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UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW  

NR………………………….. 

 

zawarta w dniu………… pomiędzy:  

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, 

nr identyfikacji  podatkowej (NIP) …………………………………………………………………… 

nr statystyczny REGON ……………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „NFOŚiGW” lub „Narodowym Funduszem”, reprezentowanym przez: 

1)  ……………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………..

. 

 

a 

 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w …………………….., 

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………... 

nr identyfikacji  podatkowej (NIP) …………………………………………………………………… 

nr statystyczny REGON ……………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „WFOŚiGW”, lub „Wojewódzkim Funduszem” reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 1. 

1. NFOŚiGW, działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) udostępnia WFOŚiGW, na jego wniosek 

z dnia …………………, środki w kwocie do: …………………… zł (słownie: 

…………………….), w celu udzielania beneficjentom dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub 

zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. 

2. Zawierając umowy dotacji z beneficjentami, WFOŚiGW zobowiązuje się do umieszczania w nich 

postanowień określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy „Konieczne postanowienia 

umów dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami”. 

3. WFOŚiGW zawiera umowy dotacji w imieniu własnym, ponosząc odpowiedzialność za ich 

prawidłową realizację, w tym w szczególności za rozliczenie finansowe, kwalifikowalność 

kosztów, weryfikację i rozliczenie efektu ekologicznego i rzeczowego.  

Potwierdzone efekty rzeczowe i ekologiczne, osiągnięte w ramach realizacji niniejszej umowy, 

ewidencjonowane są przez WFOŚiGW i NFOŚiGW proporcjonalnie do zaangażowanych 

środków.  

4. W związku z realizacją wszystkich przedsięwzięć objętych niniejszą umową zostanie osiągnięty 

w terminie do ………. roku efekt rzeczowy i ekologiczny, określony jako masa  

unieszkodliwionych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest wynosząca łącznie 

…………… Mg.  

5. Efekt rzeczowy i ekologiczny, o którym mowa w ust. 4 zostanie potwierdzony w terminie do dnia 

…………. poprzez złożenie: 

1)  sprawozdań z realizacji przedsięwzięć, zgodnych z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy  

2) oświadczenia potwierdzającego osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego do końca 

stycznia roku następującego po jego osiągnięciu, 

6. NFOŚiGW nie pobiera opłaty za udostępnienie środków. 
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§ 2. 

1. WFOŚiGW oświadcza, że dokona wyboru przedsięwzięć w sposób zgodny ze swoimi 

wewnętrznymi regulacjami prawnymi, uwzględniając warunki zawarte w Części 1) – „Usuwanie 

wyrobów zawierających  azbest” programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych.”, 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Zwiększenie kosztu całkowitego lub kosztu kwalifikowanego poszczególnych przedsięwzięć nie 

stanowi podstawy do zwiększenia kwoty udostępnionych przez NFOŚiGW środków.  

W przypadku, gdy koszty kwalifikowane danego przedsięwzięcia, ulegną zmniejszeniu 

powodując przekroczenie zaangażowania środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach 

danego przedsięwzięcia ponad granicę określoną w pkt.2 załącznika nr 1 do niniejszej umowy, 

WFOŚiGW niezwłocznie, lecz nie później  niż w terminie 14 dni roboczych od stwierdzenia tego 

faktu przez jedną ze stron niniejszej umowy, zwróci na rachunek NFOŚiGW kwotę nadwyżki 

środków wraz z innymi należnościami, lub przeznaczy te środki, na inne przedsięwzięcie zgodne 

z niniejszą umową, informując o tym fakcie NFOŚiGW pisemnie w terminie 7 dni roboczych. 

 

§ 3. 

1. Udostępnione środki zostaną przekazane w formie: zaliczki na oddzielny rachunek pomocniczy 

WFOŚiGW w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze ………………………. lub refundacji 

na rachunek WFOŚiGW w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze …………………….. 

2. Udostępnione środki będą przekazywane WFOŚiGW na podstawie jego wniosków o przekazanie 

środków złożonych nie później niż na 14 dni przed końcem kwartału. Wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3.  Przekazanie przez NFOŚiGW środków nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od 

daty wpływu kompletnego wniosku o przekazanie środków. 

4.  Do wniosku o udostępnienie środków WFOŚiGW dołącza listę przedsięwzięć, które mają być 

z nich finansowane z podaniem kwot planowanych dla każdego przedsięwzięcia. 

5.  Udostępnienie środków będzie dokonywane do wysokości kwoty …………… zł w roku 2017. 

6.   Warunkiem udostępnienia dalszych środków będzie rozliczenie poprzedniej transzy przekazanej 

w formie zaliczki, polegające na przedstawieniu oświadczenia, iż  WFOŚiGW dokonał zapłaty 

na rzecz gmin. 

7. Warunkiem udostępnienia środków w formie refundacji jest załączenie do wniosku, o którym 

mowa w ust. 2, listy przedsięwzięć wraz z oświadczeniem, iż  WFOŚiGW dokonał zapłaty na 

rzecz gmin. 

8. Udostępnione przez NFOŚiGW środki stanowią wydatki na realizację zadań bieżących. 

 

§ 4. 

1. W przypadku zakończenia umowy dotacji zawartej pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentem, bez 

osiągnięcia efektu rzeczowego lub ekologicznego, NFOŚiGW może wezwać WFOŚiGW 

do zwrotu udostępnionych mu środków, odpowiadających wysokości udzielonej dotacji 

z uwzględnieniem zapisów § 11 umowy. W takiej sytuacji WFOŚiGW zobowiązuje się do zwrotu 

należności, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty doręczenia wezwania. 

2. W przypadku gdy kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez 

NFOŚiGW w ramach realizacji niniejszej umowy udostępnienia środków przekroczy iloczyn  

800 zł i sumy całkowitego osiągniętego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg 

unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, WFOŚiGW zobowiązuje się do zwrotu 

NFOŚiGW różnicy przy rozliczeniu końcowym umowy udostępnienia środków. 

3. Za dzień dokonania spłaty należności, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się dzień uznania 

rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą przypadającą do zapłaty. 

4. Zwrot środków będzie następował na rachunek bankowy NFOŚiGW w Banku Gospodarstwa 

Krajowego Oddział w Warszawie o numerze …………………………………………………….. 
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5. Koszty obsługi bankowej wynikające z niniejszej umowy ponosi każda ze stron we własnym 

zakresie. 

 

§ 5. 

1. W przypadku przekazywania udostępnianych środków w formie zaliczki, WFOŚiGW 

zobowiązuje się do zwrotu na rzecz NFOŚiGW pożytków, przez które należy rozumieć: 

 

1) kwotę odsetek z oprocentowania kwoty depozytów bankowych utworzonych 

z otrzymanej, a niewykorzystanej zaliczki, jaką beneficjent uzyskał lub powinien był 

uzyskać działając z należytą starannością. 

2) kwotę powstałą z oprocentowana kwoty depozytów bankowych utworzonych ze środków 

udostępnionych WFOŚiGW w okresie od wypłaty środków przez NFOŚiGW do 

przekazania tych środków beneficjentowi oraz w okresie od zwrotu środków przez 

beneficjenta do przekazania tych środków NFOŚiGW, które to oprocentowanie 

WFOŚiGW uzyskał lub powinien był uzyskać działając z należytą starannością, bez 

pokrzywdzenia NFOŚiGW. 

 

2. Pożytki, rozliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o oświadczenie o wysokości 

pożytków składane do NFOŚiGW przez WFOŚiGW w terminie do 30 dni roboczych po 

zakończeniu kwartału. 

3. Pożytki należne za dany kwartał, płatne są przez WFOŚiGW na rachunek NFOŚiGW bez 

wezwania, w terminie do 30 dni roboczych po upływie danego kwartału, a w przypadku 

wskazanym w ust. 4 w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez WFOŚiGW wezwania 

NFOŚiGW do zapłaty. 

4. W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia wskazanego w ust. 2, wartość podlegających 

zapłacie na rzecz NFOŚiGW pożytków ustalana będzie przez NFOŚiGW w oparciu  

o średnioważoną stopę oprocentowania depozytów bankowych, uzyskaną w danym okresie 

rozliczeniowym przez NFOŚiGW z tytułu lokowania jego własnych środków.  

5. Za dzień spłaty pożytków uznaje się dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą 

przypadającą do zapłaty. 

6. Zwrot pożytków będzie następował na rachunek bankowy NFOŚiGW 

w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie o numerze …………………... 

7. W przypadku opóźnienia WFOŚiGW w zapłacie pożytków NFOŚiGW może naliczać odsetki za 

opóźnienie w wysokości jak dla zaległości podatkowych. W takim przypadku odsetki za 

opóźnienie nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu zapłaty pożytków, 

określonego w ust. 3, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zaległych 

należności. 

 

§ 6. 

1. Strony postanawiają, że za każdy dzień opóźnienia w zwrocie udostępnionych środków, 

NFOŚiGW może żądać odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych. 

2. Odsetki za czas opóźnienia pobiera się za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności 

należności do dnia dokonania zwrotu włącznie, tj. uznania rachunku bankowego NFOŚiGW. 

 

§ 7. 

WFOŚiGW zobowiązuje się do niezwłocznego (jednak nie późniejszego niż w ciągu 21 dni 

roboczych od daty powzięcia wiadomości o danym zdarzeniu) informowania NFOŚiGW  

o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy w formie pisemnej. 
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§ 8. 

1. Niniejsza umowa, z zastrzeżeniem § 1, może być wypowiedziana w razie istotnego naruszenia 

jej postanowień, w tym w szczególności wystąpienia następujących okoliczności: 

1) opóźnienia w zwrocie niewykorzystanych udostępnionych środków lub odsetek 

należnych NFOŚiGW, przekraczającego 30 dni liczonych od terminu wymagalności; 

2) wykorzystania kwoty udostępnionej lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem; 

3) zawarcia umowy dotacji z beneficjentem na warunkach innych niż określone 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;  

4) jeżeli WFOŚiGW nie wykonuje obowiązków określonych w § 1  ust. 5 i  § 2  ust. 2 

5) jeżeli WFOŚiGW nie wykonuje obowiązków określonych w § 7 umowy; 

6) jeżeli WFOŚiGW nie wykonuje obowiązków określonych w § 9, a w szczególności 

odmawia udzielenia wyjaśnień, nie udostępnia dokumentów, uniemożliwia dokonanie 

oględzin osobom przeprowadzającym kontrolę z upoważnienia NFOŚiGW. 

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy, WFOŚiGW zobowiązany jest do zwrotu kwoty 

udostępnionej lub jej części wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od 

następnego dnia po dniu potwierdzenia przez WFOŚiGW doręczenia pisma wypowiadającego do 

dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW.  

3.  WFOŚiGW zobowiązany jest do zwrotu kwoty udostępnionych mu środków wraz z innymi 

należnościami o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania 

oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

 

§ 9. 

1. WFOŚiGW odpowiada za kontrolę poszczególnych beneficjentów i projektów przez nich 

realizowanych, zgodnie z przyjętym trybem i zasadami przeprowadzania kontroli przez 

WFOŚiGW. 

2. WFOŚiGW poinformuje NFOŚiGW o planowanej kontroli u beneficjenta w terminie 7 dni 

roboczych przed datą jej rozpoczęcia. 

3. W przypadku zamiaru uczestniczenia przez NFOŚiGW w planowanej kontroli, informuje on 

o tym WFOŚiGW w terminie 3 dni roboczych przed planowaną datą jej rozpoczęcia,  

a WFOŚiGW zapewnia NFOŚiGW warunki do przeprowadzenia wspólnej kontroli, którą każda 

ze Stron przeprowadza zgodnie z regulacjami obowiązującymi odpowiednio w NFOŚiGW  

i WFOŚiGW. 

4. NFOŚiGW ma prawo do przeprowadzania u beneficjenta z własnej inicjatywy kontroli sposobu 

wykorzystania udostępnionych środków przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

NFOŚiGW informuje WFOŚiGW o zamiarze przeprowadzenia kontroli w terminie 7 dni 

roboczych przed datą jej rozpoczęcia, a WFOŚiGW zapewnia NFOŚiGW warunki do 

przeprowadzenia kontroli i zobowiązany jest do wzięcia w niej udziału. 

5. NFOŚiGW ma prawo do przeprowadzania w WFOŚiGW kontroli sposobu wykorzystania 

udostępnionych środków przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. NFOŚiGW 

informuje WFOŚiGW o planowanej kontroli w terminie 7 dni roboczych przed datą jej 

rozpoczęcia, a WFOŚiGW zapewnia NFOŚiGW warunki do przeprowadzenia kontroli. 

 

 

§ 10. 

1. NFOŚiGW ma prawo informować środki masowego przekazu oraz innych zainteresowanych  

o warunkach na jakich udostępnił WFOŚiGW środki, a także na jakich warunkach WFOŚiGW 

udzielił dofinansowań beneficjentom, w tym o rodzaju i wysokości planowanego i uzyskanego 

efektu ekologicznego i rzeczowego przedsięwzięć.  

2. WFOŚiGW zobowiązuje się do uzyskania zgody od beneficjentów realizujących przedsięwzięcia, 

na przekazanie informacji wskazanych w ust.1 na rzecz NFOŚiGW oraz na ich dalsze 

rozpowszechnianie. 
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3. WFOŚiGW wyraża zgodę na udzielanie przez NFOŚiGW informacji, o których mowa w ust. 1 

aprobując powszechną do nich dostępność. 

 

§ 11. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedsięwzięć będących przedmiotem 

indywidualnych umów pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami, WFOŚiGW nie jest zwolniony  

z obowiązku realizacji niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy beneficjent nie zrealizuje przedsięwzięcia z przyczyn niezależnych od 

WFOŚiGW, NFOŚiGW na uzasadniony wniosek WFOŚiGW odstąpi od wypowiedzenia 

niniejszej umowy.  

3. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, WFOŚiGW jest zobowiązany do 

niezwłocznego podjęcia działań w celu egzekucji środków udostępnionych przez NFOŚiGW  

w wysokości odpowiadającej kwocie udzielonej dotacji na dane przedsięwzięcie wraz  

z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od następnego dnia po dniu przekazania 

dofinansowania beneficjentowi. 

4. W przypadku, gdy egzekucja w stosunku do beneficjenta okazała się bezskuteczna, 

a Wojewódzki Fundusz dochował należytej staranności w zabezpieczeniu udzielonej dotacji  oraz 

prowadząc starannie czynności mające na celu zaspokojenie roszczeń od beneficjenta, NFOŚiGW 

na uzasadniony wniosek WFOŚiGW może odstąpić od żądania zwrotu udostępnionych środków 

w całości lub części. 

5. Zmiany umów dotacji zawartych pomiędzy WFOŚiGW a ich beneficjantami mogą być 

dokonywane przez strony z zastrzeżeniem respektowania treści załącznika nr 1 do niniejszej 

umowy. 

6. W przypadku wprowadzenia do wyżej wymienionych umów zmian istotnych, mających wpływ 

na realizację niniejszej umowy udostępnienia środków NFOŚiGW, dotyczących w szczególności 

rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, zmiany wielkości dofinansowania zmiany beneficjenta, 

WFOŚiGW niezwłocznie poinformuje o tym NFOŚiGW w formie pisemnej.  

 

§ 12. 

1. WFOŚiGW oraz NFOŚiGW zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdej zmianie 

swego adresu, siedziby oraz numeru kont bankowych, o których mowa § 3 ust. 1 i § 4 ust. 4. 

2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, WFOŚiGW wyraża zgodę na 

wysyłanie przez NFOŚiGW wszelkich pism pod adresem ostatnio przez WFOŚiGW podanym, 

ze skutkiem doręczenia, a w przypadku wpłaty środków na nieaktualne konto WFOŚiGW, 

wszelkie konsekwencje z tym związane obciążają WFOŚiGW. 

 

§ 13. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

Miejscem wykonania umowy w postaci zwrotu udostępnionych środków i innych należności z nimi 

związanych jest miejsce siedziby NFOŚiGW. 

 

§ 15. 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi WFOŚiGW. 

 

§ 16. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi 

dowód jej zawarcia, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

 

  NFOŚiGW                            WFOŚiGW 
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   Załączniki: 

załącznik nr 1 – Konieczne postanowienia umów dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami; 

którzy uzyskali dofinansowanie na podstawie niniejszej umowy 

załącznik nr 2 – „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych przez WFOŚiGW” 

załącznik nr 3 – wzór wniosku o płatność wraz z wykazem przedsięwzięć;  

załącznik nr 4 -  wzór sprawozdania.  
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Załącznik nr 1 

Konieczne postanowienia umów dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami. 

1) dotacja może być udzielona na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz 

unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych 

klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, po dniu 

10 sierpnia 2017 r.; 

2) kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych,  

w formie dotacji, lecz nie więcej niż iloczyn kwoty 800 zł i sumy całkowitego efektu 

ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest; 

3) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gmin dotkniętych klęską żywiołową lub 

dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej po dniu 10 sierpnia 2017 r., 

potwierdzonymi przez właściwego Wojewodę; 

4) przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia przepisy dotyczące dopuszczalności 

pomocy publicznej; 

5) w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu 

terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców 

korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do 

zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych 

obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka 

samorządu terytorialnego. 

6) w przypadku, gdy na wnioskodawcy spoczywają zobowiązania publicznoprawne na rzecz 

właściwych organów lub podmiotów lub cywilnoprawne w stosunku do NFOŚiGW, 

dofinansowanie może być udzielone, gdy wnioskodawca wywiązuje się z tych zobowiązań; 

7) zobowiązanie beneficjenta do stosowania form informowania o uzyskanym dofinansowaniu 

z NFOŚiGW i wfośigw uzgodnionych z właściwym wfośigw 

8) efekt rzeczowy i ekologiczny zostanie potwierdzony w terminie określonym przez wfośigw 

poprzez złożenie przez beneficjenta zestawień kart przekazania odpadów lub dokumentów 

potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia 

zawierających co najmniej: datę złożenia odpadów na składowisku dla poszczególnych 

przedsięwzięć, masę oraz rodzaj unieszkodliwionych odpadów 

9) w przypadku, gdy umowa przewiduje zaliczkowe przekazywanie środków finansowych, powinna 

uwzględniać zagadnienia pożytków i sposób ich kontroli. 

 

  


