania się z dyrektyw UE. Realizacja 

zapisów dyrektyw wiąże się także z koniecznością prowadzenia monitoringu obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. 

Wkład NFOŚiGW w opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 jest niewielki. 

Około 400 takich planów powstaje w ramach projektu Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 na obszarze Polski, dofinansowanego ze środków POIiŚ na kwotę ok. 80 mln 

PLN, kolejnych 41 planów – w ramach pracy Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, również dofinansowanej 

w ramach POIiŚ, współfinansowanej przez NFOŚiGW (510 672 PLN). Ponadto NFOŚiGW dofinansował 

Opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC 180001 "Bieszczady" 

z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego na kwotę 1,5 mln PLN. 

W realizację celów dyrektyw siedliskowej i ptasiej wpisują się także projekty podejmowane w ramach 

programów Ochrona przyrody i krajobrazu, Współfinansowanie V osi priorytetowej POIiŚ, 

Współfinansowanie Life+ (Komponent I - Przyroda i różnorodność biologiczna). 

Wkład NFOŚiGW w realizację zobowiązań wynikających z dyrektyw siedliskowej i ptasiej należy 

ocenić jako mało znaczący. W tym obszarze istotną rolę odegrały środki UE w ramach PROW i POIiŚ. 
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PODSUMOWANIE  

NFOŚiGW pełni niewątpliwie ważną rolę w procesie wywiązywania się Polski z zobowiązań Traktatu 

Akcesyjnego, jak również regulacji prawnych przyjętych przez KE w późniejszym okresie, jednak 

wielkość umów zawartych przez NFOŚiGW na tle funduszy unijnych wydaje się niewielka. Wpływ 

programów priorytetowych NFOŚiGW na realizację celów wynikających ze zobowiązań 

międzynarodowych oraz celów środowiskowych określonych w dokumentach strategicznych jest 

niższy niż w przypadku środków unijnych, jednak są one swoistym „uzupełnieniem” działań 

współfinansowanych ze środków UE, czego dobrym przykładem są np. dopłaty do podłączeń do sieci 

kanalizacyjnych wybudowanych w ramach działania 1.1 POIiŚ. Nie można także pominąć znaczenia 

wspierania przez NFOŚiGW działań edukacyjnych, kampanii medialnych, czy prac badawczo-

rozwojowych w dziedzinie ochrony środowiska będących wsparciem dla działań inwestycyjnych 

wynikających z realizacji postanowień zapisów dokumentów szczebla unijnego i krajowego. 

W zakresie realizacji zobowiązań wynikających z prawa UE w latach 2013-2020 rekomendowana jest 

przede wszystkim kontynuacja dotychczasowych głównych obszarów wsparcia przez NFOŚiGW 

i wfośigw. Za najważniejsze kierunki uznać należy: 

� ochronę atmosfery: opracowanie i realizacja programów ochrony powietrza, redukcja niskiej emisji, 

monitoring jakości powietrza, rozwój OZE, efektywność energetyczna; 

� gospodarkę odpadami: zagospodarowanie odpadów komunalnych, współfinansowanie POIiŚ 2014-

2020, selektywna zbiórka odpadów; 

� ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: poprawa jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych; efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych; adaptacja 

sektora gospodarki wodnej do zmian klimatycznych 

� ochronę różnorodności biologicznej: współfinansowanie POIiŚ, czynna ochrona gatunków i siedlisk, 

inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk przyrodniczych, monitoring siedlisk i gatunków. 

Szczegółowe rekomendacje odnośnie przyszłych kierunków wsparcia ujęte zostały w części I Raportu, 

Rozdział 9, tabela: Działania wymagające interwencji finansowej oraz szczegółowe rekomendacje 

dotyczące systemu wsparcia działań kluczowych dla skutecznej realizacji polityki ochrony środowiska.  

9. OCENA POZYCJI RYNKOWEJ NFOŚIGW ORAZ ODDZIAŁYWANIE NA RYNEK PODOBNYCH 

PRODUKTÓW I USŁUG 

9.1 ANALIZA POPYTU NA OBECNIE REALIZOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE NFOŚIGW 

NFOŚiGW od 2010 r. prowadzi badania ankietowe oraz inne analizy (np. stopy zwrotu z inwestycji, 

czasu zwrotu, etc.), co w sumie pozwala oszacować popyt na dany rodzaj usług czy produktów. 

Następnie przygotowywany jest projekt programu wsparcia, który jest konsultowany zarówno 

z potencjalnymi klientami, jak i organizacji branżowymi, organizacjami pracodawców, etc. W związku 

z tym można powiedzieć, że obecna oferta Funduszu jest przygotowywana w sposób optymalizujący 

jej dostosowanie do potrzeb odbiorców. Z badań jakościowych wynika, że w przypadku programów 

wprowadzanych przed wprowadzeniem analiz popytowych, sposobem radzenia sobie 

z niedostosowaniem oferty do potrzeb grupy docelowej były modyfikacje wprowadzane w kolejnych 

rundach konkursowych. Dotyczyły one najczęściej: 
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� rozszerzania grona beneficjentów; 

� zmniejszania wartości minimalnej projektu; 

� zwiększenia intensywności wsparcia; 

� zamiany lub uzupełnienia formy wsparcia o instrumenty dotacyjne, etc. 

W związku z powyższym, można powiedzieć, że oferta funduszu jest wprowadzana w sposób 

maksymalizujący jej dostosowanie do potrzeb rynku. W niektórych dziedzinach, jak wynika z badań 

jakościowych, oferta może być „na wyrost” (np. warunki finansowe są mniej korzystne niż 

oczekiwaliby potencjalni beneficjenci), ale jest to zamierzone działanie, którego efektem ma być 

kreowanie popytu na dany rodzaj produktów, a w dłuższej perspektywie – kreowanie podaży usług 

finansowych. 

W ramach niniejszego badania przeprowadzono również badania wśród beneficjentów 

i potencjalnych grup beneficjentów. Ze względu jednak na charakter badania (konieczność 

uwzględnienia również innych aspektów) pytania dotyczące zapotrzebowania na wsparcie były 

bardzo ogólne. Należy je więc traktować jedynie jako pewną orientację w zakresie planów i potrzeb 

poszczególnych grup klientów.  

Spośród 420 respondentów – przedstawicieli gmin, najwięcej z nich deklaruje chęć pozyskania 

wsparcia na usuwanie azbestu oraz gospodarkę ściekową. Kolejne miejsca zajmują przedsięwzięcia 

z zakresu: termomodernizacji obiektów, systemów selektywnego zbierania odpadów, zaopatrzenia 

w wodę czy edukacji ekologicznej. Zastosowanie OZE oraz inne działania z zakresu ochrony powietrza 

również są wymieniane jako przedsięwzięcia, których realizacją gminy są zainteresowane. 

Stosunkowo najniższym powodzeniem cieszą się generalnie działania z zakresu ochrony powierzchni 

ziemi.  

Tabela 18. Stopień zainteresowania gmin wsparciem NFOŚiGW lub wfośigw w ciągu najbliższych 3 lat na 

realizację przedsięwzięć w wymienionych obszarach 

 Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Nie 
wiem 

Liczba 
r. 

Gospodarka ściekowa 
247 122 24 5 22 420 

58,81% 29,05% 1,19% 5,24% 5,24% 73,94% 

Zaopatrzenie w wodę 
119 128 104 25 44 420 

28,33% 30,48% 24,75% 5,95% 10,48% 73,94% 

Ochrona przeciwpowodziowa 
76 80 138 62 64 420 

18,10% 10,05% 32,86% 14,76% 15,24% 73,94% 

Mała retencja wodna 
50 94 158 41 77 420 

11,90% 22,38% 37,62% 9,76% 18,33% 73,94% 

Termomodernizacja obiektów 
139 180 46 14 41 420 

33,10% 42,86% 10,95% 3,33% 9,76% 73,94% 

Inne działania związane z podniesieniem 
efektywności energetycznej lub 
oszczędnością energii 

92 168 69 17 74 420 

21,90% 40,00% 16,43% 4,05% 17,62% 73,94% 

Ograniczenie niskiej emisji 
90 138 104 23 65 420 

21,43% 32,86% 24,76% 5,48% 15,48% 73,94% 

Inne działania związane z ograniczeniem 
emisji zanieczyszczeń do powietrza 

62 120 125 28 85 420 

14,76% 28,57% 29,76% 6,67% 20,24% 73,94% 

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 
106 168 74 18 54 420 

25,24% 40,00% 17,62% 4,29% 12,86% 73,94% 
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 Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Nie 
wiem 

Liczba 
r. 

Inwentaryzacja lub ograniczenie 
oddziaływania hałasu 

25 63 197 57 78 420 

5,95% 15,00% 46,90% 13,57% 18,57% 73,94% 

Inwentaryzacja lub ograniczenie pól 
elektromagnetycznych 

16 53 201 70 80 420 

3,81% 12,62% 47,86% 16,67% 19,05% 73,94% 

Wzmocnienie systemu selektywnego 
zbierania odpadów 

151 159 61 14 35 420 

35,95% 37,86% 14,52% 3,33% 8,33% 73,94% 

Budowa lub modernizacja instalacji do 
zagospodarowania odpadów 

61 67 157 76 59 420 

14,52% 15,95% 37,38% 18,10% 14,05% 73,94% 

Rekultywacja składowisk odpadów 
67 53 121 129 50 420 

15,95% 12,62% 28,81% 30,71% 11,90% 73,94% 

Usuwanie azbestu 
274 93 20 11 22 420 

65,24% 22,14% 4,76% 2,62% 5,24% 73,94% 

Likwidacja mogilników 
13 31 115 188 73 420 

3,10% 7,38% 27,38% 44,76% 17,38% 73,94% 

Edukacja ekologiczna 
126 172 59 14 49 420 

30,00% 40,95% 14,05% 3,33% 11,67% 73,94% 

Ochrona przyrody 
97 157 79 15 72 420 

23,10% 37,38% 18,81% 3,57% 17,14% 73,94% 

Ochrona krajobrazu 
66 132 116 24 82 420 

15,71% 31,43% 27,62% 5,71% 19,52% 73,94% 

Promocja zielonych miejsc pracy 
38 103 139 34 106 420 

9,05% 24,52% 33,10% 8,10% 25,24% 73,94% 

Stymulowanie rozwoju społeczno-
gospodarczego w oparciu o zasoby 
przyrodnicze 

42 120 118 30 110 420 

10,00% 28,57% 28,10% 7,14% 26,19% 73,94% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CAWI (n=420) 

Porównanie deklarowanego zapotrzebowania na wsparcie z dostępną ofertą NFOŚiGW prowadzi do 

wniosku, że zakres programów funduszu obejmuje wszystkie niezbędne obszary. Bardziej pogłębione 

analizy skali zapotrzebowania oraz ewentualnych modyfikacji programów (realokujących środki 

pomiędzy programami) wymagają dalszych analiz. 

Natomiast przedsiębiorcy w ciągu najbliższych 3 lat będą zainteresowani przede wszystkim 

inwestycjami związanymi z oszczędnością energii lub wzrostem efektywności energetycznej oraz 

przedsięwzięciami dostosowującymi do wymogów ochrony środowiska. 

Tabela 19. Stopień zainteresowania przedsiębiorców wsparciem NFOŚiGW lub wfośigw w ciągu najbliższych 

3 lat na realizację przedsięwzięć w wymienionych obszarach 

 
Zdecydowanie 

tak 
Raczej 

tak 
Raczej 

nie 
Zdecydowanie 

nie 

Gospodarka ściekowa 
20 26 34 36 

17,24% 22,41% 29,31% 31,03% 

Zagospodarowanie osadów ściekowych 
10 25 34 47 

8,62% 21,55% 29,31% 40,52% 

Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych 

9 12 40 55 

7,76% 10,34% 34,48% 47,41% 

Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych 
6 4 46 60 

5,17% 3,45% 39,66% 51,72% 
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Zdecydowanie 

tak 
Raczej 

tak 
Raczej 

nie 
Zdecydowanie 

nie 

Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż 
komunalne, w szczególności niebezpiecznymi 

13 12 45 46 

11,21% 10,34% 38,79% 39,66% 

Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji 
3 3 34 76 

2,59% 2,59% 29,31% 65,52% 

Działania inwestycyjne w zakresie demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami 
powstałymi w wyniku demontażu pojazdów 

4 1 33 78 

3,45% 0,86% 28,45% 67,24% 

Rekultywacja terenów zdegradowanych 
4 16 34 62 

3,45% 13,79% 29,31% 53,45% 

Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych 
7 13 40 56 

6,03% 11,21% 34,48% 48,28% 

Audyty energetyczne i elektroenergetyczne 
12 22 38 44 

10,34% 18,97% 32,76% 37,93% 

Zadania inwestycyjne prowadzące do oszczędności energii 
lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw 

37 38 18 23 

31,90% 32,76% 15,52% 19,83% 

Inteligentne sieci energetyczne 
12 19 41 44 

10,34% 16,38% 35,34% 37,93% 

Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do 
wymogów ochrony środowiska – na kształt 
współfinansowania przez NFOŚIGW zadań finansowanych 
w ramach IV osi priorytetowej POIIŚ 

27 43 20 26 

23,28% 37,07% 17,24% 22,41% 

Badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w 
obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych 

14 29 43 30 

12,07% 25,00% 37,07% 25,86% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI (n=116) 

Zestawiając ww. przedstawione potrzeby przedsiębiorców z dostępną obecnie ofertą funduszy, 

można powiedzieć, że jest ona dopasowana do ich potrzeb. 

PODSUMOWANIE 

Oceniając dostosowanie oferty do potrzeb, to można powiedzieć, że aktualnie wdrażane programy 

priorytetowe NFOŚiGW, poprzedzone analizami popytu, odpowiadają na potrzeby rynku, a część ma 

za zadanie również generować popyt niż na niego odpowiadać: „Nie jest konieczne dodatkowe 

kształtowanie popytu. Proponowane rozwiązania wynikają z wcześniejszych analiz i konieczności 

realizacji określonych celów. Fundusz pełni rolę stymulatora, wprowadza pewne trendy, które 

powinny być przez innych stosowane” (IDI: NFOŚiGW, Departament Przedsięwzięć Przemysłowych). 

9.2 OCENA POZYCJI RYNKOWEJ NFOŚIGW W ODNIESIENIU DO ZADAŃ WSKAZANYCH W PEP 

2009-2012 

Niezwykle istotne znaczenie podczas wyznaczania pozycji konkurencyjnej NFOŚiGW oraz wfośigw na 

rynku są budżety poszczególnych instytucji. W latach 2009-2012 NFOŚiGW dysponował budżetem na 

poziomie ponad 9 mld PLN, natomiast wfośigw łącznie dysponowały budżetami na poziomie ponad 

5,7 mld PLN. Środki krajowe pochodzą z szeregu źródeł m.in. z opłat za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska i kar za naruszanie prawa ochrony środowiska w zakresie emisji, zanieczyszczeń, opłat 

produktowych, opłat rejestracyjnych za wydane pozwolenia zintegrowane, opłat wynikających 

z ustawy Prawo energetyczne itp.  



133 | S t r o n a  

Wykres 26. Przychody NFOŚiGW oraz wfośigw w latach 2009-2012 [mln PLN] 

 

*WFOŚiGW we Wrocławiu: przychody za 2009 i 2011 obliczone na podstawie średniej dla 2012 i 2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań NFOŚiGW oraz wfośigw 

Największymi budżetami w analizowanym okresie dysponowały WFOŚiGW z Katowic, Łodzi oraz 

Torunia, natomiast najmniejszymi WFOŚiGW z Białegostoku, Zielonej Góry oraz Kielc.  

Wykres 27. Rozkład przychodów poszczególnych wfośigw w latach 2009-2012 [mln PLN] 

 

*WFOŚiGW we Wrocławiu: przychody za 2009 i 2011 obliczone na podstawie średniej dla 2012 i 2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań NFOŚiGW oraz wfośigw 

Analiza produktów i usług finansowych oferowanych w obszarze środowiska przez NFOŚiGW na tle 

oferty innych podmiotów wskazuje na zdecydowaną dominację NFOŚiGW na rynku krajowym. 

Programy priorytetowe, w ramach których odbywają się nabory ciągłe oraz konkursy, są 

ukierunkowane na wypełnianie zadań określonych w Polityce Ekologicznej Państwa. Bogata 
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i różnorodna jest również oferta wojewódzkich funduszy, choć w obu przypadkach nieco inaczej 

rozkłada się zaangażowanie poszczególnych podmiotów w realizację celów PEP 2009-2012 (kolumna 

2 i 3 tabeli 20).  

Analogicznie jak w przypadku wyników analizy dokumentów strategicznych krajowych i regionalnych 

(I część Raportu), działania na poziomie poszczególnych wfośigw koncentrują się głównie na 

poprawie stanu środowiska z punktu widzenia rozwoju regionu. Tym samym zagadnienia takie jak 

Środowisko a zdrowie, Substancje chemiczne w środowisku, Jakość powietrza, Oddziaływanie hałasu 

i pól elektromagnetycznych, Ochrona wód w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zajmują istotną 

pozycję w ofercie wszystkich wfośigw. 

NFOŚiGW mniej uwagi poświęca kwestiom wpływu środowiska na zdrowie jednostki, za to skupia się 

na zagadnieniach horyzontalnych istotnych z punktu widzenia państwa oraz w obszarach w znacznie 

mniejszym stopniu reprezentowanych w ofercie wfośigw, takich jak Gospodarowanie zasobami 

geologicznymi kraju, Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska czy Zarządzanie środowiskowe. 

Pełniejszy obraz pozycji rynkowej NFOŚiGW można uzyskać analizując wydatkowanie środków 

w poszczególnych obszarach ujętych w PEP 2009-2012 z uwzględnieniem środków UE. 

W pierwszej części raportu54 dokonano analizy udziału wartości zawartych umów wg celów PEP. 

Analizie poddano wartość umów zawartych w ramach POIiŚ, RPO, POIG55, PROW, POKL, PO RYBY, PO 

RPW, EWT, Life+, oraz ze środków krajowych wfośigw dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub 

pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012. Poniżej w tabeli zaprezentowano zestawienie 

udziału wartości zawartych umów wg celów PEP, natomiast na wykresie przedstawiono procentowy 

udział wartości umów zawartych w ramach środków własnych NFOŚiGW, wfośigw oraz funduszy UE 

(łącznie) w odniesieniu do poszczególnych celów PEP56. 

                                                           
54Raport z realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 część I; rozdział 5.3. 
55

Instytucją wdrażającą środki POIG, częściowo POKL i PORPW jest PARP. 
56Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym był rozpatrywany łącznie z celem Ochrona przyrody. 
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Tabela 20. Zestawienie udziału NFOŚiGW na tle wfośigw oraz funduszy UE w wartościach zawartych umów wg celów PEP 2009-2012 

Obszar tematyczny PEP NFOŚiGW wfośigw POIiŚ POIG RPO POKL PROW LIFE+ EWT PORPW PO RYBY 
Fundusze 
UE łącznie 

Uwzględnienie zasad ochrony 
środowiska w strategiach sektorowych  

89,9 0 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 
środowiska 

8,3 3,3 15,1 51 20,9 0,5 0,05 0,7 0,2 0 0 88,45 

Zarządzanie środowiskowe 1,9 0 63,3 0 34,8 0 0 0 0 0 0 98,1 

Udział społeczeństwa w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska 

26,6 29,6 0,7 3,4 8,3 27,6 0 0 3,8 0 0 43,8 

Rozwój badań i postęp techniczny  3,2 1,7 18,5 37,5 14,4 19,8 0 0 1,7 3,3 0 95,2 

Odpowiedzialność za szkody 
w środowisku  

47,8 13,3 33,7 0 5,2 0 0 0 0 0 0 38,9 

Ochrona przyrody  29,5 3,4 13,2 0 5,9 0,01 31,6 4,8 4,2 0 17,4 77,11 

Ochrona i zrównoważony rozwój 
lasów  

11,6 0,4 20,9 0 0,1 0 66,9 0 0 0 0 87,9 

Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wody 

39,9 0,6 26,3 0 9,4 0 21,1 0 2,6 0 0 59,4 

Ochrona powierzchni ziemi  21,5 4,8 6,9 0 10,1 0 56,3 0,3 0,2 0 0 73,8 

Gospodarowanie zasobami 
geologicznymi  

61,5 5,6 30,2 0 1,5 0 0 0 1,2 0 0 32,9 

Środowisko a zdrowie  8,5 13,5 14,3 0 52 0 0 0 11,6 0 0 77,9 

Jakość powietrza  15,9 47,2 22,4 1,3 12,6 0 0,4 0 0,2 0 0 36,9 

Ochrona wód  17,7 15,6 44 0,1 11,5 0 10,7 0,01 0,3 0 0,03 66,64 

Gospodarka odpadami  30,4 9 47 4,1 8,7 0 0,5 0,1 0,1 0 0 60,5 

Oddziaływanie hałasu i pól 
elektromagnetycznych 

30,9 27,2 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42 

Substancje chemiczne w środowisku  33 57,5 0 0 7,6 0 0 1 1 0 0 9,6 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 28. Pozycja rynkowa NFOŚiGW oraz wfośigw w porównaniu z funduszami UE w odniesieniu do celów PEP – udział procentowy wartości zawartych umów 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Biorąc pod uwagę wartości zawartych umów można stwierdzić, że wiodącą rolę w realizacji celów 

PEP mają przede wszystkim fundusze UE. Można jednak wskazać trzy obszary priorytetowe PEP, 

w których pozycja NFOŚiGW jest zdecydowanie wiodąca, i są to: 

� uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych (89,9%); 

� gospodarowanie zasobami geologicznymi (61,5%);  

� odpowiedzialność za szkody w środowisku (47,8%).  

Wynika to z faktu, że obszary te, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska kraju, nie zostały 

uznane za priorytetowe na poziomie UE i w konsekwencji nie są reprezentowane w sposób znaczący 

w programach operacyjnych. Narodowy Fundusz odgrywa również bardzo istotną rolę w realizacji 

takich celów PEP jak:  

� Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska (26,6%) – porównywalnie z POKL 

(27,6%) 

� Ochrona przyrody (29,5%), nieco poniżej wiodącej pozycji PROW (31,6%) 

� Racjonalne gospodarowanie zasobami wody (39,9%), na drugiej i trzeciej pozycji plasują się umowy 

zawarte w ramach POIiŚ (26,3%) oraz PROW (21,1%) 

� Ochrona powierzchni ziemi (21,5%), na drugim miejscu po PROW (56,3%) 

� Gospodarka odpadami (30,4%), na drugim miejscu po POIiŚ (47%) 

� Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych (30,9%), na drugim miejscu po środkach RPO (42%) 

� Substancje chemiczne w środowisku (33%), na drugim miejscu po funduszach wojewódzkich (57,5%) 

Obszary, w których rola NFOŚiGW wydaje się minimalna to: 

� Zarządzanie środowiskowe (1,9%) 

� Rozwój badań i postęp techniczny (3,2%) 

� Środowisko a zdrowie (8,5%) 

Warto zwrócić uwagę, że można wskazać obszary priorytetowe PEP, w których rolę wiodącą 

odgrywają fundusze wojewódzkie: 

� Jakość powietrza (47,2%) 

� Substancje chemiczne w środowisku (57,5%) 

Istotną rolę funduszy wojewódzkich można wskazać również w ramach takich obszarów 

priorytetowych PEP jak: 

� Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska (29,6%) – nieco wyżej niż POKL 

(27,6%) 

� Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych (27,2%), na trzeciej pozycji po NFOŚiGW oraz 

środkach RPO. 

Wojewódzkie fundusze odgrywają minimalną rolę (udział od 0 do 5,6%) w ramach realizacji 

następujących celów PEP: Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, Zarządzanie środowiskowe, Rozwój badań i postęp 

techniczny, Ochrona przyrody, Ochrona i zrównoważony rozwój lasów, Racjonalne gospodarowanie 

zasobami wody, Ochrona powierzchni ziemi, Gospodarowanie zasobami geologicznymi.  
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Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że na pozycję rynkową funduszy wojewódzkich wpływa nie 

tylko poziom wydatkowania środków w ramach poszczególnych celów PEP, co jest najczęściej 

naturalną konsekwencją realizacji projektów o mniejszym, regionalnym zasięgu i niższym budżecie. 

Informacje uzyskane w ramach pogłębionych wywiadów z pracownikami NFOŚiGW oraz wfośigw 

wskazują na to, że możliwość wydatkowania funduszy z poziomu regionalnego zarówno na lokalne 

projekty (nie posiadające szans na wsparcie ze środków krajowych) jak również w ramach pożyczek 

płatniczych dla zachowania płynności finansowej jest bardzo ważnym czynnikiem branym pod uwagę 

przez wnioskodawców, decydujących się na aplikowanie o środki. 

Marginalną rolę w rynku produktów i usług środowiskowych odgrywają instrumenty JESSICA 

i JEREMIE. JESSICA zakłada wykorzystanie funduszy UE w systemie zwrotnym, zapewniając wsparcie 

w postaci pożyczek i gwarancji dla projektów realizowanych przez różne podmioty na ternach 

miejskich. Przedsięwzięcia muszą być zatem dochodowe i ograniczone tematycznie i obszarowo. 

Celem inicjatywy JEREMIE jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność 

gospodarczą i nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości. 

Inicjatywa JEREMIE w Polsce wdrażana jest na poziomie regionalnym w ramach RPO na lata 2007-

2013, a w roku 2012 środki przyznawano zaledwie w 6 województwach.  

Analizując rynek produktów środowiskowych należy również wspomnieć o roli Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. Analogicznie jak NFOŚiGW dla środowiskowych priorytetów POIiŚ, tak 

w perspektywie finansowej 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie wybranych działań 

w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski 

Wschodniej. Ponadto zarządza funduszami z budżetu państwa przeznaczonymi na wspieranie szeroko 

pojętej przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. 

Wspieranie rozwoju innowacyjnej infrastruktury dla przedsiębiorców to jeden z głównych celów 

PARP. Agencja może stanowić konkurencję dla NFOŚiGW przede wszystkim w o obszarze Aktywizacja 

rynku na rzecz ochrony środowiska, Rozwój badań i postęp techniczny, częściowo również 

w obszarach Gospodarka odpadami i Jakość powietrza. PARP świadczy także usługi w zakresie szkoleń 

i doradztwa dla przedsiębiorców w ramach projektów systemowych. Należy jednak zaznaczyć, że 

dotyczy to przede wszystkim finansowania ze środków unijnych, obsługiwanych przez PARP. Środki 

krajowe pozostające w dyspozycji Agencji przyjmują formę głównie pożyczek i poręczeń. W pewnych 

przypadkach finansowanie jest bezzwrotne (Bon na innowacje, Wsparcie na uzyskanie grantu), 

jednak wówczas kwota dofinansowania nie przekracza kilkudziesięciu tysięcy PLN. Tym samym udział 

PARP w rynku nie jest tak znaczący jak w przypadku NFOŚiGW. 

Oceny konkurencyjności oferty NFOŚiGW dokonali również respondenci badań ilościowych. Poniżej 

przedstawiono uproszczony schemat atrakcyjności środków funduszu od najmniej atrakcyjnych do 

najbardziej atrakcyjnych57. 

                                                           
57 Uproszczone wyniki na podstawie analizy odpowiedzi na pytania otwarte – analiza na podstawie niewielkiej liczby odpowiedzi, rzędu 30. 
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Z oczywistych względów środki banków komercyjnych wskazywano jako najmniej konkurencyjne. 

Na następnym miejscu uplasowały się środki programów regionalnych i PROW – jako przyczynę 

podawano mniejszą wartość projektów. Środki NFOŚiGW były wskazywane jako bardziej atrakcyjne 

od środków regionalnych (zarówno środków wfośigw oraz RPO) oraz PROW ze względu na większy 

maksymalny poziom dofinansowania projektów, jak również prostsze procedury. Jako najbardziej 

atrakcyjne w opinii ankietowanych są środki POIiŚ. Taka prawidłowość występowała w przypadku 

większych beneficjentów. Potencjalni beneficjenci zainteresowani mniejszymi projektami zamieniali 

trzy ostatnie pozycje, tj. wg nich najatrakcyjniejszą ofertą są programy regionalne (RPO), wfośigw 

oraz PROW ze względu na dostosowanie zakresu finansowania do ich możliwości, zrozumiałość 

procedur oraz umiejscowienie instytucji oferującej wsparcie w najbliższym otoczeniu. 

PODSUMOWANIE 

W obszarze finansowania przedsięwzięć proekologicznych ze środków krajowych, od lat wiodąca jest 

rola NFOŚiGW. W skali całego kraju, z punktu widzenia realizacji celów PEP 2009-2012, oferta 

NFOŚiGW jest uzupełniana przez środki wfośigw i ma to charakter raczej komplementarności aniżeli 

konkurowania o rynek. Wynika to z samej istoty funkcjonowania funduszy ekologicznych zarówno na 

poziomie krajowym jak i regionalnym i jest zapisane we wspólnej strategii Funduszy: 

„W perspektywie strategicznej do 2020 r. system Funduszy współpracujących wzajemnie oraz 

z interesariuszami ochrony środowiska, skutecznie i elastycznie wspiera swoich beneficjentów 

w realizacji wysokiej jakości przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska i zrównoważonemu 

gospodarowaniu jego zasobami (…)”.58 

W zakresie efektywności energetycznej i OZE w ostatnich latach obserwujemy wzrost udziału 

produktów bankowych w rynku, co jest zgodne z unijną tendencją coraz szerszego stosowania 

zwrotnych mechanizmów finansowania przy rosnącym udziale instytucji komercyjnych. Tym 

niemniej, rola banków wciąż jest stosunkowo mało znacząca i ograniczona do wybranych obszarów. 

Ponadto, obszary wybitnie niekomercyjne takie jak np. edukacja ekologiczna, ochrona przyrody czy 

też monitoring środowiska są nieatrakcyjne dla banków a przez to pozbawione szans na skorzystanie 

z usług finansowych sektora prywatnego. W ich przypadku jedynie finansowanie dotacyjne przez 

instytucje o określonych celach statutowych (fundusze ekologiczne) lub pozyskanie finansowania 

bezzwrotnego ze środków europejskich pozwalają na realizację założeń PEP.  

                                                           
58

 „Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-

2016 z perspektywą do 2020 roku” Warszawa, czerwiec 2012; Streszczenie. 
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Zasadne zatem wydaje się stopniowe wycofywanie się NFOŚiGW ze wspierania obszarów, 

potencjalnie stanowiących przedmiot zainteresowania podmiotów komercyjnych (OZE, 

termomodernizacje, inwestycje związane z oszczędnością energii lub wzrostem efektywności 

energetycznej) i skierowanie większego strumienia środków do innych obszarów istotnych z punktu 

widzenia PEP. Rola NFOŚiGW, z jego potencjałem i doświadczeniem w zakresie finansowania 

przedsięwzięć proekologicznych, w pewnych obszarach mogłaby częściej polegać przede wszystkim 

na zapoczątkowaniu i promocji nowych inicjatyw we współpracy z sektorem prywatnym, a następnie 

budowaniu pozafinansowego wpływu instytucji na rynek (rola mentora i wsparcie doradcze). Ma to 

znaczenie również punktu widzenia istotnej roli NFOŚiGW w obsłudze środków europejskich, zgodnie 

z zapisami aktualnej Strategii(…), aspirującego do funkcji Funduszu funduszy tj. pośrednika 

wdrażającego innowacyjne produkty i usługi finansowe ze środków unijnych. 

Analizując globalny udział środków unijnych w finansowaniu obszarów ujętych w PEP 2009-2012 

można dojść do wniosku, że w zdecydowanej większości przypadków środki unijne zyskały znaczącą 

przewagę konkurencyjną. Oferta NFOŚiGW stała się bowiem mniej atrakcyjna z uwagi na ograniczoną 

pulę środków wobec dostępnej ogromnej alokacji środków unijnych i szerokiej promocji ich 

wykorzystywania. Jedynie dla obszarów słabiej reprezentowanych w programach operacyjnych oraz 

dla beneficjentów poszukujących środków na niewielkie przedsięwzięcia i chcących uniknąć 

skomplikowanych procedur towarzyszących pozyskiwaniu środków UE, NFOŚiGW nadal pozostaje 

głównym źródłem finansowania. 

Należy jednak pamiętać, że duża część środków europejskich jest obsługiwana właśnie przez 

NFOŚiGW i wfośigw. Analiza zaangażowania środków własnych NFOŚiGW oraz środków europejskich 

obsługiwanych przez NFOŚiGW w latach 2009-2012 w finansowanie ochrony środowiska wskazuje na 

przewagę środków UE nad środkami krajowymi : 63% środki UE, 37% środki krajowe. Jednakże 

pozycja NFOŚiGW na rynku w szerszym znaczeniu nie uległa znaczącemu osłabieniu pomimo, że 

środki własne Funduszu nie stanowią już większości w globalnej ofercie rynkowej.  

9.3 ODDZIAŁYWANIE PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH NFOŚIGW NA RYNEK 

Potencjalne oddziaływanie wsparcia NFOŚiGW na rynek analogicznych produktów i usług 

finansowych można podzielić według następującego schematu – od zdecydowanie pozytywnego 

wpływu do zdecydowanie negatywnego: 

� rola zachęty - w danym momencie oferta NFOŚiGW (nawet nie będąc jedyną dostępną dla danej grupy 

klientów ofertą na rynku) de facto stanowi jedyną ofertę atrakcyjną i akceptowalną dla danej grupy 

klientów, 

� rola uzupełniająca – wsparcie NFOŚiGW jest komplementarne wobec wsparcia innego podmiotu lub 

innego źródła finansowania, 

� zastępowanie lub wypieranie produktów i usług innych podmiotów. 

Analizę tego wpływu przeprowadzono w oparciu o analizę danych zastanych oraz wyniki badań 

jakościowych, na trzech poziomach jednocześnie, tj.: 

� na poziomie dziedziny, w której jest oferowane wsparcie, 

� na poziomie rodzaju beneficjentów i potencjalnych beneficjentów wsparcia, 

� w stosunku do rodzaju instytucji / podmiotu oferującego lub mogącego hipotetycznie oferować 

analogiczne produkty lub usługi finansowe / źródła finansowania. 
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Wyniki analizy przedstawiono w podziale na grupy klientów i realizowane działania (tabela 18 i 19).  

Jedną z analizowanych grup stanowią jednostki odpowiedzialne za działania związane z tworzeniem 

baz danych, rozwojem systemu monitoringu oraz inwentaryzacji zasobów przyrodniczych czy 

rozwojem systemów informatycznych, w przypadku których wsparcie publiczne jest warunkiem 

niezbędnym do ich wdrażania. W tym przypadku warto natomiast wspomnieć o konieczności 

uspójnienia tych działań oraz ich wzajemnej komplementarności, a w przypadku systemów 

informatycznych – wręcz kompatybilności. W związku z powyższym warto rozważyć ograniczenie 

finansowania tego typu zadań do jednego źródła, jakim jest NFOŚiGW. Obecnie działania tego typu są 

realizowane z wielu źródeł wsparcia. 

Grupa konsumentów, osób fizycznych jest natomiast przykładem grupy, dla której oferta funduszy 

jest w chwili obecnej jedyną atrakcyjną i akceptowalną ofertą instalowania kolektorów słonecznych 

czy budowy budynków pasywnych. Dwa programy NFOŚiGW (instalowania kolektorów słonecznych 

oraz budowa budynków pasywnych) oraz programy wfośigw (np. mazowieckiego – montaż 

kolektorów słonecznych), realizowane we współpracy z bankami komercyjnymi, stanowią dobry 

przykład roli kreowania rynku usług finansowych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. 

Istnieje oczywiście możliwość finansowania tego typu inwestycji środkami własnymi inwestora lub 

środkami pożyczonymi na stricte komercyjnych warunkach, jednak nie spełnia ona przyjętego 

kryterium masowości. Natomiast propozycja funduszy może zapewnić osiągnięcie pewnej masy 

krytycznej59 niezbędnej do rozbudzenia szerszej świadomości społecznej z korzyści płynących z tego 

typu inwestycji, która w dłuższej perspektywie stworzy popyt i podaż na usługi finansujące tego typu 

przedsięwzięcia. 

Przykładem uzupełniającej roli oferty NFOŚiGW jest natomiast Program wspierający budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączeń do kanalizacji zbiorczej. Stanowiąc, w przypadku 

podłączeń do kanalizacji zbiorczej, ostatnie ogniwo wsparcia jest uzupełnieniem zakresu wsparcia 

z innych źródeł, nie ma natomiast potencjału kreowania rynku usług finansowych tego typu. 

Natomiast w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowiąc również 

uzupełnienie (na obszarach o niższej gęstości zaludnienia) zakresu wsparcia z innych źródeł, ma 

również, wraz ze wsparciem PROW, potencjał kreowania produktów i usług finansowych tego typu.  

W przypadku Programu Inteligentne Sieci Energetyczne (skierowanego do JST, przedsiębiorców, 

uczelni i instytutów badawczych, jednostek PAN) również możemy mówić o roli zachęty i potencjale 

do kreowania popytu na tego typu wsparcie finansowe. O ile w poprzednich przypadkach, przyczyną 

konieczności wsparcia publicznego w fazie kreowania rynku była grupa klientów (a dokładniej 

mówiąc stan jej świadomości ekologicznej oraz świadomości z korzyści płynących z działań z zakresu 

ochrony środowiska), o tyle w przypadku Programu ISE przyczyną konieczności kreowania rynku 

wsparciem publicznym są zarówno grupy odbiorców, jak i innowacyjny oraz złożony charakter 

projektów wpływający na ich wysokie ryzyko inwestycyjne. 

Podobnym przykładem kreującej roli działań NFOŚiGW jest Program Gekon, w ramach którego mają 

być prowadzone prace B+R oraz prace wdrożeniowe z zakresu innowacji ekologicznych. 

                                                           
59

W przypadku montowania kolektorów słonecznych rola kreująca NFOŚiGW oraz wfośigw nie jest już tak znaczna, bowiem inwestycje tego 

typu są również dotowane przez gminy i powiaty, które na mocy art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska mogą finansować ochronę 
środowiska m.in. przez dotacje celowa dla osób fizycznych na inwestycje np. zakup kolektorów. 
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O roli zachęty można mówić też w przypadku większości programów NFOŚiGW skierowanych do 

przedsiębiorców, jednak w przypadku tej grupy klientów rola ta nie jest już tak oczywista 

i jednoznaczna. Są bowiem dziedziny, w których wsparcie NFOŚiGW może przyjmować w zależności 

od warunków zewnętrznych (np. uregulowań prawnych czy świadomości klientów) bardziej funkcję 

zachęty, a są takie, w których stanowiąc w zamyśle zachętę może de facto wypierać inne środki, np. 

komercyjne. Środki NFOŚiGW powinny generalnie stanowić zachętę i uzupełnienie w przypadku 

projektów / dziedzin innowacyjnych (gdzie i świadomość jest stosunkowo niska i ryzyko inwestycyjne 

wysokie). Dobrym przykładem roli środków NFOŚiGW jako zachęty może i powinno być w obecnej 

chwili (brak ustawy OZE) wsparcie małoskalowych inwestycji w OZE. W pozostałych przypadkach 

(zwłaszcza efektywności energetycznej oraz zmniejszania zasobochłonności) rola NFOŚiGW jest raczej 

uzupełniająca.  

W przypadku szeroko pojętej grupy klientów, jakimi są JST oraz jednostki sektora publicznego, 

możemy mówić o uzupełniającej roli obecnie realizowanych programów priorytetowych. Zgodnie 

z ogólnie przyjętą filozofią, fundusze ekologiczne stanowią z jednej strony uzupełnienie finansowe 

środków unijnych (uzupełnienie wkładu własnego), z drugiej zaś uzupełnienie zakresowe (inwestycje, 

których fundusze unijne nie obejmują). W najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia ze 

wzrostem funkcji uzupełniania (w zakresie rzeczowym i finansowym) w przypadku ochrony wód, 

gdzie rolą NFOŚiGW będzie zwiększenie wsparcia na realizację projektów przyczyniających się do 

realizacji IV AKPOŚK, czyli projektów pomiędzy 10 a 15 tys. RLM, tak, aby wypełnić wymogi 

Dyrektywy. Funkcję kreowania rynku mogą pełnić co bardziej nowatorskie programy jak np. 

realizowany w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS Program SOWA (jest to pierwszy program 

oferujący wsparcie na energooszczędne oświetlenie uliczne). 

Warto w tym podrozdziale również wspomnieć o wfośigw, które odbierają swoją rolę podobnie jak 

NFOŚiGW, tj. widzą swoją funkcję jako uzupełnienie finansowe czy zakresowe wsparcia środków 

zewnętrznych, głównie unijnych. Natomiast, co wiadomo z wywiadów indywidualnych, traktują 

również środki finansowe jako sposób kreowania inwestycji i przyciąganiu środków zewnętrznych do 

danego regionu.  

PODSUMOWANIE 

Rola NFOŚiGW w kontekście oddziaływania na rynek finansowy jest w obecnej chwili dobrze 

realizowana oraz pojmowana przez tę instytucję. W tych sektorach, w których niezbędne jest 

przyjęcie roli uzupełnienia finansowego czy zakresowego wsparcia ze źródeł zewnętrznych, taka rola 

jest przyjmowana. Wdrażane są również programy pilotażowe, innowacyjne czy skierowane do 

nowych grup podmiotów, które mają duży potencjał kreowania popytu i/lub podaży usług 

finansowych z innych źródeł. Dużą zaletą jest również elastyczność i możliwość szybkiej reakcji 

NFOŚiGW (decyzja Zarządu) w przypadku sytuacji nagłych (np. likwidacji skutków powodzi 

w obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 r.).  
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10. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCEDUR WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

10.1 PROCEDURY WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ 

NFOŚiGW przy pomocy programów priorytetowych od lat konsekwentnie realizuje postanowienia 

Polityki Ekologicznej Państwa. Treść poszczególnych programów możliwie precyzyjnie odzwierciedla 

kluczowe potrzeby kraju w dziedzinie środowiska i umożliwia skierowanie strumienia środków do 

tych właśnie obszarów. Obok wskazania głównych kierunków interwencji, równie istotne dla 

osiągnięcia wymiernych korzyści ekologicznych jest takie określenie procedur wyboru przedsięwzięć 

oraz warunków umów zawieranych z beneficjentami, aby realizacja programów była jak najbardziej 

efektywna.  

W roku 2013 na liście programów priorytetowych znalazło się 38 programów (część z nich dodatkowo 

podzielona na części), pogrupowanych w 9 różnych obszarów (stan na czerwiec br.). Są wśród nich 

m.in. programy wspierające przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków krajowych, 

programy, mające na celu współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 

oraz program dedykowany wsparciu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra 

Środowiska. 

Dokonano analizy trzech programów priorytetowych, oferowanych aktualnie przez NFOŚiGW: 

1. Obszar „Ochrona wód”: Program priorytetowy 1.4. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego60 

2. Obszar „Ochrona ziemi”: Program priorytetowy 3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3. Program priorytetowy 7. Edukacja ekologiczna  

Pierwsze dwa spośród wybranych programów wspierają inwestycje proekologiczne i mają istotne 

znaczenie nie tylko dla realizacji celów Polityki Ekologicznej Państwa, ale również dla wywiązania się 

Polski ze zobowiązań akcesyjnych. Program poświęcony edukacji ekologicznej obejmuje działania 

przekrojowe, o charakterze „miękkim”. Odmienny jest również sposób wyłaniania projektów do 

dofinansowania. Dla programów 1.4 i 3.1 obowiązuje nabór ciągły aż do wyczerpania środków 

w danym roku, zaś dla projektów edukacyjnych: tryb konkursowy (konkursy tematyczne ogłaszane co 

najmniej dwa razy do roku). Do przeprowadzenia analizy wybrano programy „krajowe” z uwagi na 

fakt, że procedury wyboru projektów i kryteria oceny są ustanawiane wewnętrznie przez NFOŚiGW 

i nie zależą od zasad obowiązujących dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich 

(POIiŚ, Life+, fundusze norweskie). 

Analizę przeprowadzono pod kątem następujących zagadnień:  

� kryteria wyboru przedsięwzięć; 

� zasady i przebieg oceny wniosków; 

� terminy przebiegu procesu mającego na celu wyłonienie zadań do dofinansowania ze środków 

NFOŚIGW, 

� transparentność procedur. 

                                                           
60 Nabór wniosków prowadzony przez NFOŚiGW do 31.12.2013 r. W latach następnych program będzie kontynuowany przez wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). 
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Do najważniejszych dokumentów regulujących kwestie sposobu pozyskania dofinansowania należą: 

„Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej”61, „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW”62 

oraz „Podręcznik procedur dofinansowania przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”63. Ponadto, szczegółowe kryteria dla poszczególnych 

typów przedsięwzięć są określone bezpośrednio w programach priorytetowych, a w przypadku 

konkursów zasady naboru określają odpowiednie regulaminy. 

Z uwagi na fakt, że na uzyskanie dofinansowania, a następnie wygenerowanie efektu ekologicznego 

w projektach ma wpływ szereg różnorodnych czynników, a wiele z nich zależy od potencjału samych 

wnioskodawców oraz uwarunkowań zewnętrznych, uzależnienie efektywności poszczególnych 

programów priorytetowych wyłącznie od procedur ustanowionych przez NFOŚiGW nie jest możliwe. 

Dopiero analiza indywidualnych przedsięwzięć w ramach programów, od momentu złożenia 

wniosków o dofinansowanie, przez kolejne etapy oceny i negocjacji aż po podpisanie i końcowe 

rozliczenie umów dałby najbardziej precyzyjną odpowiedź na pytanie, na ile procedury towarzyszące 

tym procesom faktycznie sprzyjają efektywności osiągania celów określonych w tych programach 

priorytetowych. Niemniej jednak, niezależnie od źródła środków (krajowe, europejskie), procedury 

zawsze mają wpływ na wielkość efektów wygenerowanych przy ich udziale. Co więcej, cyklicznie 

przeprowadzane „Badanie poziomu satysfakcji z usług NFOŚiGW beneficjentów i wnioskodawców 

(wybrane obszary) - 2011”64 wskazuje, iż najniżej ocenianymi elementami współpracy z NFOŚiGW są 

właśnie procedury: w opinii większości respondentów zbyt liczne, nieprzejrzyste i nadmiernie 

długotrwałe. Jednocześnie jednak, wyniki ankiety przeprowadzonej na potrzeby niniejszego raportu 

zaprezentowane w rozdziale 12 stanowią dowód pewnej rozbieżności w opiniach respondentów, 

gdyż środki NFOŚiGW, zaraz po POIiŚ, zostały wskazane jako najbardziej atrakcyjne właśnie z uwagi 

na przystępność procedur. 

Wybrane do analizy programy priorytetowe obowiązujące w 2013 r. stanowią kontynuację 

programów z roku 2012. Zgodnie z informacjami, przedstawionymi w Sprawozdaniu z działalności 

NFOŚiGW w 2012 roku, wykonanie kosztowe i wskaźnikowe założonego planu w układzie 

zadaniowym dla zadań ujętych w poszczególnych programach kształtowało się następująco: 

Tabela 21. Wykonanie planu w 2012 r. dla wybranych zadań (programów) 

Zadanie / program 
Wykonanie planu 

(kosztowo) 

Wskaźnik 

Plan  
(ostateczny) 

Wykonanie 

Ochrona wód 

Poprawa stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 
poprzez budowę oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji 

188%  
(przydomowe 

oczyszczalnie ścieków: 
143%) 

Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych 
zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (RLM) 

4534 2445  (54 %) 

                                                           
61

Ostatnia wersja przyjęta Uchwałą RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. 
62 Ostatnia wersja przyjęta Uchwałą RN nr 31/10 z dnia 23.02.2010 r. 
63 Aktualizowany nawet kilkukrotnie w ciągu roku, analizowano ostateczne wersje z lat 2009-2012.  
64 Raport przygotowany przez Millward Brown, na zlecenie NFOŚiGW. Raport za rok 2012 jest w trakcie realizacji. 
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Gospodarka odpadami (w tym: 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi) 

Zapewnienie racjonalnej gospodarki 
odpadami 

87% 

(gospodarowanie 
odpadami 

komunalnymi: 75%
65

) 

Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok) 

372 000 380 253  (102%) 

Edukacja, informacja i promocja 
środowiskowa 

Promowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju, 
podnoszenie poziomu świadomości 
ekologicznej i kształtowanie postaw 
ekologicznych społeczeństwa 

79% 

Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi, 
promocyjnymi i informacyjnymi (mln osób) 

6,6 7,4  (112%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z działalności NFOŚiGW w roku 2012, Tabela 6. Wykonanie planu 

kosztów w układzie zadaniowym. 

Przekroczenie planu wydatków w obszarze dotyczącym gospodarki ściekowej wiązało się m.in. 

z uruchomieniem nowego programu 1.4. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 

podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, w ramach którego wydatkowanie 

w obu częściach programu wyniosło 17 918 tys. PLN przy łącznej kwocie wydatków ze środków 

NFOŚiGW 108 530 tys. PLN na szeroko pojęte cele ochrony wód. Program spotkał się z dużą 

popularnością i jest kontynuowany w roku bieżącym. Jednocześnie jednak, opóźnienia realizacji 

projektów, a tym samym osiągania założonych efektów, stanowiły przyczynę niepełnej realizacji 

wskaźników dla obszaru ochrony wód. 

W przypadku pozostałych dwóch zadań, ściśle związanych z tematyką analizowanych programów 

priorytetowych i realizujących te same wskaźniki, niewykonanie planu finansowego w blisko ¼ nie 

przeszkodziło w osiągnięciu zadowalających efektów rzeczowych i ekologicznych, przekraczających 

nawet pierwotne założenia. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w samym Sprawozdaniu(…), główne 

przyczyny niepełnego wydatkowania środków w tych oraz pozostałych programach priorytetowych 

wynikały m.in. z opóźnień w realizacji przedsięwzięć i przedkładania do NFOŚiGW dokumentów 

rozliczeniowych na niższe kwoty niż wynikające z harmonogramów wypłat, jak również z osiągania 

zakładanych rezultatów projektów za kwoty niższe niż zapisane w budżetach. 

10.2 KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Na efektywność wdrażanych programów, obok wielu różnych czynników, wpływ mają również 

procedury wyboru dofinansowywanych projektów. Z założenia, kryteria oceny powinny preferować 

takie projekty, które przy wykorzystaniu racjonalnych środków w ramach alokacji są zdolne 

wygenerować największe efekty, mierzone przy pomocy wskaźnika/-ów specyficznych dla danego 

programu.  

Przegląd kryteriów stosowanych przez NFOŚiGW wskazuje, że: 

1. Kryteria zostały zróżnicowane w zależności od stosowanej w danym programie procedury 
naboru: 

� Tryb ciągły: kryteria dostępu (muszą być spełnione przez wszystkie wnioski o dofinansowanie; brak 

spełnienia choćby jednego kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku) 

                                                           
65 W stosunku do zmienionego planu. Wykonanie planu pierwotnego wg ustawy budżetowej: 47%. 
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� Tryb konkursowy: kryteria dostępu + kryteria selekcji (punktowe, umożliwiają porównanie wniosków, 

stworzenie listy rankingowej i wybór najlepszych projektów). 

Takie podejście umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami czasowymi i kadrowymi instytucji 

oceniającej, a przy tym zwiększa szansę, że wszystkie pozytywnie ocenione projekty przyniosą 

zakładane w programie rezultaty.  

2. Kryteria są odmienne i dostosowane do specyfiki poszczególnych programów: jedynie część 
ogólnych, formalnych kryteriów dostępu jest wspólna. 

3. Ilość i złożoność zastosowanych kryteriów jest zależna od złożoności programu i wysokości 
budżetu, ta zaś przekłada się na średnią wartość projektów 

Tabela 22. Kryteria oceny w zależności od złożoności wybranych programów priorytetowych 

Numer programu Planowane zobowiązania 2013 Kryteria 

Program priorytetowy 1.4 
(„przydomowe oczyszczalnie”) 

88 178 tys. PLN (bezzwrotne) 

57 122 tys. PLN (zwrotne) 

Kryteria dostępu: 

8 kryteriów formalnych 

3 kryteria merytoryczne 

Program priorytetowy 7 („edukacja”) 268 543,3 tys. PLN (bezzwrotne) 

Kryteria dostępu: 

5 kryteriów formalnych 

Kryteria selekcji:  

3 wspólne kryteria merytoryczne 

Po 2 kryteria szczegółowe dla różnych 
typów przedsięwzięć 

Program priorytetowy 3.1 („odpady”) 

Część 1: 

453 102,4 tys. PLN (zwrotne) 

Część 2:  

22 805,0 tys. PLN (bezzwrotne) 

22 805,0 tys. PLN (zwrotne) 

 

Część 1. Kryteria dostępu: 

7 kryteriów formalnych 

4 kryteria merytoryczne I stopnia 

6 kryteriów merytorycznych II stopnia 

Część 2. Kryteria dostępu: 

8 kryteriów formalnych 

4 kryteria merytoryczne I stopnia 

6 kryteriów merytorycznych II stopnia 

Źródło: Opracowanie własne 

Zaprezentowane w tabeli dane ilustrują dużą rozbieżność pomiędzy programami w zakresie 

wymogów oceny projektów. Ma to na celu zapewnienie najwyższej jakości dofinansowywanych 

przedsięwzięć a co za tym idzie, efektywności programów, przy jednoczesnej optymalizacji nakładów 

na ich obsługę i minimalizacji obciążeń dla wnioskodawców. 

Można przy tym wskazać przykłady kryteriów szczególnie sprzyjających osiąganiu celów programów 

oraz przeciwnie, kryteriów sformułowanych nie do końca precyzyjnie: 

PROGRAM PRIORYTETOWY 1.4. DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PODŁĄCZEŃ 

BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO 

� Kryterium 1.8: „Wniosek obejmuje budowę systemu oczyszczalni przydomowych obsługujących min. 

50 gospodarstw domowych, budowę /rozbudowę/modernizację lokalnej (lokalnych) oczyszczalni 

ścieków lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej obsługujących od 50 do 

1 000 (RLM) lub budowę min. 50 sztuk podłączeń do sieci kanalizacyjnej” 
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Kryterium umożliwia selekcję i odróżnienie pod kątem pożądanych efektów rzeczowych projektów 

realizowanych w ramach programu od projektów, na które można pozyskać środki z innych 

dostępnych źródeł (programów). Z jednej strony, podobnie jak w przypadku programu 

priorytetowego 1.1: Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych oraz 1.3 Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko - gospodarka wodno-ściekowa, projekty te mają wspólnie przyczyniać 

się do wzrostu redukcji ładunku ścieków oczyszczonych oraz realizacji celów dyrektywy 91/271/EWG. 

Jednocześnie, tak sformułowane kryterium zapewnia odmienność przedsięwzięć w zakresie ochrony 

wód wdrażanych w ramach różnych programów oferowanych przez NFOŚiGW i poszczególne 

wfośigw, dla jak najpełniejszego globalnego efektu rzeczowego i ekologicznego. 

Dla odmiany, kryterium 2.1: „ Efekt ekologiczny – wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do 

osiągnięcia” jest mało precyzyjne i potencjalnie stwarza pole do uznaniowości. Tym samym jego 

wpływ na osiąganie pożądanych efektów projektów i programu może być stosunkowo niewielki. 

Kryterium obowiązuje również dla analizowanego programu 3.1 

PROGRAM PRIORYTETOWY 3.1. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Część 2. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów. 

Dofinansowanie zostaje przyznane w formie dotacji, do 60% kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia. 

� Kryterium 2.4: „Wymagane zobowiązanie Wnioskodawcy do: 

1. Utrzymania trwałości przedsięwzięcia oraz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych w okresie 

minimum 5 lat, 

2. Nieodpłatnego przyjmowania od mieszkańców selektywnie zebranych ww. odpadów pochodzących 

z gospodarstw domowych”. 

Dzięki takiemu określeniu warunków w ramach kryterium, zabezpieczona została trwałość efektów 

projektów, która może podlegać weryfikacji w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji 

przedsięwzięć. W przypadku naruszenia podjętego zobowiązania, beneficjent może ponieść 

konsekwencje finansowe (rozwiązanie umowy, zwrot dotacji). Ponadto, obowiązek nieodpłatnego 

przyjmowania posortowanych odpadów ma przyczynić się do propagowania nawyków selektywnego 

zbierania odpadów w społeczeństwie i zwiększenia efektów programu w szerszym horyzoncie 

czasowym. Tym niemniej, w roku 2012 pomimo finansowania bezzwrotnego program w tej części 

cieszył się znacznie mniejszym zainteresowaniem niż w Części 1, gdzie oferowano jedynie pożyczkę 

do 75% kosztów kwalifikowanych. Być może częściowo to właśnie kryteria i warunki dofinansowania 

określone dla programu czyniły go mniej atrakcyjnym dla potencjalnych beneficjentów. 

Kryteria merytoryczne II stopnia, obowiązujące w obu częściach programu 3.1, stanowią ekspercką 

opinię podsumowującą ocenę ekologiczno-techniczną planowanego przedsięwzięcia, a ich spełnienie 

wymaga od wnioskodawcy szerokiego udokumentowania możliwości realizacji przedsięwzięcia. 

Wiąże się to z koniecznością poniesienia nakładów organizacyjnych i finansowych, poprzedzających 

potencjalne uzyskanie dofinansowania. Może to mieć dwojaki wpływ na efektywność całego 

programu: z jednej strony ogranicza ryzyko niepowodzenia projektów i błędnego ulokowania 

środków alokacji, jednocześnie z punktu widzenia wnioskodawcy potencjalnie stanowiąc czynnik 

zniechęcający do wnioskowania i opóźniający wdrażanie programu. 
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PROGRAM PRIORYTETOWY 7. EDUKACJA EKOLOGICZNA 

W programie zdefiniowano szereg kryteriów i warunków dostępu, mogących mieć wpływ na jego 

efektywność.  

� Zasięg dofinansowanych przedsięwzięć  

Zgodnie z zapisami kryteriów, przedsięwzięcia, na które można uzyskać dofinansowanie NFOŚiGW 

w ramach programu, powinny mieć charakter ponadregionalny (min. 3 województwa). W przypadku 

komplementarnych programów edukacyjnych, oferowanych przez wojewódzkie fundusze, zasięg 

projektów jest lokalny lub regionalny. Problem może pojawić się w przypadku realizacji 

przedsięwzięcia na obszarze dwóch sąsiadujących województw, a zasady poszczególnych wfośigw 

również nie są tu jednolite. Na przykładzie Listy programów priorytetowych w roku 2013 WFOŚiGW 

w Łodzi, część projektów poświęconych edukacji ma ściśle odpowiadać potrzebom zdefiniowanym na 

poziomie gminnym i powiatowym (programy edukacji ekologicznej), inne na poziomie wojewódzkim 

(działalność medialna i publikacje) a część: ponadregionalnym (konkursy ekologiczne). Dla 

zapewnienia jeszcze większej efektywności programów oferowanych przez fundusze: krajowy 

i wojewódzkie, istotna jest ich pełna komplementarność wykluczająca powielanie podobnych działań 

na tych samych obszarach. 

� Maksymalna wysokość dofinansowania 

W ramach programu Edukacja ekologiczna, zróżnicowano maksymalną wysokość dofinansowania: 

do 100% dotacji dla parków narodowych, do 85% dla pozostałych beneficjentów. Konieczność 

zaangażowania wkładu własnego w pojedynczych przypadkach może ograniczać dostępność 

programu, jednak w ostatecznym rozrachunku przyczynia się do zwiększenia jego efektywności 

eliminując „przypadkowych” beneficjentów. Ma to szczególne znaczenie dla projektów z zakresu 

edukacji ekologicznej, „miękkich” i stosunkowo łatwiejszych do aplikowania w porównaniu do 

przedsięwzięć inwestycyjnych.  

� Obiektywizm kryteriów 

Kryteria oceny projektów w programie Edukacja ekologiczna, podobnie jak w przypadku innych 

programów, których efekty mają charakter „miękki” i trudny do zwymiarowania, pozostawiają pewne 

pole do uznaniowości. Ocena „niezbędności i racjonalności wydatków” lub też „celowości realizacji 

projektu” i jasności opisu tych celów bywa dyskusyjna, gdyż różna może być interpretacja tego 

rodzaju kryteriów. W opracowaniu pt. „Badanie satysfakcji z usług NFOŚiGW beneficjentów 

i wnioskodawców-wybrane obszary” z roku 2011 sformułowano uwagę odnośnie niewystarczająco 

jasnych i precyzyjnych uzasadnień przyczyn odrzucenia wniosków. Dotyczy to nie tylko programu 

Edukacja ekologiczna, ale w przypadku projektów edukacyjnych szczególnie często brakuje 

„twardych” argumentów w dyskusji z wnioskodawcą. 

� Wewnętrzne zróżnicowanie kryteriów  

Dla zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania projektów o największym potencjale, w programie 

priorytetowym Edukacja ekologiczna, kryteria selekcji zostały zróżnicowane również wewnątrz 

programu w zależności od typów przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych i promocyjnych. Tym 

samym, pomimo trudności w jednoznacznej ocenie projektów „miękkich”, ich wybór może być 

bardziej precyzyjny dla maksymalnej efektywności programu o określonej puli środków.  
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Kryteria są również złożone: jednocześnie poddają analizie wiele aspektów ocenianego elementu. 

Przykładowo, w ramach kryterium „Wartość merytoryczna przedsięwzięcia i metody jego realizacji” 

ocenie podlegają m.in. adekwatność i atrakcyjność zastosowanych metod, wykorzystanie 

nowoczesnych technologii, wartość i poprawność merytoryczna proponowanych działań, aktualność 

przekazywanych treści, znaczenie dla realizacji Polityki Ekologicznej Państwa i szereg innych 

czynników. Dzięki temu projekty rekomendowane do dofinansowania w możliwie najbardziej 

kompleksowy sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów programu. 

10.3 ZASADY I PRZEBIEG OCENY WNIOSKÓW, W TYM TERMINY PRZEBIEGU PROCESÓW WYBORU 

PROJEKTÓW 

W przebiegu oceny wniosków można wyróżnić kilka najistotniejszych etapów66: 

WPŁYW I REJESTROWANIE WNIOSKU 

do 4 dni 

 

OCENA FORMALNA 

 

OCENA EKOLOGICZNO-TECHNICZNA 

 

OCENA FINANSOWA  

 do 16 dni 

 

OCENA POMOCY PUBLICZNEJ (jeśli dotyczy) 

 

NEGOCJACJE WARUNKÓW UMOWY 

do 30 dni 

 

DECYZJA O DOFINANSOWANIU 

do 7 lub 30 dni 

 

PRZYGOTOWANIE I ZAWARCIE UMOWY 

 

do 30 lub do 60 dni 

  

URUCHOMIENIE UMOWY 

                                                           
66 Terminy odnoszą się do naboru ciągłego. 
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Aktualnie, zgodnie z obowiązującym Podręcznikiem procedur dofinansowania przedsięwzięcia ze 

środków NFOŚiGW67, czas obsługi wniosku od chwili jego wpływu do kancelarii NFOŚiGW do dnia 

podpisania umowy powinien wynosić 87 (117) dni68 w przypadku naboru ciągłego, oraz odpowiednio 

157 (187) dni dla trybu konkursowego69. Jak wynika z zapisów kolejnych wersji Podręcznika 

procedur (..), terminy poszczególnych etapów obsługi projektów uległy skróceniu począwszy od roku 

2010. Analiza rzeczywistych terminów na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW wskazuje, 

iż:  

PROGRAM PRIORYTETOWY 3.1. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (NABORY CIĄGŁE) 

W okresie 2010-2012 średni czas obsługi wniosków od dnia wpływu do podpisania umowy 

o dofinansowanie wynosił ok. 155 dni, przy czym w okresie 2010-2011 było to ok. 180 dni, a w roku 

2012 okresy uległy znacznemu skróceniu-do ok. 118 dni. 

Należy wziąć pod uwagę, że są to dni kalendarzowe. W przypadku odniesienia terminów do dni 

roboczych, o jakich jest mowa w procedurach, uległyby one skróceniu o ok. 30%, jednak nawet w tym 

przypadku rzeczywisty okres obsługi projektów jest dłuższy niż przewidują to wewnętrzne regulacje 

i w pewnych przypadkach trwa wiele miesięcy. 

PROGRAM PRIORYTETOWY 1.4. DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PODŁĄCZEŃ 

BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO (NABORY CIĄGŁE) 

Dane z 2011 r. wskazują, że średni termin obsługi wniosku to ok. 79 dni. W roku 2012 termin ten 

uległ wydłużeniu blisko dwukrotnie do ok. 150 dni, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania 

przyznanego ze środków NFOŚiGW również była dwukrotnie wyższa, a liczba obsługiwanych 

wniosków (umów) wzrosła z 15 w 2011 r. do 92 w roku kolejnym. 

PROGRAM PRIORYTETOWY 7. EDUKACJA EKOLOGICZNA (NABORY KONKURSOWE) 

W przypadku naborów konkursowych w Programie priorytetowym 7. Edukacja ekologiczna, terminy 

obsługi wniosków również są dłuższe od tych, przewidzianych oficjalnymi procedurami. W dużej 

mierze wynika to ze specyfiki konkursów, w tym procedury odwoławczej wykorzystywanej przez 

wnioskodawców na obu etapach oceny (formalnej i merytorycznej). Analiza danych uzyskanych 

z NFOŚiGW wskazuje m.in. iż wydłużenie dotyczyło głównie etapu od negocjacji do podpisania 

umowy. W roku 2011 etap ten trwał średnio ok. 110 dni, zaś w roku 2012: ok. 120 dni, a zgodnie 

z wyjaśnieniami NFOŚiGW, przekroczenie terminów wiązało się głównie z koniecznością 

wielokrotnego składania przez Wnioskodawców nieprawidłowo sporządzonych, zaktualizowanych 

w wyniku negocjacji wniosków. 

Niezależnie od trybu naboru właściwego dla danego programu, przyczyny opóźnień częściowo leżą 

po stronie wnioskodawców i konieczności składania przez nich wyjaśnień i uzupełnień do wniosków. 

W pewnej mierze wynikają również z bardzo dużego zainteresowania programami przy oczywistych 

ograniczeniach kadrowych ze strony instytucji oceniającej, ale niezależnie od źródła problemu, 

prowadzą do niezadowolenia odbiorców końcowych i zmniejszenia efektywności programów. 

                                                           
67 Aktualizacja z 07.11.2012 r. 
68 Dni robocze. W przypadku, gdy wymagane jest również zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą, okres ulega wydłużeniu o 30 dni. 
69 j.w. 
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� Zgodnie z zapisami Strategii NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r., w okresie do roku 

2016 NFOŚiGW będzie dążył do skrócenia średniego czasu obsługi projektów: 90 dni od złożenia 

wniosku do podpisania umowy. Na podstawie wyników „Badania satysfakcji z usług NFOŚiGW 

beneficjentów i wnioskodawców-wybrane obszary” z roku 2011, czas oczekiwania na rozpatrzenie 

wniosku jako „długi” określiło 63% wnioskodawców i 55% beneficjentów i jest to znacząco wyższy 

odsetek niż w latach poprzednich (odpowiednio: 49% i 38% respondentów z obu grup). Stopniowo 

rosną oczekiwania wnioskodawców, którzy apelują o dalsze upraszczanie i przyspieszanie procedur. 

Warto tutaj rozważyć m.in. możliwość skrócenia ścieżki obiegu dokumentacji oraz ograniczenie liczby 

poziomów akceptacji. 

� Celem zwiększenia sprawności NFOŚiGW jako instytucji oraz efektywności oferowanych przez nią 

programów, planowany jest dalszy rozwój systemu informatycznego w zakresie obsługi wewnętrznej 

jednostki oraz elektronicznej wymiany danych z odbiorcami zewnętrznymi. W dniu 01.08. 2013 dla 

Programu priorytetowego 5.4 Ochrona klimatu i atmosfery i 6.1 Ochrona przyrody, uruchomiono 

Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), czyli system, umożliwiający wnioskodawcom 

wypełnienie i złożenie kompletnego wniosku w wersji elektronicznej oraz przyspieszenie jego obsługi 

przez NFOŚiGW. Planowany jest dalszy rozwój tej aplikacji oraz stworzenie generatora wniosków 

o płatność dla programów krajowych. 

W Strategii NFOŚiGW (…) zapisano70: „Istnieje konieczność przeglądu procesów wewnętrznych 

w NFOŚiGW, ze szczególnym akcentem na procesy mające bezpośrednio wpływ na skuteczność 

i efektywność wykorzystania środków finansowych.” Obok wspomnianych powyżej aspektów, 

w ostatnich latach można zaobserwować dążenie instytucji do usprawnień procesów: 

� Zmiany warunków dofinansowania przed lub po podpisaniu umowy wymagają akceptacji dwóch 

członków Zarządu, członka Zarządu wraz z pełnomocnikiem lub dwóch pełnomocników. Porównanie 

aktualnego Podręcznika procedur (…) z wersjami wcześniejszymi wskazuje na stopniowe upraszczanie 

procedur z tendencją do ograniczania konieczności ingerencji członków Zarządu do kwestii 

najistotniejszych i pozostawiania niektórych decyzji na poziomie komórki ekologicznej odpowiedzialnej 

za projekt.  

� Istotny czynnik spowalniający procesy obsługi projektów stanowi długotrwałość obiegu dokumentów 

w formie pisemnej, szczególnie na etapie składania uzupełnień i wyjaśnień przez beneficjentów. Dzięki 

coraz szerszemu wykorzystaniu ścieżki elektronicznej oraz roboczej komunikacji telefonicznej, zarówno 

w kontaktach wewnątrz jednostki jak również z beneficjentami, zyskuje się znaczną oszczędność czasu 

i środków. 

W zakresie warunków umów o dofinansowanie na uwagę zasługują następujące zapisy, mające 

wpływ na efektywność programów: 

� § 11 wzoru umowy dotacji i § 12 wzoru umowy pożyczki: Trwałość przedsięwzięcia  

Wymóg zachowania trwałości projektu w okresie zapisanym w Warunkach Szczególnych dla 

indywidualnych umów i zobowiązanie beneficjentów do składania raportów rocznych nt. stanu 

zachowania osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych. Pogorszenie lub utrata trwałości 

pociąga za sobą poważne konsekwencje dla beneficjenta, w tym ryzyko rozwiązania umowy i zwrotu 

środków. 

� § 5 wzoru umowy dotacji i § 5 wzoru umowy pożyczki: Warunki wypłaty-zaliczka 

                                                           
70 6.1.3. Działanie 1B: Usprawnienie procesów udzielania dofinansowania i rozliczania wypłat ze szczególnym uwzględnieniem 

zabezpieczeń. 
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Możliwość zaliczkowania dotacji i pożyczek zwiększa grono potencjalnych beneficjentów i przyczynia 

się do sukcesu programów priorytetowych, szczególnie biorąc pod uwagę niekomercyjny charakter 

przedsięwzięć. 

� § 4 wzoru umowy pożyczki: Warunki wypłaty pożyczki 

Preferencyjne oprocentowanie pożyczek i możliwość ich częściowego umorzenia zachęca 

beneficjentów do realizacji projektów w ramach programów priorytetowych. 

� § 8 wzoru umowy dotacji i§ 9 wzoru umowy pożyczki: Zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego 

Konieczność wnioskowania do NFOŚiGW o możliwość wprowadzenia zmian71 stosunkowo niewielkich 

w skali przedsięwzięcia może przyczyniać się do opóźnień w realizacji projektów i/lub problemów 

z rozliczeniem części wydatków. 

� § 16 wzoru umowy dotacji i§ 17 wzoru umowy pożyczki: Informacja o dofinansowaniu 

przedsięwzięcia 

Obowiązek informowania opinii publicznej o realizowanym projekcie i jego wsparciu środkami 

NFOŚiGW przyczynia się do propagowania wiedzy nt. prowadzonych działań proekologicznych 

i zachęca do aplikowania o środki w ramach programów. 

Analizując wpływ procedur na efektywność programów priorytetowych nie można pominąć etapu 

negocjowania warunków umów. Szczególnie istotny jest proces aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego oraz ustalanie ostatecznego kształtu efektów rzeczowych i ekologicznych 

wraz z określeniem sposobu ich udokumentowania. Choć czasami wiąże się to z pewną modyfikacją 

pierwotnych założeń projektów, pozwala nie tylko na zapewnienie osiągania celów programu 

priorytetowego w ramach kolejnych przedsięwzięć, ale również umożliwia ich zmierzenie 

i raportowanie w skali kraju. 

PODSUMOWANIE 

Obok wdrażanych i planowanych usprawnień, dla zwiększenia rezultatów realizowanych programów 

istotne jest położenie jeszcze większego nacisku na efektywność kosztową dofinansowywanych 

przedsięwzięć i uwzględnienie tego w kryteriach oceny projektów. Wobec ogromnych potrzeb 

w dziedzinie środowiska i gospodarki wodno-ściekowej, każda wydatkowana pula środków powinna 

dawać znacznie większe efekty niż w latach ubiegłych, a zwrotne mechanizmy finansowania winny 

być stosowane wszędzie tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione.  

10.4 TRANSPARENTNOŚĆ PROCEDUR 

„Transparentność” oznacza stworzenie takich procedur, aby żadna decyzja o dofinansowaniu nie 

budziła wątpliwości. Realizacja zadań powinna przebiegać w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. 

Pracowników NFOŚiGW obowiązuje „Kodeks etyki”, w wersji aktualnej przyjęty uchwałą Zarządu 

w dniu 28 marca 2012 r., gdzie jest m.in. mowa o transparentności działań. W „Kryteriach wyboru 

przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW” zapisano, iż Fundusz stosuje jawne 

                                                           
71 Jedynie zmiana do 1000 PLN nie wymaga zgody NFOŚiGW.  
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i zobiektywizowane kryteria wyboru przedsięwzięć m.in. w celu: stwarzania równych szans dla 

wszystkich wnioskodawców.  

Analiza ogólnych procedur oraz wybranych programów priorytetowych, co do zasady wskazuje na 

duży wysiłek, włożony przez instytucję w uczynienie zasad uzyskania dofinansowania przejrzystymi 

i przystępnymi. W przypadku naborów konkursowych, wyniki kolejnych etapów oceny są 

publikowane na stronie internetowej, a w przypadku naboru ciągłego wnioskodawca otrzymuje 

pismo informujące. Pomimo to, zgodnie z wynikami „Badania satysfakcji z usług NFOŚiGW 

beneficjentów i wnioskodawców-wybrane obszary” z roku 2011, obok wnioskowania 

o przyspieszenie i uproszczenie procedur, respondenci oczekiwali również zwiększenia 

transparentności procesu rozpatrywania oraz bardziej wyczerpującego wyjaśnienia przyczyn 

odrzucenia wniosków. 

Należy przy tym odnotować korzystną zmianę w zakresie transparentności procedur oceny. W latach 

ubiegłych, niezależnie od trybu naboru od wyników oceny (formalnej i merytorycznej) wnioskodawcy 

nie przysługiwało odwołanie. Widać to na przykładzie Regulaminu konkursu o dofinansowanie ze 

środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna z roku 

201172.Regulamin analogicznego konkursu73 w roku 2012 i 2013 zawiera już zapisy odnośnie 

możliwości odwołania wnioskodawcy od wyniku oceny, zarówno w zakresie kryteriów formalnych 

(stanowiących część kryteriów dostępu), jak i merytorycznych (selekcji). Możliwość odwołania istnieje 

również w przypadku naborów ciągłych. 

PODSUMOWANIE 

Obowiązujące procedury wyboru przedsięwzięć oraz warunki umów o dofinansowanie, poza 

nielicznymi przypadkami wskazanymi w powyższej analizie, nie stanowią czynnika ograniczającego 

efektywność programów priorytetowych oferowanych przez NFOŚiGW. Przeciwnie, wiele kryteriów 

selekcji oraz warunków stawianych przyszłym beneficjentom korzystnie wpływa na efekty 

uzyskiwane w ramach realizowanych projektów. Tym niemniej, czynnikiem zmniejszającym 

skuteczność interwencji są zbyt długie terminy procedowania na etapie poprzedzającym podpisanie 

umów. Wyeliminowanie tego elementu stało się jednak jednym z zasadniczych celów, jakie postawił 

sobie sam NFOŚiGW w perspektywie najbliższych kilku lat.  

11. OCENA PROCEDUR POD KĄTEM LEPSZEGO UKIERUNKOWANIA NA EFEKTY 

Odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu instrumenty oferowane przez NFOŚiGW oraz wfośigw są 

ukierunkowane na efekty można udzielić poprzez analizę systemu wyboru projektów do 

dofinansowania oraz systemu monitoringu efektów.  

Optymalny system wyboru projektów powinien w założeniu prowadzić do wyboru projektów 

najefektywniejszych (najlepsza relacja kosztu do zamierzonego efektu) lub tych, które przy 

akceptowalnym koszcie zapewniają w największym stopniu realizację efektów ekologicznych. 

                                                           
72 Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu NFOŚiGW nr B/1/3/2011 z dn. 5 stycznia 2011 r. 
73 Zmiana dotyczy wszystkich programów, dla których organizowane są konkursy. 
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Niniejszej oceny systemu wyboru projektów dokonano w oparciu o analizę próbki danych zastanych 

(tj. przekazanych przez NFOŚiGW opisów programów priorytetowych realizowanych w latach 2009-

2012) w połączeniu z analizą wyników badań jakościowych.  

Zgodnie z zapisami analizowanych programów priorytetowych, kryterium oceny merytorycznej 

odnoszące się do planowanych do osiągnięcia efektów ekologicznych zostało sformułowane 

w następujący sposób: „Efekt ekologiczny - wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do 

osiągnięcia – Tak/Nie”. Wobec takiego sformułowania można postawić następujące zarzuty. 

Kryterium to poprzez przyjęcie formuły zerojedynkowej (Tak/Nie) wydaje się być bardziej kryterium 

formalnym niż merytorycznym – w obecnym kształcie skupia się na ocenie prawidłowości 

sporządzenia wniosku i opisania efektów ekologicznych (wiarygodność założeń i danych, realność 

osiągnięcia efektu), nie odnosząc się w jakikolwiek sposób do wielkości założonego efektu 

ekologicznego, nie pozwala szeregować projektów w rankingu.  

Dotychczasowe sprawne funkcjonowanie systemu w ten sposób może świadczyć o dwóch rzeczach: 

� dużej pracy doradczej wkładanej przez NFOŚiGW w przygotowanie, a następnie ocenę wniosków 

o finansowanie, 

� stosunkowo niskiej konkurencji o środki nie powodującej dużych problemów w przypadku odmowy 

udzielenia wsparcia. 

Z jakąkolwiek sytuacją nie mielibyśmy w tym przypadku do czynienia, wydaje się, że taki system 

wyboru projektów nie jest optymalny z punktu widzenia ukierunkowania na efekty. Zwiększenie 

ukierunkowania na efekty wymagałoby bowiem większego nacisku na porównywanie projektów 

pomiędzy sobą pod kątem wielkości założonych efektów ekologicznych. Wprowadzenie zmian 

wymaga jednak pogłębionych analiz, tak, aby nie doprowadzić do przeregulowania systemu oceny na 

podobieństwo systemów wyboru projektów do dofinansowania ze środków unijnych, zwłaszcza w tak 

skomplikowanej dziedzinie jak ochrona środowiska, gdzie korzyści są trudno mierzalne, a często 

wręcz niemierzalne. 

Ocenę drugiego elementu, czyli systemu monitorowania efektów ekologicznych, warto podzielić na 

następujące etapy, tj. ocenę: 

� możliwości agregacji danych do celów dokumentów strategicznych wyższego rzędu, 

� możliwości agregacji danych zbieranych na poziomie jednej instytucji, 

� potencjału informacyjnego zestawu stosowanych wskaźników, 

� możliwości agregacji danych zbieranych na poziomie wszystkich instytucji systemu funduszy, 

� metodologiczną poszczególnych wskaźników. 

W ramach sprawozdań z działalności Narodowy oraz wojewódzkie fundusze: 

� w różny sposób agregują dane (np. niektóre obszar gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód 

traktują rozłącznie, inne łącznie); 

� różnie nazywają te same obszary (np. ochrona powietrza, ochrona atmosfery, etc.); 

� przedstawiają różne listy efektów ekologicznych; 

� te same efekty nazywają w inny sposób. 

W związku z powyższym w obecnej chwili w zasadzie niemożliwa jest automatyczna agregacja danych 

dla wszystkich funduszy. Pochodną tego są potencjalne trudności z wykorzystaniem tych danych do 

oceny realizacji celów dokumentów strategicznych wyższego rzędu. Jeśli chodzi o potencjał 
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informacyjny stosowanych zestawów wskaźników, to jest on bardzo zróżnicowany – niektóre 

fundusze prezentują pełne katalogi wskaźników (od produktu, poprzez rezultaty, do oddziaływań), 

podczas gdy inne koncentrują się na prezentacji produktów. 

Pomimo różnego nazewnictwa można powiedzieć, że lista wskaźników dla czterech najważniejszych 

obszarów wsparcia pokrywa się ze wskaźnikami przedstawianymi przez NFOŚiGW. 

GOSPODARKA WODNA I OCHRONA WÓD (SPRAWOZDAWANEJ PRZEZ NFOŚIGW ŁĄCZNIE) 

Liczba budowanych stopni wodnych (szt.) 

Liczba rzek i potoków poddanych regulacji (szt.) 

Liczba przebudowanych/rozbudowanych stopni wodnych (szt.) 

Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (os.) 

Przyrost zretencjonowanej wody w ramach dużej retencji (m
3
) 

Przyrost zretencjonowanej wody w ramach małej retencji (m
3
) 

Powierzchnia terenów bezpośrednio objętych ochroną przeciwpowodziową (ha) 

Długość budowanej kanalizacji deszczowej (km) 

Liczba budowanych oczyszczalni ścieków komunalnych (szt.) 

Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków (m
3
/d) 

Długość budowanej sieci wodociągowej (km) 

Ogólna długość wybudowanych połączeń do zbiorczego systemu kanalizacji (km) 

Przyrost liczby mieszkańców objętych systemem zbierania ścieków (Mk/RLM) 

Przyrost liczby mieszkańców wyposażonych w wodę do picia odpowiedniej jakości (Mk) 

Ilość osadu zagospodarowanego (tsm/rok) 

Równoważna liczba mieszkańców ścieków oczyszczonych w rok po zakończeniu przedsięwzięcia (m
3
/d) 

Średniodobowa przepustowość oczyszczalni ścieków (m
3
/d) 

Średniodobowa ilość ścieków oczyszczonych w rok po zakończeniu projektu (m
3
/d) 

Usunięty ładunek BZT5 (kg/rok) 

Usunięty ładunek ChZT (kg/rok) 

Usunięty ładunek azotu ogólnego (t/rok) 

Usunięty ładunek fosforu ogólnego (t/rok) 
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OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU, 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

Masa odpadów poddanych odzyskowi 

Masa pojazdów przyjętych do stacji demontażu (Mg) 

Masa odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (Mg) 

Powierzchnia składowiska zamkniętego i poddanego rekultywacji (ha) 

Powierzchnia zrekultywowanego gruntu (ha) 

Masa usuniętych, unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest (Mg) 

Ograniczenie strumienia odpadów trafiających na składowisko (Mg) 

Przepustowość zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych 

Zmniejszenie emisji Nox (Mg/rok) 

Zmniejszenie emisji pyłu (MG/rok) 

Zmniejszenie emisji SO2 (Mg/rok) 

Zmniejszenie emisji CO2 (Mg/rok 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplną (GJ/rok) 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 

Zwiększenie produkcji energii cieplnej (GJ/rok) z różnych rodzajów OZE 

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej (MWh/rok) z różnych rodzajów OZE 

Długość wybudowanych sieci cieplnych (km) 

Liczba budynków objętych termomodernizacją (szt.) 

Ocieplanie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) (m
2
) 

Moc zainstalowanych kolektorów słonecznych (MWt) 

Ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych (szt.) 

Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych (m
2
) 

Długość wybudowanych sieci cieplnych (km) 

Moc wybudowanych elektrowni wiatrowych (Mwe) 

Moc wybudowanych elektrowni wodnych (Mwe) 
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OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

Każdy z tych zestawów, obejmujący zarówno wskaźniki produktu, jak i rezultatu, jest trafny, jeśli 

chodzi o sprawozdawczość z realizacji celów dokumentów strategicznych oraz potencjał informacyjny 

o realizacji efektów ekologicznych.  

PODSUMOWANIE 

Podsumowując ocenę ukierunkowania na efekty, można powiedzieć, że obecny system zapewnia 

podstawy do przyjęcia spójnego systemu monitorowania efektów ekologicznych (choćby przez 

przyjęcie przez wszystkie fundusze zestawów wskaźników sprawozdawanych przez NFOŚiGW).  

12. ANALIZA RYZYKA DLA PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH OBECNIE OFEROWANYCH PRZEZ 

NFOŚIGW 

W ramach badania zidentyfikowano (w oparciu o analizę danych zastanych, jak i wyniki badań 

jakościowych oraz ilościowych) szereg czynników, mogących stanowić ryzyko lub ograniczenie dla 

realizacji programów priorytetowych.  

Przede wszystkim, w ramach badań jakościowych respondenci wskazywali na brak lub słabość 

uregulowań prawnych w zakresie: 

� systemu wsparcia OZE, 

� wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

Ochrona ekosystemów (szt.) 

Ochrona gatunkowa (szt.) 

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych (szt.) 

Ochrona zabytkowych założeń parkowych i pałacowo-ogrodowych (szt.) 

Ograniczenie skutków antropopresji na obszarach przyrodniczo cennych (szt.) 

Liczba projektów realizowanych na obszarach NATURA 2020 (szt.) 

Przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń ekosystemów leśnych (szt.) 

Powierzchnia, na której wykonano zabiegi powstrzymujące sukcesje roślin drzewiastych (wykaszanie, 
odkrzaczanie) (ha) 

Powierzchnia, na której wykonano odnowienia (ha) 

Powierzchnia, na której wykonano zabiegi zwalczania gradacji owadzich (ha) 

Powierzchnia wykupionych gruntów (ha) 

Powierzchnia, na której wykonano prace pielęgnacyjne (ekosystemy leśne) (ha) 

Powierzchnia, na której wykonano pielęgnacyjne (przebudowa drzewostanów) (ha) 
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� gospodarki odpadami, 

� pomocy publicznej (wygasanie obecnych rozporządzeń, a brak nowych). 

Jako pewną trudność w planowaniu systemu dystrybucji środków na przedsięwzięcia środowiskowe 

wskazywano również trwające prace nad nową perspektywą finansową. Brak ostatecznych 

uregulowań, zwłaszcza dotyczących organizacji systemu wdrażania oraz linii demarkacyjnych, 

uniemożliwia w chwili obecnej racjonalne planowanie dystrybucji środków na najbliższe lata. 

Również w badaniach ilościowych respondenci zostali poproszeni o identyfikację ograniczeń 

występujących po ich stronie lub w zakresie wsparcia oferowanego przez NFOŚiGW. 

Gminy wskazały na problemy z zapewnieniem wkładu własnego (65% wskazań), w następnej 

kolejności zaś na wysoki wskaźnik zadłużenia (34%). Również ok. 1/3 badanych gmin wskazała na 

trudności ze spełnieniem warunków ubiegania się o wsparcie. 

Wykres 29. Bariery podczas ubiegania się o dofinansowanie wśród JST 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI z gminami (n=420) 

Jeśli chodzi o pozostałych beneficjentów (innymi niż JST i przedsiębiorcy), wskazali oni następującą 

hierarchię problemów: 55% - problemy z zapewnieniem wkładu własnego, 45% - trudności ze 

spełnieniem warunków ubiegania się o wsparcie. 

Wykres 30. Bariery podczas ubiegania się o dofinansowanie wśród przedsiębiorców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI z przedsiębiorcami (n=116) 
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W przypadku przedsiębiorców, na podstawie badań jakościowych oraz analizy dostępnych raportów, 

można wywnioskować, że największym problemem jest stosunkowo niska świadomość potencjalnych 

korzyści wynikających z inwestycji z zakresu ochrony środowiska. 

Na poniższym schemacie dokonano próby uszeregowania przedstawionych wyżej problemów i ryzyk 

w dystrybucji środków NFOŚiGW w sposób przedstawiający stopień potencjalnego wpływu NFOŚiGW 

na ich wystąpienie, a następnie możliwości przeciwdziałania – od uwarunkowań najbardziej 

zewnętrznych do tych leżących w gestii NFOŚiGW. 
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Rysunek 1. Podział ryzyk ze względu na potencjalną możliwość wpływu NFOŚiGW. 

 

Źródło: opracowania własne. 
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Jedynymi czynnikami, na które NFOŚiGW ma bezpośredni wpływ, są zakres i warunki oferowanego 

wsparcia. Niemniej jednak, może on również uwzględniać w jakimś stopniu czynniki z grupy tych 

leżących w gestii beneficjentów – przykładowo może wpływać na zwiększanie świadomości 

ekologicznej poprzez działania edukacyjne czy ograniczać do minimum problem z zapewnieniem 

wkładu własnego w przypadku wzrastającego zadłużenia gmin poprzez oferowanie bezzwrotnych 

form wsparcia. 

W dalszej analizie ryzyka skupiono się na elementach, na jakie NFOŚiGW może mieć choć minimalny 

wpływ. Przeanalizowano je m.in. pod kątem: 

� prawdopodobieństwa wystąpienia danego rodzaju ryzyka, 

� spodziewanych skutków jego wystąpienia, 

� obszarów, jakich może ono dotyczyć w największym stopniu, 

� sposobów jego ograniczania lub eliminacji. 
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Tabela 23. Analiza ryzyk realizacji Programów priorytetowych NFOŚiGW 

OPIS RYZYKA RODZAJ RYZYKA 
PRAWDOPODOBIEŃS
TWO WYSTĄPIENIA 

OPIS SPODZIEWANYCH SKUTKÓW 
WYSTĄPIENIA RYZYKA DLA NFOŚIGW 

OBSZARY/DZIEDZINY, KTÓRYCH 
MOŻE DOTYCZYĆ DANE RYZYKO 

SPOSÓB ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA 
RYZYKA 

Ryzyko nietrafnych 
warunków wsparcia. 

w gestii NFOŚiGW średnie Brak zainteresowania produktem, 
a w konsekwencji brak efektów 
ekologicznych w danej dziedzinie. 
Dotyczy raczej dziedzin dotychczas 
niefinansowanych lub zmiany 
dotychczasowych warunków 
finansowania. 

Wszystkie obszary w przypadku 
zmian warunków, 
nowofinansowane obszary 

Wdrożone już przez NFOŚiGW 
poprzedzające uruchomienie nowych 
programów priorytetowych analizy 
zapotrzebowania, analizy ekonomiczne oraz 
konsultacje społeczne. 

Problemy z 
zapewnieniem wkładu 
własnego. 

poza 
kompetencjami 
NFOŚiGW 

wysokie Ograniczone możliwości wsparcia danych 
grup beneficjentów (np. NGO), a w 
konsekwencji brak efektów 
ekologicznych w danej dziedzinie. 

Edukacja ekologiczna, ochrona 
przyrody, w mniejszym stopniu 
gospodarka odpadami (zbiórka 
selektywna), wodno-ściekowa, 
ochrona wód 

Realizowana przez NFOŚiGW polityka 
wspierania określonych grup beneficjentów 
(NGO) oraz określonych obszarów wsparcia 
(edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, 
gospodarka wodna i ochrona wód) formami 
bezzwrotnymi i do 100% finansowania 

Wzrastające zadłużenie 
JST. 

poza 
kompetencjami 
NFOŚiGW 

wysokie Stopniowe ograniczanie możliwości 
finansowania przedsięwzięć JST w 
formule instrumentów zwrotnych. 

gospodarka odpadami, wodno-
ściekowa, ochrona wód, 
efektywność energetyczna w 
sektorze publicznym, OZE w 
sektorze publicznym 

Konieczne wypracowania przez NFOŚiGW 
strategii dalszego wspierania sektora 
publicznego w sytuacji wzrastającego 
zadłużenia JST – wymagające pogłębionych 
analiz szczegółowych 

Niska świadomość 
ekologiczna 
przedsiębiorców. 

poza 
kompetencjami 
NFOŚiGW 

wysokie Brak zainteresowania produktem, a w 
konsekwencji brak efektów 
ekologicznych w danej dziedzinie. 

Efektywność energetyczna, 
efektywne gospodarowanie 
zasobami 

Realizowana przez fundusze polityka 
(edukacja ekologiczna, programy 
wspierające audyty energetyczne, 
zarządzanie środowiskowe) 

Zasoby beneficjentów 
wpływające na 
możliwość 
przygotowania 
i realizacji projektów. 

poza 
kompetencjami 
NFOŚiGW 

średnie Ograniczone możliwości wsparcia danych 
grup beneficjentów (np. NGO), a w 
konsekwencji brak efektów 
ekologicznych w danej dziedzinie. 
Problemy z realizacją projektów.  

Edukacja ekologiczna, ochrona 
przyrody, w mniejszym stopniu 
efektywność energetyczna, 
efektywne gospodarowanie 
zasobami 

Realizowana przez fundusze polityka 
wspierania potencjalnych beneficjentów od 
najwcześniejszych etapów ubiegania się o 
środki (szkolenia, bezpośrednie kontakty z 
pracownikami funduszy) 

Konkurencja ze strony 
innych środków/ źródeł 
finansowania. 

poza 
kompetencjami 
NFOŚiGW 

średnie Niemożność racjonalnego planowania 
alokacji zasobów. Problem „ucieczki” 
beneficjentów. 

W największym stopniu 
efektywność energetyczna, OZE. 

Po zatwierdzeniu kształtu polityki spójności 
oraz ustawy o OZE, konieczne 
wypracowanie rozłącznej demarkacji oraz 
pogłębione analizy zasadności oraz sposobu 
finansowania efektywności energetycznej 
oraz OZE. 
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PODSUMOWANIE 

Podsumowując ryzyka związane z realizacją programów priorytetowych, na które fundusze mogą 

mieć wpływ (bezpośredni lub pośredni), można powiedzieć, że dotychczasowa polityka (analizy 

poprzedzające uruchamianie nowych programów czy np. dostosowywanie formy i zakresu wsparcia 

do możliwości niektórych grup beneficjentów) zdaje egzamin. Jedynie dwa obszary będą wymagały 

dodatkowych pogłębionych analiz, tj.:  

� możliwość optymalizacji polityki wsparcia JST w kontekście ich wzrastającego zadłużenia, 

� wypracowanie demarkacji po zatwierdzeniu kształtu polityki spójności, zwłaszcza w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE, po wprowadzeniu ustawy o OZE - pogłębiona analiza zasadności 

oraz sposobu finansowania ze środków publicznych tej dziedziny. 

 

13. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

Wnioskowanie odnośnie pożądanego wkładu NFOŚiGW oraz wfośigw w realizację celów 

środowiskowych w perspektywie do roku 2020 należy rozpocząć od przypomnienia wnioskowania 

z I częścią raportu dotyczących udziału poszczególnych instrumentów w finansowaniu celów PEP 

2009-2012.  

Realizacja założeń PEP była w znacznym stopniu uzależniona od realizacji przedsięwzięć 

finansowanych lub współfinansowanych ze środków programów UE, NFOŚiGW i wfośigw. Kluczowe 

znaczenie w ujęciu wartościowym miały środki POIiŚ, NFOŚiGW, wfośigw, RPO i PROW. Mechanizm 

oddziaływania był jednak zróżnicowany. 

W I części raportu stwierdzono, że środki POIiŚ, RPO, PROW i wfośigw wniosły istotny wkład 

w realizację niewielkiej liczby kluczowych założeń PEP 2009-2012 (głównie: gospodarka ściekowa, 

gospodarka odpadami komunalnymi, podniesienie efektywności energetycznej i zastosowanie OZE, 

ochrona przyrody, ochrona lasów, promocja rolnictwa ekologicznego). Natomiast środki NFOŚiGW 

pełniły rolę spoiwa w systemie finansowania polityki ochrony środowiska, były bardziej 

wszechstronne, uzupełniały katalog działań finansowanych w ramach programów UE, jak również 

zapewniały realizację kluczowych działań z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu 

ochrony środowiska. 

W związku z powyższym (uzupełniająca rola środków funduszy) oraz faktem, że w perspektywie do 

roku 2020 system finansowania ochrony środowiska będzie determinowany przez ramy 

wydatkowania środków UE, które nie zostały dotychczas jeszcze zatwierdzone na poziomie krajowym 

(kształt UP oraz poszczególnych PO), a także nie były również przedmiotem niniejszego badania, nie 

jest możliwa precyzyjna odpowiedź na pytania, które cele środowiskowe powinny być realizowane 

przy udziale środków funduszy i w jaki sposób (wkład i rola, narzędzia, kwoty, sposób dystrybucji 

środków). 
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Wnioskowanie odnośnie pożądanego wkładu NFOŚiGW oraz wfośigw w realizację celów 

środowiskowych w perspektywie do roku 2020 należy rozpocząć od przypomnienia wnioskowania 

z I częścią raportu dotyczących udziału poszczególnych instrumentów w finansowaniu celów PEP 

2009-2012.  

Realizacja założeń PEP była w znacznym stopniu uzależniona od realizacji przedsięwzięć 

finansowanych lub współfinansowanych ze środków programów UE, NFOŚiGW i wfośigw. Kluczowe 

znaczenie w ujęciu wartościowym miały środki POIiŚ, NFOŚiGW, wfośigw, RPO i PROW. Mechanizm 

oddziaływania był jednak zróżnicowany. 

W I części raportu stwierdzono, że środki POIiŚ, RPO, PROW i wfośigw wniosły istotny wkład 

w realizację niewielkiej liczby kluczowych założeń PEP 2009-2012 (głównie: gospodarka ściekowa, 

gospodarka odpadami komunalnymi, podniesienie efektywności energetycznej i zastosowanie OZE, 

ochrona przyrody, ochrona lasów, promocja rolnictwa ekologicznego). Natomiast środki NFOŚiGW 

pełniły rolę spoiwa w systemie finansowania polityki ochrony środowiska, były bardziej 

wszechstronne, uzupełniały katalog działań finansowanych w ramach programów UE, jak również 

zapewniały realizację kluczowych działań z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu 

ochrony środowiska. 

W związku z powyższym (uzupełniająca rola środków funduszy) oraz faktem, że w perspektywie do 

roku 2020 system finansowania ochrony środowiska będzie determinowany przez ramy 

wydatkowania środków UE, które nie zostały dotychczas jeszcze zatwierdzone na poziomie krajowym 

(kształt UP oraz poszczególnych PO), a także nie były przedmiotem niniejszego badania, nie jest 

możliwa precyzyjna odpowiedź na pytania, które cele środowiskowe powinny być realizowane przy 

udziale środków funduszy i w jaki sposób (wkład i rola, narzędzia, kwoty, sposób dystrybucji 

środków). 
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Tabela 24. Wnioski i rekomendacje 

 
WNIOSKI REKOMENDACJE 

ADRESACI, 
TERMIN 

WPROWADZANIA 

W.1 Kierunki wsparcia w ramach programów priorytetowych, w tym 
zaangażowanie środków NFOŚIGW oraz wfośigw w realizację projektów 
finansowanych w ramach polityki spójności 

Podsumowując wyniki badania można powiedzieć, że: 

• system finansowania w ramach funduszy ekologicznych stanowi 
przede wszystkim komplementarne uzupełnienie działań 
finansowanych ze środków UE, 

• środki funduszy zapewniają źródło finansowania działań 
kluczowych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania 
systemu ochrony środowiska (m.in. tworzenie baz danych, rozwój 
systemu monitoringu oraz inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, 
rozwój systemów informatycznych, realizacja strategicznych 
działań w obszarze edukacji ekologicznej), 

• środki funduszy zapewniają źródło finansowania przedsięwzięć 
w obszarze ochrony środowiska, których realizacja uzależniona 
jest od zapewnienia 100% lub wysokiego poziomu 
współfinansowania (m.in. ochrona przyrody, edukacja 
ekologiczna, monitoring i inwentaryzacja zasobów środowiska, 
działalność badawczo-rozwojowa w obszarze ochrony 
środowiska). 

Środki funduszy stanowią źródło finansowania innych działań, które mogą 
mieć wpływ na: 

• zwiększenie wykorzystania środków UE w obszarze ochrony 
środowiska,  

• stymulowanie najbardziej pożądanych przedsięwzięć (np. poprzez 
wsparcie przygotowania dokumentacji, promocję najbardziej 
pożądanych działań, stymulowanie współpracy i kojarzenie 
partnerów), 

R.1 

Jeśli na obraz bardzo szerokiego i rozproszonego wsparcia nałoży 
się malejące przychody funduszy ekologicznych, konieczne jest 
podjęcie prac nad:  

� zapewnieniem rozłączności wsparcia (unikanie 

podwójnego finansowania oraz efektu „białych plam”) 

� zwiększeniem jego kompleksowości oraz 

komplementarności,  

� zwiększeniem jego koncentracji na kluczowych 

obszarach. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą oraz wspólną strategią 
działania NFOŚiGW i wfośigw, w kolejnych latach w zakresie 
realizacji zobowiązań wynikających z prawa UE w latach 2013-
2020 rekomendowana jest przede wszystkim kontynuacja 
dotychczasowych priorytetowych obszarów wsparcia przez 
NFOŚiGW i wfośigw. Za najważniejsze kierunki uznać należy: 

� ochronę atmosfery: opracowanie i realizacja programów 

ochrony powietrza, redukcja niskiej emisji, monitoring 

jakości powietrza, rozwój OZE, efektywność 

energetyczna; 

� gospodarkę odpadami: selektywne zbieranie 

i przetwarzanie zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami odpadów komunalnych oraz 

odpadów niebezpiecznych, współfinansowanie 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020; 

� ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami 

Adresaci: 
fundusze 
ekologiczne 

 

Termin 
wdrożenia: praca 
bieżąca nad 
zmianami w 
ofercie wsparcia, 
ustalenie 
ostatecznego 
kształtu wsparcia 
po zatwierdzeniu 
programów 
operacyjnych 
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• stymulowanie korzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska 
procesów rynkowych (przykładowo finansowanie audytów 
energetycznych w przedsiębiorstwach miało za zadanie 
zintensyfikować efektywnościowe inwestycje przedsiębiorstw). 

Należy zwrócić jednak uwagę na pewne kwestie budzące wątpliwości: 

• obecnie proponowane wsparcie jest bardzo rozproszone, 

• te same cele środowiskowe mogą być realizowane z różnych 
źródeł (konkurencja pomiędzy samymi funduszami ekologicznymi 
– np. ochrona wód, OZE; pomiędzy funduszami a środkami 
unijnymi i in. zewnętrznymi – zwł. efektywność energetyczna, OZE, 
ale również realizacja przez NFOŚiGW projektów, które KE 
zakwestionowała do finansowania; pomiędzy środkami 
publicznymi a prywatnymi – obszary potencjalnie dochodowe, jak: 
gospodarka odpadami, efektywność energetyczna, OZE), 

• przychody funduszy ekologicznych będą malały w kolejnych latach, 

• bardzo szerokie spektrum wsparcia oraz wspieranie podobnych 
celów z różnych źródeł sprawia również, że oferta jest mało 
przejrzysta dla beneficjentów. 

wodnymi: poprawa jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych; efektywne i racjonalne korzystanie 

z zasobów wodnych; adaptacja sektora gospodarki 

wodnej do zmian klimatycznych 

� ochronę różnorodności biologicznej: współfinansowanie 

POIiŚ, czynna ochrona gatunków i siedlisk, 

inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk przyrodniczych, 

monitoring siedlisk i gatunków. 

W kolejnych latach fundusze powinny zapewnić również środki 
na działania kluczowe z punktu widzenia efektywnego 
funkcjonowania systemu ochrony środowiska (m.in. tworzenie 
baz danych, rozwój systemu monitoringu oraz inwentaryzacji 
zasobów przyrodniczych, rozwój systemów informatycznych, 
realizacja strategicznych działań w obszarze edukacji 
ekologicznej). 

Nowe obszary działań w perspektywie do roku 2020 

Katalog działań realizowanych przez NFOŚiGW i wfośigw 
powinien zostać uzupełniony o cele o charakterze operacyjnym, 
które umożliwią pełną realizację w perspektywie do roku 2020 
kluczowych założeń Strategii Europa 2020 związanych 
z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, podniesieniem 
efektywności energetycznej, zwiększeniem udziału OZE, 
efektywnego wykorzystania zasobów, jak również kluczowych 
założeń SPA związanych z adaptacją do kluczowych zagrożeń 
wynikających ze zmian klimatu. 

 

W.2 Rozkład przestrzenny wsparcia NFOŚiGW 

Rozkład przestrzenny wsparcia NFOŚiGW zależy de facto od dwóch 
czynników, tj.: alokacji wsparcia środków unijnych (sektory, w których 

R.2 Większe ukierunkowanie środków NFOŚiGW na określone 
obszary wydaje się szczególnie istotne w przypadku działań, 
które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do 
poprawy jakości powietrza, w szczególności ograniczenia niskiej 

Adresaci: 
NFOŚiGW 
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NFOŚiGW zapewnia współfinansowanie) oraz zainteresowania, aktywności 
i skuteczności beneficjentów w ubieganiu się o wsparcie. 

W przypadku działań z zakresu gospodarki odpadami dystrybucja środków 
NFOŚiGW była ściśle związana z rozkładem wsparcia w ramach działania 2.1 
POIiŚ, gdzie NFOŚiGW pełnił rolę instytucji zapewniającej środki na 
współfinansowanie projektów. 

W obszarze ochrony wód nie zidentyfikowano korelacji przestrzennej 
pomiędzy rozkładem wsparcia NFOŚiGW a rozkładem gmin 
charakteryzujących się największymi deficytami w zakresie wyposażenia w 
infrastrukturę odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, jak również 
rozkładem przestrzennym głównych zbiorników wód podziemnych. 
Natomiast również i w tym obszarze alokacja wsparcia NFOŚiGW była 
zdeterminowana alokacją wsparcia udzielanego w ramach działania 1.1 
POIiŚ. 

W przypadków działań związanych z poprawą jakości powietrza i klimatu 
również nie zidentyfikowano korelacji przestrzennej pomiędzy 
intensywnością wsparcia a rozkładem przestrzennym powiatów, w których 
notowane są przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń 
zanieczyszczeń, w szczególności pyłu PM10.  

W przypadku tego sektora wynika to z braku lub niskiego zainteresowania, 
aktywności i skuteczności beneficjentów w ubieganiu się o wsparcie 
z powiatów, w których notowane są przekroczenia. 

W obszarze ochrony różnorodności biologicznej zidentyfikowano korelację 
pomiędzy rozkładem wsparcia NFOŚiGW a powiatami, w których 
koncentrują się obszary chronione. 

emisji i redukcji emisji pyłu PM10. 

W związku z powyższym należy rozważyć: 

1. podjęcie dodatkowych działań informacyjnych lub 
intensyfikację promocji programów priorytetowych 
NFOŚiGW w wybranych powiatach (w których 
występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza) na rzecz 
aktywizacji potencjalnych beneficjentów, 

2. wprowadzenie zachęt dla beneficjentów z tego rodzaju 
obszarów (np. ujęcie w kryteriach oceny projektów 
wszystkich programów priorytetowych wdrażanych 
przez NFOŚiGW, które mogą mieć bezpośredni lub 
pośredni wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, preferencji punktowych dla 
beneficjentów z powiatów, na których występują 
przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza), 

3. wydzielenie puli wsparcia lub wprowadzenie konkursów 
skierowanych do beneficjentów z tego rodzaju 
obszarów. 

 

Termin 
wdrożenia: od 
nowych 
konkursów na 
wsparcie z 
zakresu ochrony 
powietrza 

W.3 Współpraca funduszy z partnerami zewnętrznymi 

W okresie od 2009-2012 NFOŚiGW współpracował z bankami w przypadku 
programu dopłat do kolektorów słonecznych. Łącznie banki podpisały 
34 215 umów o wartości dofinansowania 227,8 mln PLN. Natomiast koszty 
całkowite podpisanych umów wyniosły 506,3 mln PLN. Ocena tej 

Zaleca się kontynuację tego rodzaju współpracy i jej poszerzanie 
na kolejne obszary wsparcia oraz grupy klientów. 

Adresaci: 
NFOŚiGW, 
wfośigw 
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współpracy jest bardzo pozytywna. Po pierwsze, promuje możliwości 
wykorzystania kapitału komercyjnego dla celów środowiskowych. Po 
drugie, dzięki zasobom banków (oddziały bankowe, ludzie, etc.) oferta 
NFOŚiGW mogła dotrzeć do masowego klienta. Po trzecie, poprzez 
działania promocyjne banków wzrasta świadomość ekologiczna. 

Termin 
wdrożenia: 
działania w tym 
zakresie już 
podjęto – należy 
kontynuować 

W.4 Kompetencje 

NFOŚiGW oraz wfośigw posiadają szerokie (zarówno jeśli chodzi o obszary 
wsparcia, rodzaje beneficjentów, jak również formy finansowania) 
kompetencje w zakresie wspierania działań z zakresu ochrony środowiska.  

Ze względu na doświadczenie oraz kompetencje NFOŚiGW 
powinien pełnić znaczącą rolę w ramach NPF, tj. np.: dalej pełnić 
rolę IW dla środowiskowych osi POIiŚ, pełnić rolę funduszu 
funduszy w przypadku finansowych instrumentów zwrotnych 
w obszarach dotyczących efektywności energetycznej 
z wykorzystaniem OZE oraz gospodarki odpadami. Analogiczną 
rolę (do obecnej w środowiskowym komponencie POIiŚ 2007-
2013)  w systemie w ramach NPF powinny pełnić również 
wfośigw, tj. funkcję IW dla środowiskowych osi POIiŚ 2014-2020.   

 

Adresaci: MIR, 
MŚ, MG, 
NFOŚiGW 

Termin 
wdrożenia: 
kontynuować 
trakcie 
programowania 
systemu 
wdrażania NPF 

W.5 Ocena ukierunkowania wsparcia na efekty 

Dotychczasowy system monitorowania oraz sprawozdawania jest ustalany 
samodzielnie przez każdy z Funduszy. Słabości systemu, które mogą stać się 
jeszcze dotkliwsze w najbliższych latach, to: niejednolity w skali kraju 
systemu ewidencji i raportowania efektów ekologicznych, słabość cyfrowej 
obsługi współpracy i wymiany doświadczeń między Funduszami oraz 
niedoskonały system współpracy w finansowaniu zadań o charakterze 
ponadregionalnym dla zapewnienia systemowej komplementarności 
finansowania.  

 

 

Aby wzmocnić ukierunkowanie na efekty, niezbędne jest 
przyjęcie jednolitego cyfrowego systemu dla wszystkich 
Funduszy zakładającego minimum jednolite: 

� nazewnictwo obszarów wsparcia, 

� zestawy wskaźników (np. przytoczony w niniejszym 

raporcie zestaw wskaźników prezentowany przez 

NFOŚiGW) dla poszczególnych obszarów wsparcia, 

� nazewnictwo przyjętych wskaźników, 

� metodologię obliczania oraz szacowania przyjętych 

wskaźników. 

 Wskazane jest również wprowadzenie ujednolicenia zasad 

Adresaci: 
NFOŚiGW i 
wfośigw, MŚ, MIR 

 

Termin 
wdrożenia: 
działania w tym 
zakresie już 
podjęto – należy 
kontynuować 
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sprawozdawania przez wfośigw w ramach corocznie 

przygotowywanych sprawozdań z działalności WFOŚiGW  

w danym roku.   

Dopiero na takiej podstawie należy przeanalizować konieczność 
i możliwość zmodyfikowania systemu wyboru projektów, np. 
poprzez: 

� przyjęcie wymogu spełnienia minimum w zakresie 

zakładanych efektów ekologicznych oraz maksimum 

w zakresie efektywności kosztowej ich osiągnięcia 

w przypadku naborów ciągłych, 

� przyjęcie zasady rankingowania projektów pod 

względem zakładanych efektów ekologicznych oraz 

efektywności kosztowej ich osiągnięcia w przypadku 

naborów konkursowych. 

Taki system monitorowania oraz wyboru projektów pozwoli 
wzmocnić ukierunkowanie funduszy na efekty. 

W6. Ocena efektywności procedur wyboru przedsięwzięć 

W.6.1 Obowiązujące procedury wyboru przedsięwzięć oraz warunki umów 
o dofinansowanie, nie stanowią czynnika ograniczającego efektywność 
programów priorytetowych oferowanych przez NFOŚiGW. Wyjątek stanowi 
nadmierna długotrwałość procedur obsługi projektów.   

 

 

 

W.6.2  Aktualnie obowiązujące, kompleksowe kryteria oceny projektów 
zasadniczo korzystnie wpływają na rezultaty dofinansowanych projektów. 
Niemniej jednak, wobec ogromnych potrzeb w dziedzinie środowiska, 
każda wydatkowana pula środków powinna dawać znacznie większe efekty 

R.6.1 Usprawnienie i przyspieszenie procesów w tym obszarze 
powinno polegaćm.in. na:  

� dalszym rozwoju narzędzi elektronicznych do obsługi 

projektów na różnych etapach ich rozwoju (nabór 

i ocena, podpisywanie i rozliczanie umów), 

� minimalizowaniu liczby procesów i  szczebli decyzyjnych  

towarzyszących obsłudze wniosków i umów; skracaniu 

do minimum ścieżki obiegu dokumentów 

R.6.2 Celem zwiększenia rezultatów realizowanych programów 
istotne jest położenie jeszcze większego nacisku na efektywność 
kosztową dofinansowywanych przedsięwzięć. Pomocne byłoby 

Adresaci: 
NFOŚiGW  

 

Termin 
wdrożenia: 
działania w tym 
zakresie już 
podjęto – należy 
kontynuować 
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niż w latach ubiegłych. Ponadto, zwrotne mechanizmy finansowania 

powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie jest to ekonomicznie 
uzasadnione. 

dokonanie przeglądu kryteriów, na podstawie dotychczas 
zgromadzonych w tym zakresie informacji i doświadczeń 
pracowników i beneficjentów, oraz uwzględnienie wniosków 
w kryteriach oceny projektów.  

W.7 Ocena cyklu przygotowania lub zmiany oferty funduszy 

NFOŚiGW prowadzi badania ankietowe (dot. popytu, satysfakcji, etc.) oraz 
inne analizy (np. stopy zwrotu z inwestycji, czasu zwrotu, etc.), co pozwala 
szacować popyt na dany rodzaj usług czy produktów. Następnie 
przygotowywany jest projekt programu wsparcia, który jest konsultowany 
zarówno z potencjalnymi klientami, jak i organizacjami branżowymi, 
organizacjami pracodawców, etc. Wojewódzkie fundusze działają 
podobnie, wspierając się dodatkowo bezpośrednimi bieżącymi kontaktami 
z potencjalnymi i dotychczasowymi beneficjentami oraz zaangażowaniem 
w regionalne prace nad dokumentami strategicznymi i planistycznymi. 

W związku z tym można powiedzieć, że obecna oferta funduszy jest 
przygotowywana w sposób optymalizujący jej dostosowanie do potrzeb 
odbiorców. 

Jedynymi słabościami tego procesu są: 

• wyraźna rozłączna demarkacja oferowanego wsparcia, 

• niedostateczne uwzględnianie zagadnień horyzontalnych. 

W proces przygotowania nowej lub zmiany dotychczasowej 
oferty funduszy należy włączyć: 

� analizę rozłączności wsparcia uwzględniającą wszystkie 

potencjalne źródła wsparcia (środki unijne, inne środki 

zewnętrzne, środki poszczególnych funduszy 

ekologicznych, środki banków komercyjnych), 

� analizę możliwości uwzględnienia działań 

horyzontalnych oraz działań wspierających skuteczność 

osiągania efektów ekologicznych w pozostałych 

obszarach. 

Analiza możliwości uwzględniania działań horyzontalnych 
powinna polegać na każdorazowym wypełnieniu listy 
sprawdzającej (Tabela 26. Proponowana lista sprawdzająca do 
analizy możliwości uwzględnienia działań horyzontalnych w 
planowanych / zmienianych programach priorytetowych lub 
innych formach wsparcia – zwiększenie komplementarności oraz 
kompleksowości wsparcia) podczas planowania nowego oraz 
modyfikacji istniejącego programu priorytetowego (NFOŚIGW) 
lub zasad wsparcia (wfośigw). 

Adresaci: 
NFOŚiGW i 
wfośigw 

 

Termin 
wdrożenia: od 
2014 
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Tabela 25. Proponowana struktura wsparcia krajowego NFOŚiGW do czasu zatwierdzenia kształtu polityki spójności na lata 2014-2020 

Obszar 
finansowania 

Działania Program/zakres 
finansowania 

NFOŚiGW/ wfośigw Beneficjenci Forma wsparcia Dodatkowe wymagania (np. uwzględniające działania 
horyzontalne) 

Ochrona i 
zrównoważone 
gospodarowanie 
zasobami 
wodnymi 

Gospodar
ka 
wodno-
ściekowa 
w aglome
racjach 

Współfinansowanie 
projektów UE 

NFOŚiGW (projekty 
POIiŚ), wfośigw 
(projekty RPO) 

Beneficjenci POIiŚ, 
RPO 

Dotacje (dopłaty 
do kredytów, 
dopłaty do 
wykupu 
obligacji), 
pożyczki 

„Lepsze” warunki dla przedsięwzięć kompleksowych, tj. 
uwzględniających np.: 

� zagospodarowanie osadów ściekowych, 

� samowystarczalność energetyczną lub obniżenie 

energochłonności, 

� ograniczenie emisji lub wykorzystanie biogazu, 

� spełnienie podwyższonych standardów 

energetycznych (np. min. rzędu 70 kWh/m
2
/rok) 

w przypadku budowanych lub modernizowanych 

obiektów kubaturowych, 

� prowadzenie (dotychczasowe lub planowane – 

do rozważenia) działań z zakresu edukacji 

ekologicznej, 

� współpracę (dotychczasową lub planowaną – do 

rozważenia) z jednostkami naukowymi, 

badawczymi, firmami w zakresie badań i/lub 

działalności B+R 

Zagospodarowanie 
osadów ściekowych 

NFOŚiGW Jw. + przedsiębiorcy Pożyczki Tylko w przypadku beneficjentów, którzy nie starają się / 
nie będą się starać (w ciągu 3 lat) o wsparcie projektu w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej (w takim przypadku 
gospodarowanie osadami ściekowymi powinno być ujęte w 
zakresie docelowego projektu). 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, 
podłączenia budynków do 
systemów kanalizacji 
zbiorczej 

wfośigw ze środków 
udostępnionych przez 
NFOŚiGW 

JST i ich związki, 
podmioty 
świadczące usługi w 
ramach obowiązków 
własnych JST 

Finansowanie 
mieszane 

 

Ochrona 
wód 

Współfinansowanie 
projektów UE 

NFOŚiGW (projekty 
POIiŚ), wfośigw 

beneficjenci POIiŚ, 
RPO 

Pożyczki, 
dotacje 
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Obszar 
finansowania 

Działania Program/zakres 
finansowania 

NFOŚiGW/ wfośigw Beneficjenci Forma wsparcia Dodatkowe wymagania (np. uwzględniające działania 
horyzontalne) 

(projekty RPO) 

Budowa, przebudowa i 
rozbudowa obiektów 
hydrotechnicznych 

NFOŚiGW RZGW Dotacja 

*W przypadku 
zbiorników 
retencyjnych 
spełniających 
również funkcje 
energetyki 
wodnej - 
pożyczki 

 

Plany, ekspertyzy, 
badania, analizy w 
zakresie ochrony wód 

NFOŚiGW KZGW, RZGW, NGO, 
LP 

Dotacje  

Racjonalne 
gospodarowanie 
odpadami i 
ochrona 
powierzchni 
ziemi  

Racjonaln
a 
gospodar
ka 
odpadami 

Gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

NFOŚiGW (projekty 
ponadregionalne), 
wfośigw (projekty 
regionalne) 

JST i ich związki, 
przedsiębiorcy 

Pożyczki  Dodatkowe punkty za: 

� samowystarczalność energetyczną lub obniżenie 

energochłonności, 

� ograniczenie emisji lub wykorzystanie biogazu, 

� spełnienie podwyższonych standardów 

energetycznych (np. min. rzędu 70 kWh/m2/rok) 

w przypadku budowanych lub modernizowanych 

obiektów kubaturowych, 

� prowadzenie (dotychczasowe lub planowane – 

do rozważenia) działań z zakresu edukacji 

ekologicznej z zakresu cyklu życia produktów, 

nowych wzorców konsumpcji, segregacji 

odpadów, etc. 

� współpracę (dotychczasową lub planowaną – do 

rozważenia) z jednostkami naukowymi, 

badawczymi, firmami w zakresie badań i/lub 

działalności B+R. 

Gospodarowanie NFOŚiGW (projekty JST i ich związki, Pożyczki Dodatkowe punkty za: 
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Obszar 
finansowania 

Działania Program/zakres 
finansowania 

NFOŚiGW/ wfośigw Beneficjenci Forma wsparcia Dodatkowe wymagania (np. uwzględniające działania 
horyzontalne) 

odpadami innymi niż 
komunalne 

ponadregionalne), 
wfośigw (projekty 
regionalne) 

przedsiębiorcy 
� samowystarczalność energetyczną lub obniżenie 

energochłonności, 

� ograniczenie emisji lub wykorzystanie biogazu, 

� spełnienie podwyższonych standardów 

energetycznych (np. min. rzędu 70 kWh/m2/rok) 

w przypadku budowanych lub modernizowanych 

obiektów kubaturowych, 

� prowadzenie (dotychczasowe lub planowane – 

do rozważenia) działań z zakresu edukacji 

ekologicznej z zakresu cyklu życia produktów, 

nowych wzorców konsumpcji, segregacji 

odpadów, etc. 

� współpracę (dotychczasową lub planowaną – do 

rozważenia) z jednostkami naukowymi, 

badawczymi, firmami w zakresie badań i/lub 

działalności B+R 

Gospodarowanie 
odpadami innymi niż 
komunalne - Usuwanie 
wyrobów zawierających 
azbest 

wfośigw ze środków 
udostępnionych przez 
NFOŚiGW 

JST Dotacje  

Współfinansowanie 
projektów UE 

NFOŚiGW (projekty 
POIiŚ), wfośigw 
(projekty RPO) 

Beneficjenci POIiŚ, 
RPO 

Pożyczki  

Ochrona 
powierzch
ni ziemi 

Zamykanie i rekultywacja 
składowisk odpadów 
komunalnych 

NFOŚiGW (projekty 
ponadregionalne), 
wfośigw (projekty 
regionalne) 

JST i ich związki, 
przedsiębiorcy 

Pożyczka   

Rekultywacja terenów 
zdegradowanych 

NFOŚiGW (projekty 
ponadregionalne), 
wfośigw (projekty 
regionalne) 

JST i ich związki, 
podmioty publiczne, 
przedsiębiorcy 

Pożyczka   
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Obszar 
finansowania 

Działania Program/zakres 
finansowania 

NFOŚiGW/ wfośigw Beneficjenci Forma wsparcia Dodatkowe wymagania (np. uwzględniające działania 
horyzontalne) 

Geologia  

i 
geozagroże
nia 

Poznanie budowy 
geologicznej kraju oraz 
gospodarka zasobami złóż 
kopalin i wód 
podziemnych 

NFOŚiGW Podmioty 
podejmujące 
realizację 
przedsięwzięć 
określonych w 
programie 

Dotacja  

Przeciwdziałanie 
osuwiskom ziemi 
i likwidowanie ich 
skutków dla środowiska 

NFOŚiGW JST, spółki z 51% 
udziałem JST 
podmioty Skarbu 
Państwa lub JST 
kościoły i 
organizacje 
kościelne 

Dotacja  

Zmniejsze
nie 
uciążliwoś
ci z 
wydobyw
ania 
kopalin 

Zmniejszenie uciążliwości 
z wydobywania kopalin 

NFOŚiGW Podmioty 
podejmujące 
realizację 
przedsięwzięć 
określonych w 
programie 

Dotacja  

Ochrona atmosfery  Program dla 
przedsięwzięć w zakresie 
odnawialnych źródeł 
energii i obiektów 
wysokosprawnej 
kogeneracji 

NFOŚiGW Podmioty 
podejmujące 
realizację 
przedsięwzięć 

Pożyczki Dodatkowe punkty za: 

� spełnienie podwyższonych standardów 

energetycznych (np. min. rzędu 70 kWh/m2/rok) 

w przypadku budowanych lub modernizowanych 

obiektów kubaturowych, 

� współpracę (dotychczasową lub planowaną – do 

rozważenia) z jednostkami naukowymi, 

badawczymi, firmami w zakresie badań i/lub 

działalności B+R. 

Środki udostępnione 
wfośigw 

 pożyczka  
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Obszar 
finansowania 

Działania Program/zakres 
finansowania 

NFOŚiGW/ wfośigw Beneficjenci Forma wsparcia Dodatkowe wymagania (np. uwzględniające działania 
horyzontalne) 

Środki udostępnione 
bankom 

Osoby fizyczne i 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

Dotacje na 
częściowe spłaty 
kapitału 
kredytów 
bankowych 

 

Opracowanie programów 
ochrony powietrza i 
planów działania 

NFOŚiGW JST, województwa Dotacja  

System zielonych 
inwestycji (GIS - Green 
Investment Scheme) 

NFOŚiGW JST 
(energooszczędne 
oświetlenie uliczne), 
Gminy miejskie, 
spółki komunalne, 
inne podmioty 
świadczące usługi 
dla gmin w zakresie 
transportu 
miejskiego 
(niskoemysyjny 
transport miejski) 

Podmioty 
użyteczności 
publicznej 
(zarządzanie energią 
w budynkach 
użyteczności 
publicznej), 
Wytwórcy energii 
elektrycznej oraz 
operatorzy sieci 
energetycznych 
(sieci 
elektroenergetyczne  

mieszane  

Efektywne wykorzystanie 
energii 

NFOŚiGW, środki 
udostępnione bankom 

Przedsiębiorcy 

 

Dotacja (audyt 
energetyczny) 
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Obszar 
finansowania 

Działania Program/zakres 
finansowania 

NFOŚiGW/ wfośigw Beneficjenci Forma wsparcia Dodatkowe wymagania (np. uwzględniające działania 
horyzontalne) 

 

 

Dotacje na 
częściowe spłaty 
kapitału 
kredytów 
bankowych, 
pożyczki - MŚP 

Formuła ESCO, 
gwarancje, 
ewent. pożyczki 
– duże 
przedsiębiorstw
a 

Środki udostępnione 
bankom 

Osoby fizyczne Dotacje na 
częściowe spłaty 
kapitału 
kredytów 
bankowych 

 

NFOŚiGW podmioty sektora 
finansów 
publicznych, z wył. 
PJB; samorządowe 
osoby prawne, 
spółki prawa 
handlowego, w 
których jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
posiadają 100% 
udziałów lub akcji i 
które powołane są 
do realizacji zadań 
własnych gminy 
wskazanych w 
ustawach; 
organizacje 
pozarządowe, w 

Mieszane, 

ESCO 
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Obszar 
finansowania 

Działania Program/zakres 
finansowania 

NFOŚiGW/ wfośigw Beneficjenci Forma wsparcia Dodatkowe wymagania (np. uwzględniające działania 
horyzontalne) 

tym fundacje i 
stowarzyszenia, a 
także kościoły i inne 
związki wyznaniowe 

Współfinansowanie 
środków UE 

NFOŚiGW (POIiŚ), 
wfośigw (RPO) 

Beneficjenci POIiŚ, 
RPO 

pożyczki  

Inteligentne sieci 
energetyczne 

NFOŚiGW Przedsiębiorcy, JST i 
ich związki, uczelnie, 
instytuty badawcze, 
Polska Akademia 
Nauk 

Finansowanie 
mieszane 

 

Likwidacja niskiej emisji 
wspierająca wzrost 
efektywności 
energetycznej i rozwój 
rozproszonych 
odnawialnych źródeł 
energii. 

Środki udostępnione 
wfośigw przez 
NFOŚiGW 

Podmioty 
realizujące działania 
wymienione w 
programach 
ochrony powietrza 
oraz wskazane przez 
wfośigw w 
kategoriach 
beneficjentów 

Pożyczki Dodatkowe punkty za: 

�  realizację projektu na obszarach przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. 

 

Ochrona różnorodności 
biologicznej i funkcji 
ekosystemów 

Ochrona przyrody i 
krajobrazu 

NFOŚiGW (projekty 
ponadregionalne), 
wfośigw (projekty 
regionalne) 

PJB, Jednostki 
sektora finansów 
publicznych innych 
niż PJB, NGO Lasy 
Państwowe, 
uczelnie i instytuty 
badawcze 

Dotacja  

Ochrona i zrównoważony 
rozwój lasów 

NFOŚiGW (projekty 
ponadregionalne), 
wfośigw (projekty 
regionalne) 

Lasy Państwowe, 
JST, uczelnie wyższe, 
Instytut Badawczy 
Leśnictwa 

Pożyczka  

Ochrona obszarów 
cennych przyrodniczo 

NFOŚiGW (projekty 
ponadregionalne, 
wfośigw (projekty 

Wskazane JST, PJB Dotacja  
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Obszar 
finansowania 

Działania Program/zakres 
finansowania 

NFOŚiGW/ wfośigw Beneficjenci Forma wsparcia Dodatkowe wymagania (np. uwzględniające działania 
horyzontalne) 

regionalne) 

Współfinansowanie 
środków UE 

NFOŚiGW (projekty 
POIiŚ), wfośigw 
(projekty RPO) 

Beneficjenci POIiŚ, 
RPO 

Dotacja  

Źródło: opracowanie własne, m.in. na podstawie opisów obecnych Programów priorytetowych. 
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Tabela 26. Proponowana lista sprawdzająca do analizy możliwości uwzględnienia działań horyzontalnych w planowanych / zmienianych programach priorytetowych lub 

innych formach wsparcia – zwiększenie komplementarności oraz kompleksowości wsparcia 

Czy w ramach PP można uwzględnić działania 
horyzontalne, takie jak: 

W jaki sposób? 

Dostosowanie 
katalogu 
beneficjentów 

Dostosowanie 
zakresu możliwego 
wsparcia 

Dostosowanie 
warunków 
finansowania 

Kryteria wyboru 
projektów 

Dobór 
wskaźników  

Inne 

edukacja ekologiczna? Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

ekspertyzy? Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

innowacyjność? Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

niskoemisyjna i zasobooszczędna 
gospodarka? 

Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

monitoring środowiska i zapobieganie 
zagrożeniom? 

Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

wspieranie systemów zarządzania 
środowiskowego, gł. systemu EMAS? 

Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

zielone zamówienia publiczne? Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

Czy w ramach PP można uwzględnić działania wspierające 
pozostałe obszary wsparcia, tj.: 

W jaki sposób? 

Dostosowanie 
katalogu 
beneficjentów 

Dostosowanie 
zakresu możliwego 
wsparcia 

Dostosowanie 
warunków 
finansowania 

Kryteria wyboru 
projektów 

Dobór 
wskaźników  

Inne 

ochrona i zrównoważone gospodarowanie 
zasobami wodnymi? 

Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

racjonalne gospodarowanie odpadami i 
ochrona powierzchni ziemi? 

Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

ochrona atmosfery? Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

ochrona różnorodności biologicznej i funkcji 
ekosystemów? 

Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

Źródło: opracowanie własne, m.in. na podstawie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r
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DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE 

W ZAKRESIE POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA: 

1. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

2. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ), ewaluacje i raporty w ramach 

POIiŚ 

3. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu 

Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

5. Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 

2013-2016 z perspektywą do 2020. 

6. Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 

2009-2012. 

7. Wspólna Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na lata 2013 - 

2016 z perspektywą do 2020 r. 

8. Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska na lata 2009 – 2012. 

9. Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

10. Lista programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

11. Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

12. Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – w poszczególnych latach. 

13. Sprawozdania finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

w poszczególnych latach. 

PONADTO: 

1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

2. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009 – AKPOŚK 2009 

3. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010 – AKPOŚK 2010 

4. Program Wodno-środowiskowy Kraju, KZGW 2010 

5. Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 

4 000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające 

wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód, KZGW 2007 

6. Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 i Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 oraz 

wojewódzkie PGO 

7. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 

8. Raporty ewaluacyjne, opracowane dla programów NSRO 2007-2013, dostępne na stronie 

internetowej www.ewaluacja.gov.pl 

9. Projekty rozporządzeń dla perspektywy finansowej na lata 2014-2020 opublikowane 

w październiku 2011 roku przez Komisję Europejską, w tym w szczególności projekty 

rozporządzeń dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, 

projekt rozporządzenia ogólnego 
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