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PROGRAM PRIORYTETOWY 

 
Tytuł programu:  

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ekologicznej 
państwa  
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych 

1.  Cel programu  
Celem programu jest wsparcie działań Ministra Środowiska niezbędnych do realizacji 
polityki ekologicznej państwa.  

2. Wskaźniki osiągnięcia celu  
1. Liczba wykonanych opracowań, ekspertyz 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 
2014-2017 wynoszą 160 szt. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego 
potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w ww. okresie wynoszą 190 szt. 

2. Liczba finansowanych porozumień, konwencji, programów 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 
2014-2017 wynoszą 40 szt. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego 
potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w ww. okresie wynoszą 54 szt. 
Program zakłada finansowanie 10 konwencji/programów/porozumień rocznie. 

Tabele wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1 do programu 

3.  Budżet  
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych środków dofinansowania wynoszą 200 000 tys. zł. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych środków 
dofinansowania programu wynoszą 322 585,3 tys. zł. 
Tabelę budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 2 do programu. 

4.  Okres wdrażania programu 
1. Okres wdrażania w latach 2014 - 2017 
2. Alokacja środków w latach 2014 - 2017 
3. Wydatkowanie środków do 2018 r. 

5.  Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu programu na dany 
rok. 
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6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 
1232 z późn. zm.). 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 
7.1  Formy dofinansowania 
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. 
7.2 Intensywność dofinansowania  
Dofinansowanie w formie przekazania środków do 100% kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 
Zadanie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku. 

7.4  Beneficjenci  
Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 

7.5 Rodzaje zadań 
1) opracowania, raporty, ekspertyzy, opinie, prace studialne i naukowo-badawcze służące 

wspieraniu i wypełnieniu zobowiązań Ministra Środowiska; 

2) zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej określone w art. 401 c ust. 4 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1232) i art. 90 ust. 1 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. 
Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), głównie z przychodów wynikających z wpływów 
z tytułu należności i opłat o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne; 

3) zobowiązania wynikające z ratyfikowanych lub podpisanych przez Polskę umów 
międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska oraz członkostwa w organizacjach 
międzynarodowych i ich agendach, poprzez finansowanie kosztów działalności 
podmiotów realizujących te zobowiązania i wskazanych przez Ministra Środowiska; 

4) wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko, poprzez finansowe wsparcie 
organów administracji publicznej zaangażowanych w postępowania ocen oddziaływania 
przedsięwzięć na środowisko, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz 
ocen oddziaływania na obszary Natura 2000.  

8.  Szczegółowe kryteria wyboru zadań  
Zadanie zostało umieszczone na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, 
uzgodnionej z dysponentem części budżetowej – Ministrem Środowiska. 

9.  Koszty kwalifikowane 
1. Usługi: 

1) doradztwo, ekspertyzy, badania opinii publicznej; 
2) drukarskie i introligatorskie, dystrybucja materiałów informacyjnych 

i promocyjnych w tym na nośnikach elektronicznych; 
3) związane z serwisem i utrzymaniem systemu informatycznego oraz jego 

dostosowaniem do zmian prawnych, organizacyjnych lub potrzeb biznesowych; 
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4) związane z organizacją konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, posiedzeń 
grup roboczych, konkursów, imprez i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę 
ekologiczną, przygotowanie ekspozycji i stoisk, w tym usługi hotelarsko-
gastronomiczne, logistyczne i inne związane z ich obsługą ; 

2. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy o dzieło, zlecenia). 
3. Delegacje i podróże służbowe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167)). 

4. Koszty dostaw i zakupów: 
1) nabycie wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji i praw autorskich; 
2) zakup map, wydawnictw, podkładów kartograficznych, baz danych  

i specjalistycznych programów komputerowych wraz z instalacją i serwisowaniem;  
5. Składki na rzecz organizacji międzynarodowych w części przypadającej do 

sfinansowania przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz ministra właściwego 
do spraw gospodarki wodnej. 

6. Wpłaty na rzecz międzynarodowych organizacji, instytucji, programów i funduszy, 
zapewniających funkcjonowanie mechanizmów finansowych służących realizacji celów 
Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.  

7. Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych 
przez NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. 

8. Inne koszty bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadania. 

10.  Procedura wyboru zadań 
Szczegółową procedurę wyboru zadań kwalifikowanych do dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 
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ZAŁĄCZNIK 1. 

I.* Planowane 40 40 40 40 160

II.** Osiągnięte 30 40 40 40 40 190

*) - w artości miernika w ynikające z planow anych do zaw arcia umów

**) w artości w skaźnika w ynikające z planow anego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczow ego.

2017 lata kolejne20152014                                            Rok
Wartości wskaźnika

Razem

Nazwa / jedn. miary

Środki dofinasowania:

2016

liczba wykonanych opracowań/ekspertyz/szt.

bezzwrotna

 

I.* Planowane 10 10 10 10 40
II.** Osiągnięte 14 10 10 10 10 54

*) - w artości miernika w ynikające z planow anych do zaw arcia umów

**) w artości w skaźnika w ynikające z planow anego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczow ego.

2016 2017

liczba finansowanych porozumień, konwencji, programów/szt.

Razem

Nazwa / jedn. miary

Środki dofinasowania:

                                            Rok
Wartości wskaźnika

2014

bezzwrotna

lata kolejne2015
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ZAŁĄCZNIK 2. 

 
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych środków dofinansowania wynoszą 200 000 tys. zł. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych środków 
dofinansowania programu wynoszą 322 585,3 tys. zł. 

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 
wypłat 
ogółem

jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

89 000,0 89 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem: 89 000,0 89 000,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

29 735,5 50 000,0 79 735,5

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem: 29 735,5 50 000,0 79 735,5
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

3 849,8 5 000,0 50 000,0 58 849,8

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem: 3 849,8 5 000,0 50 000,0 58 849,8
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

5 000,0 40 000,0 45 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem: 5 000,0 40 000,0 45 000,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

5 000,0 45 000,0 50 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem: 5 000,0 45 000,0 50 000,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

122 585,3 55 000,0 55 000,0 45 000,0 45 000,0 322 585,3

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem: 122 585,3 55 000,0 55 000,0 45 000,0 45 000,0 322 585,3

                                                                    Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

w roku 2015 dla:

45 000,0

środki przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez 

jednostki budżetowe na realizację zadań bieżących

200 000,0I
I Planowane zobowiązania

w roku 2017 dla:

55 000,0

w roku 2016 dla:

Bezzwrotne środki dofinansowania

(tys. zł)

45 000,055 000,0

RAZEM dla:

w latach 
kolejnych dla:

Budżet programu priorytetowego:

Rok

(kwota zobowiązań wynikająca z zawieranych w danym 
roku umów)

II
 P

la
no

w
an

e 
w

yp
ła

ty   
   

zo
bo

w
ią

za
ń

w roku 2014 dla:

Wsparcie dzialań Ministra Środowiska niezbędnych do realizacji 
polityki ekologicznej państwa Część 1) Ekspertyzy, opracowania, 

realizacja zobowiązań międzynarodowych

 
 


