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PROGRAM PRIORYTETOWY 

 
Tytuł programu:  
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin  

1.  Cel programu  

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego 
z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez: 
− rekultywację powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą, 
− eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów 

budowlanych i wyrobisk zakładów górniczych, 
− monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie. 

2.  Wskaźniki osiągnięcia celu  
Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. „Powierzchnia obszarów poddanych 
rekultywacji i zabiegom ochronnym”, wynikające z umów zawartych w latach 2014-2017 
wynoszą 765 ha. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia 
osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w ww. okresie wynoszą 1 551 ha.  
 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. „Liczba zlikwidowanych zakładów 
górniczych, wyrobisk poeksploatacyjnych i obiektów budowlanych (szyby, osadniki, 
pompownie itp.) oraz liczba zabezpieczonych wyrobisk poeksploatacyjnych”, wynikające z 
umów zawartych w latach 2014-2017 wynoszą 36 szt. Natomiast wartości wskaźnika 
wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w 
ww. okresie wynoszą 252 szt.  
 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. „Liczba zakupionego sprzętu”, 
wynikające z umów zawartych w latach 2014-2017 wynoszą 151 szt. Natomiast wartości 
wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu 
ekologicznego/rzeczowego w ww. okresie wynoszą 472 szt.  
Tabele wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1 do programu. 

3. Budżet  

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 452 534,2 tys. zł. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 
dofinansowania programu wynoszą 551 222,4 tys. zł. 
Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 10 000  tys. zł ze 
środków NFOŚiGW. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania 
programu wynoszą 10 000 tys. zł. 
Tabelę budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 2 do programu. 

4.  Okres wdrażania  
1. Okres wdrażania w latach 2014 - 2022 
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2. Alokacja środków w latach 2014 - 2017 
3. Wydatkowanie środków: do 2022 r.  

5.  Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu programu na dany 
rok. 

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r.  

 poz. 1232 z późn. zm.).  
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 nr 163 

poz. 981 z późn. zm) 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska 
wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (Dz. U. z 2013 r. poz. 580) 

 
Wydatkowanie środków finansowych odbywa się na mocy art. 401c ust. 3 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, zgodnie z którym środki te w wysokości nie mniejszej niż połowa 
kwoty przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, po pomniejszeniu  
o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa 
służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego  
z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych. 

Przeznaczenie środków na finansowanie potrzeb górnictwa, zgodnie z art. 411 ust. 2 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw 
gospodarki oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

61

1.  Państwowe jednostki budżetowe mogą ubiegać się o przekazanie środków na 
realizowane przez siebie zadania zgodnie z ust. 7.5 niniejszego programu. 

. Przekazywanie środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek 
budżetowych. 

2.  Sposób przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym określa 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje 
się odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć 
finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, w tym ust. 7 i 8 niniejszego programu.” 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

7.1  Formy dofinansowania 

1) dotacja; 
2) pożyczka. 

7.2  Intensywność dofinansowania  
1) dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych,  
2) dofinansowanie w formie pożyczki do 80% kosztów kwalifikowanych, 
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 z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) dofinansowanie w formie dotacji:  
a) w ciągu ostatnich trzech lat NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy 

o dofinansowanie; 
b)  w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 

zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 
2) dofinansowanie w formie pożyczek: 

a) oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M – 50 pkt bazowych. 
Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 
Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w 
którym wypłacono pierwszą transzę środków, 

b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat 
liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, 

c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 
18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

3) warunki umorzenia pożyczki wskazuje uchwała Zarządu NFOŚiGW o przyznaniu 
dofinansowania uwzględniając, że: 
a) warunki umorzenia części kwoty pożyczki określają „Zasady udzielania 

dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej”,  

b) spłacone zostanie co najmniej 50% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem; 
c) kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30% kwoty udzielonej pożyczki, 

z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej; 
d) w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o umorzenie części pożyczki, 

umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki; 
e) wniosek o umorzenie należy złożyć na formularzu obowiązującym w NFOŚiGW. 

7.4 Beneficjenci  

1) podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego 
i górniczego, ustaw restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa, ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych; 

2) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;  
3) jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie;  
4) inne podmioty związane z działalnością górniczą. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

1) rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością 
wydobywczą; 

2) wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia 
i przeróbki surowców; 

3) ochrona powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej 
między innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych; 

4) ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych; 
5) doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie 

w aparaturę i sprzęt ratowniczy; 
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6) wspieranie działalności Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony środowiska 
między innymi poprzez wspieranie działalności wydawniczej, 

7) doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania 
eksploatacji kopalin; 

doposażenie Archiwum 
Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w sprzęt niezbędny do gromadzenia i 
archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów 
górniczych oraz jej udostępniania; 

8) badania i prace dla ochrony środowiska w górnictwie. 

8.  Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu 

Kryteria formalne: Tak Nie 

1.1 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   

1.2 Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki   

1.3 Cel przedsięwzięcia zgodny z celem programu   

1.4 Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   

1.5 
Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z Zasadami udzielania dofinansowania 
ze środków NFOŚiGW i szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania 
określonymi w programie priorytetowym 

  

1.6 Efekt ekologiczny jest zdefiniowany zgodnie z celem programu priorytetowego    

Kryteria merytoryczne: Tak Nie 

2.1 Efekt ekologiczny – wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do osiągnięcia    

2.2 Analiza kosztów – pod kątem kwalifikowalności i zasadności   

2.3 Technologia (jeśli dotyczy) – podane uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania   

2.4 

Gotowość prawna Wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia – udokumentowane 
prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele realizacji przedsięwzięcia, 
zaawansowanie procedury pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (jeśli 
są wymagane)  

  

2.5 Struktura finansowa – wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz trwałość 
finansowa projektu 

  

2.6 Dopuszczalność wnioskowanej pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   

2.7 
Pozytywne opinie dotyczące przedsięwzięcia wydane przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego  
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9.  Koszty kwalifikowane  

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2022 r., w którym to 
poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.  

2. Koszty kwalifikowane: 
1) Dostawy, zakup urządzeń i inwentarzowego wyposażenia technologicznego, będących 

środkami trwałymi.  
2) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, nieopatentowanej 

wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania. 
3) Dostawy, zakup urządzeń i sprzętu umożliwiającego zapobieganie powstawaniu klęsk 

żywiołowych i poważnych awarii oraz usuwanie ich skutków w celu doposażenia 
jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie. 

4) Dostawy, zakup wyposażenia/usprzętowienia, służącego do monitorowania eksploatacji 
kopalin przez organy nadzoru górniczego. 

5) Dostawy, zakup wyposażenia/usprzętowienia dla Archiwum Dokumentacji Mierniczo-
Geologicznej Wyższego Urzędu Górniczego

6) Roboty budowlano-montażowe (budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów 
technologicznych, zespołów obiektów, budynków i sieci).  

 służącego do gromadzenia i archiwizacji 
dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej 
udostępniania, 

7) Roboty demontażowe i rozbiórkowe. 
8) Roboty przygotowujące do rekultywacji i rekultywacyjne. 
9) Przygotowanie koniecznych opracowań. 
10) Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury. 
11) Rozruch urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do jego 

przeprowadzenia. 
12) Roboty podsadzkowe, stabilizacyjne i technologiczne roboty dołowe. 
13) W przypadku bardziej złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych, za wydatki/koszty 

kwalifikowane będą uznawane wydatki/koszty dotyczące realizacji elementów 
technologicznych, decydujących o efekcie ekologicznym. 

14) Koszty techniczne z zakresu wspierania działalności wydawniczej Wyższego Urzędu 
Górniczego, tj. koszty redakcji technicznej, papieru, przygotowania do druku i druku 
publikacji zamieszczanych w miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska 
w Górnictwie”,  

15) 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.  

16) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 
17)  Usługi obce i doradztwo techniczne. 
18)  Podróże służbowe. 
19)  Inne, które można odnieść bezpośrednio do przedsięwzięcia. 
Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględnić przepisy dotyczące 
dopuszczalności pomocy publicznej.  
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10.  Procedura wyboru przedsięwzięć 
Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielenia dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 



7 

 
ZAŁĄCZNIK 1.  

 

I.* Planowane 665 100 765

II.** Osiągnięte 8 755 0 11 777 1 551

*) - 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.

Powierzchnia obszarów poddanych rekultywacji i zabiegom 
ochronnym (ha)Nazwa / jedn. miary

Środki dofinasowania: bezzwrotna

                                            Rok
Wartości wskaźnika

2016 2017 lata kolejne201820152014 Razem

 

I.* Planowane 13 12 6 4 35
II.** Osiągnięte 6 4 206 13 22 251

*) - 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.

Nazwa / jedn. miary

Liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk 
poeksploatacyjnych i obiektów budowlanych (szyby, osadniki, 

pompownie itp.) oraz liczba zabezpieczonych wyrobisk 
poeksploatacyjnych (szt.)

bezzwrotna

20182017                                            Rok
Wartości wskaźnika

2014 2015 2016

Środki dofinasowania:

lata kolejne Razem

 

I.* Planowane 1 1

II.** Osiągnięte 1 1

*) - 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.

Nazwa / jedn. miary
Liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk poeksploatacyjnych i 

obiektów budowlanych (szyby, osadniki, pompownie itp.) oraz liczba 
zabezpieczonych wyrobisk poeksploatacyjnych (szt.)

Środki dofinasowania: zwrotna                                            
Rok
Wartości wskaźnika

2014 2017 2018 lata kolejne Razem2015 2016

 
 

I.* Planowane 5 140 5 1 151

II.** Osiągnięte 284 41 27 114 5 1 472

*) - 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.

Nazwa / jedn. miary Liczba zakupionego sprzętu (szt.)

Środki dofinasowania: bezzwrotna                                            
Rok
Wartości wskaźnika

2014 2015 2016 2017 2018 lata kolejne Razem
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ZAŁĄCZNIK 2  
3. Budżet
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 452534,2 tys. zł
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 551222,4 tys. zł  

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 
wypłat 
ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 
wypłat 
ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 
wypłat 
ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 
wypłat 
ogółem

jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

740,7 740,7 2 469,5 2 469,5

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

53 267,6 1 190,0 54 457,6 1 464,2 1 464,2

Razem: 53 267,6 1 190,0 54 457,6 1 464,2 1 464,2 740,7 740,7 2 469,5 2 469,5
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

21 845,0 4 000,0 25 845,0 385,0 385,0 400,0 400,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

23 802,7 18 444,0 10 490,3 52 737,0 4 944,4 3 000,0 3 070,0 11 014,4

Razem: 23 802,7 40 289,0 14 490,3 78 582,0 4 944,4 3 000,0 3 070,0 11 014,4 385,0 385,0 400,0 400,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

16 156,0 25 000,0 2 000,0 43 156,0 770,0 1 000,0 1 770,0 1 000,0 1 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

9 180,6 5 100,0 37 180,9 3 000,0 54 461,5 225,0 3 000,0 11 369,0 100,0 14 694,0

Razem: 9 180,6 21 256,0 62 180,9 5 000,0 97 617,5 225,0 3 000,0 11 369,0 100,0 14 694,0 770,0 1 000,0 1 770,0 1 000,0 1 000,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

16 652,0 25 500,0 5 000,0 47 152,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

2 228,3 3 200,0 30 821,6 11 100,0 2 400,0 49 749,9 1 000,0 800,0 2 320,0 200,0 4 320,0

Razem: 2 228,3 19 852,0 56 321,6 16 100,0 2 400,0 96 901,9 1 000,0 800,0 2 320,0 200,0 4 320,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

16 576,0 28 000,0 5 000,0 49 576,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

1 900,0 8 472,0 20 400,0 2 500,0 33 272,0 300,0 800,0 400,0 226,0 1 726,0

Razem: 18 476,0 36 472,0 25 400,0 2 500,0 82 848,0 300,0 800,0 400,0 226,0 1 726,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

13 500,0 32 000,0 3 000,0 48 500,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

365,2 11 566,4 30 000,0 5 000,0 46 931,6 1 150,0 250,0 1 400,0

Razem: 365,2 13 500,0 43 566,4 33 000,0 5 000,0 95 431,6 1 150,0 250,0 1 400,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

84 729,0 114 500,0 15 000,0 214 229,0 740,7 1 155,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 895,7 2 469,5 400,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 869,5

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

88 844,4 29 834,0 98 531,2 64 500,0 9 900,0 291 609,6 6 633,6 7 300,0 17 189,0 2 820,0 676,0 34 618,6

Razem: 88 844,4 114 563,0 213 031,2 79 500,0 9 900,0 505 838,6 6 633,6 7 300,0 17 189,0 2 820,0 676,0 34 618,6 740,7 1 155,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 895,7 2 469,5 400,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 869,5

1 000,0 1 000,0

Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

79 500,0 9 900,0 416 994,2

Budżet programu priorytetowego:

Rok

(kwota zobowiązań wynikająca z zawieranych w danym 
roku umów)

środki na realizację zadań bieżących

II
 P

la
no

w
an

e 
w

yp
ła

ty   
   

zo
bo

w
ią

za
ń

w roku 2014 dla:

w roku 2016 dla:

w roku 2015 dla:

RAZEM dla:

w latach 
kolejnych dla:

w roku 2018 dla:

w roku 2017 dla:

                                                      Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

I
I Planowane zobowiązania

114 563,0

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

przez jednostki budżetowe

676,0213 031,2 1 000,02 820,07 300,0

środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych

17 189,0 400,0 1 000,0

środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane 
przez jednostki budżetowe

1 000,0

Bezzwrotne środki dofinansowania

(tys. zł)

1 155,0 1 000,027 985,0 4 155,0 3 400,0

 
 
 



9 

ZAŁĄCZNIK 2  
 
3. Budżet
Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 10000 tys. zł
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 10000 tys. zł  
 
 

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017 Limit wypłat 
ogółem

w roku 2014

w roku 2015

w roku 2016

w roku 2017 4 000,0 4 000,0

w roku 2018 4 000,0 4 000,0

w latach kolejnych 2 000,0 2 000,0

RAZEM 10 000,0 10 000,0

Budżet programu priorytetowego: Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

I Planowane zobowiązania

pożyczki

10 000,0

Rok

                             Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

Zwrotne środki dofinansowania

(tys. zł)

I 10 000,0
(kwota zobowiązań wynikająca z 
zawieranych w danym roku umów)

II
 P

la
no

w
an

e 
w

yp
ła

ty
 z

ob
ow

ią
za

ń

 
 
 


