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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), który powstał w 1989 r. w wyniku zmian ustrojowych Polski,  
wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
jest filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska.  
Podstawą działania Narodowego Funduszu, jako państwowej osoby prawnej, 
jest ustawa Prawo ochrony środowiska. 

Fundusz przyjazny środowisku i beneficjentom
Misją Narodowego Funduszu, w zgodzie ze Strategią NFOŚiGW na lata 2009-2012, jest finansowe wspie-
ranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konsty-
tucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju. Jako źródło finansowania uczestniczymy w realizacji Polityki 
Ekologicznej Państwa współpracując – u boku Ministerstwa Środowiska – z komisjami ochrony środowi-

ska w Sejmie i Senacie. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze zapewniają wsparcie finansowe dla projektów, które  
realizują zobowiązania Polski wynikające z Traktatu Akcesyjnego i dyrektyw Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz 
wspiera także działania Ministra Środowiska w zakresie wypełniania polskich zobowiązań wynikających z Konwencji 
Klimatycznej, Konwencji Bioróżnorodności, wdrażania Instrumentu Finansowego LIFE+, realizacji programu NATURA 
2000 oraz edukacji ekologicznej. Narodowy Fundusz, odpowiedzialny za wykorzystanie coraz większych środków z Unii 
Europejskiej, realizując także hasło „Fundusz przyjazny beneficjentom” organizuje cykle szkoleń oraz „otwarte dni” dla 
wnioskodawców ubiegających się o pomoc finansową, zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych. 

Nowoczesne instrumenty ekonomiczne
Źródłem wpływów Narodowego Funduszu są opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
wynikające z Prawa ochrony środowiska, opłaty eksploatacyjne i koncesyjne pobierane na mocy Prawa  
geologicznego i górniczego, opłaty określone w Prawie wodnym, opłaty zastępcze i kary wynikające  
z ustawy Prawo energetyczne, a także opłaty z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  

Narodowy Fundusz  dysponuje również wpływami na „rachunek klimatyczny” ze sprzedaży  nadwyżki  
polskiej emisji dwutlenku węgla w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). NFOŚiGW pełni funkcję Krajowego 
Operatora GIS w ramach międzynarodowego handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu, że  
główną formą dofinansowania działań są pożyczki, Narodowy Fundusz stanowi „odnawialne źródło finansowania” ochro-
ny środowiska. Efekt „dźwigni finansowej” uzyskany przez włączenie do współpracy z Narodowym Funduszem innych 
podmiotów finansowych (np. banków, wojewódzkich funduszy), oznacza większą dostępność kapitału na rynku ochrony 
środowiska i osiąganie większych efektów ekologicznych. Narodowy Fundusz oferuje instrumenty ekonomiczne dosto-
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sowane do projektu i możliwości beneficjenta, m.in. 
pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kre-
dytów bankowych, dopłaty do demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, częściowe spłaty kapitału 
kredytów bankowych i dopłaty do oprocentowania lub 
ceny wykupu obligacji.

Finansowanie ochrony 
środowiska
Instrumenty ekonomiczne, stoso-
wane przez Narodowy Fundusz, 
przeznaczone są na dofinansowanie 

głównie dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim  
i ponadregionalnym, których celem i efektem ekologicz-
nym jest likwidacja zanieczyszczeń wody, powietrza  
i ziemi. Finansowane są również zadania z dziedziny 
gospodarki wodnej, geologii i górnictwa, monitoringu  
środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom  środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekolo-
gicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci, a także prace naukowo-badawcze i ekspertyzy. Szczególnym priorytetem objęte 
są inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej i wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Efekt ekonomiczny  
i ekologiczny
Narodowy Fundusz odgrywa istot-
ną rolę w poprawie stanu środowi-
ska w Polsce. W latach 1989-2009  
Narodowy Fundusz zawarł ponad  

15 tysięcy umów przeznaczając na finansowanie  
przedsięwzięć ekologicznych ponad 24 mld zł.  
Koszt przedsięwzięć dofinansowanych środkami  
Narodowego Funduszu przekracza 86 mld zł.  
Rekordowy, pod względem skali finansowania  
ochrony środowiska w Polsce, był rok 2009. 
Łącznie z transferem środków zagranicznych  
obsługiwanych przez Narodowy Fundusz, przedsię- 
wzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
zostały zasilone w 2009 roku kwotą ponad 5,5 mld zł.  
W 2010 roku przewidujemy zwiększenie tej kwoty  
do 7,4 mld zł. Wymiernym efektem ekologicznym  
tych działań jest poprawa stanu środowiska  
w Polsce, np. ograniczenie emisji zanieczyszczeń  
powietrza, mniejszy pobór energii, zredukowana  
ilość ścieków, lepsza gospodarka odpadami, a także  
podniesienie świadomości ekologicznej. 

Programy priorytetowe
Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w Narodowym Funduszu są 
programy priorytetowe, które obejmują szczegółowe, właściwe dla danego programu, zasady udziela-
nia dofinansowania oraz kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania. Każdy program prioryteto-
wy zawiera stosowne formularze wniosków niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie. 

Struktura przychodów Narodowego Funduszu w 2009 r.  
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Narodowy Fundusz: center of excellence
W systemie zarządzania i finansowania ochrony środowiska w Polsce Narodowy Fundusz jest swoistym 
„center of excellence” we wdrażaniu unijnych dyrektyw i inwestycji na rzecz środowiska, inicjuje waż-
ne procesy społeczno-ekonomiczne w dziedzinie oszczędzania energii i wykorzystania jej odnawialnych 

źródeł. Narodowy Fundusz uczestniczy w edukacji ekologicznej społeczeństwa i w kształtowaniu opinii publicznej  
w dziedzinie ekologii. W latach 2009-2010 nastąpiło podwojenie dotychczasowego budżetu NFOŚiGW na projekty edu-
kacyjne. Profesjonalna kadra, wprowadzając zmiany systemowe i organizacyjne, wykorzystuje nowoczesne standardy 
zarządzania w bieżącej działalności Narodowego Funduszu.  

Współpraca w dobrym klimacie
W ostatnich latach Narodowy Fundusz poszerzył współpracę z wojewódzkimi funduszami ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej, sektorem bankowym i przemysłem. Zapewniona została możliwość prze-
kazywania wojewódzkim funduszom środków z Narodowego Funduszu z przeznaczeniem na udzielanie 

pożyczek lub dotacji na wskazane programy i przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz podejmuje nowe inicjatywy współ-
finansowania przedsięwzięć, wprowadzając m.in. system dopłat do kredytów bankowych i pożyczek inwestycyjnych 
oraz nowe programy priorytetowe. Ich celem jest np. zmniejszenie emisji gazów z gospodarki, ograniczenie strat energii  
w przedsiębiorstwach i budynkach użyteczności publicznej oraz finansowanie inwestycji energooszczędnych. 

Oferta dla indywidualnego inwestora
W 2010 r. Narodowy Fundusz po raz pierwszy uruchomił ogólnopolski program dopłat do kredytów na 
zakup i montaż kolektorów słonecznych przez indywidualnych inwestorów, osoby fizyczne i wspólnoty 
mieszkaniowe. Na podobnej zasadzie w kolejnych latach wprowadzane będą nowe programy dostępne dla 
mniejszych inwestorów obejmujące m.in.: przydomowe oczyszczalnie ścieków i podłączenia budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Absorpcja środków zagranicznych
Narodowy Fundusz jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w ob-
słudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska w Polsce. Efektem doświadczenia 
w obsłudze środków Unii Europejskiej jest powierzenie Narodowemu Funduszowi roli Instytucji Wdrażają-
cej dla pięciu priorytetów, czyli dziedzin tematycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

(PO IiŚ) obejmujących: gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi, zarządzanie 
zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, dostosowanie polskich przedsiębiorstw do wymagań ekologicz-
nych, wysokosprawne wytwarzanie i efektywną dystrybucję energii a także termomodernizację budynków publicznych. 
Na te zadania, ze środków Unii Europejskiej w dyspozycji Narodowego Funduszu, przeznaczonych zostanie 5,035 mld 
euro w latach 2007-2013. Narodowy Fundusz zapewnia również współfinansowanie dla projektów PO IiŚ w ochronie 
przyrody i edukacji ekologicznej. Nowym zadaniem NFOŚiGW jest wsparcie finansowe dla projektów zgłaszanych do 
realizacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Narodowy Fundusz koordynuje również realizację projektów, które 
otrzymały dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nfosigw.gov.pl  
a także do naszej siedziby w Warszawie. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

NFOSiGW 

Departament Komunikacji i Strategii
Zespół Informacji i Promocji
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3 a
tel. (+48 22) 45 90 100
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl
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Egzemplarz bezpłatny. Dofinansowano przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.




