
Raport z wykonania Planu 
Zazieleniania 

DLA UMOWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2012 PODPISANEJ 
Z MIĘDZYNARODOWYM BANKIEM ODBUDOWY I ROZWOJU DZIAŁAJĄCYM W CHARAKTERZE 

POWIERNIKA WINDOW 2 FUNDUSZU WĘGLOWEGO DLA EUROPY 

Raport Końcowy, stan na 30.06.2016 r. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji 
Departament środków Zagranicznych 

liStrona 

Raport z wykonania Planu Zazielenienia wynikającego z Umowy z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla 
Europy podpisanej 16.11.2012 r. 



21Str011a 

Raport z wykonania Planu Zazielenienia wynikającego z Umowy z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla 

Europy podpisanej 16.11.2012 r. 



Spis treści 

Streszczenie 	  5 

1.1. Tło 	  5 

1.2. Podsumowanie zobowiązań  wynikających z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) 	5 

1.3. Nabory wniosków o dofinansowanie 	 5 

1.4. Wykonanie finansowe Przedsięwzięć 	 6 

1.5. Efekt Zazieleniania 	  6 

Przebieg naborów wniosków 	 7 

2.1. Przebieg III naboru wniosków 	 7 

2.2. Przebieg IV naboru wniosków 	 8 

2.3. Przebieg V Naboru wniosków 	 8 

Działania związane z realokacją  Przedsięwzięć 	 9 

Opis Przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie ze środków zgromadzonych na Rachunku 

klimatycznym 	 9 

Wykonanie finansowe Przedsięwzięć 	 10 

5.1. Koszty Przedsięwzięć 	 10 

5.2. Przekazanie Beneficjentom Wpływów ze sprzedaży AAU 	 10 

5.3. środki zwrócone, niewykorzystane bądź  wykorzystane niezgodnie z warunkami umów o 

dofinansowanie 	 10 

5.4. Wykorzystanie Wpływów na cele administracyjne 	 11 

Efekt Zazieleniania 	  11 

6.1. Planowany Efekt Zazieleniania 	  11 

6.2. Osiągnięty Efekt Zazieleniania 	  11 

Spełnienie wymogów ochrony środowiska 	 12 

Główne działania Krajowego Operatora 	  13 

8.1. Komentarz Operatora nt. wdrażania systemu zielonych inwestycji 	  13 

Załączniki 	  15 

9.1. Tabela opisująca Przedsięwzięcia które otrzymały dofinansowanie ze środków zgromadzonych na 
Rachunku klimatycznym 	 15 

9.2. Tabela wykonania finansowego Przedsięwzięć 	 17 

9.3. Tabela efektów ekologicznych 	 19 

3IStrona 

Raport z wykonania Planu Zazielenienia wynikającego z Umowy z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla 

Europy podpisanej 16.11.2012 r. 



4IStrona 

Raport z wykonania Planu Zazielenienia wynikającego z Umowy z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla 

Europy podpisanej 16.11.2012 r. 



1. Streszczenie 

1.1. Tło 

Umowa z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOR), działającym w charakterze 

powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla Europy (zwana dalej Umową) została podpisana 
w dniu 16.11.2012 r. Wartość  handlowa tej umowy to 1 000 000 EUR. Na Rachunek klimatyczny 
należący do Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOśiGW), 

działającego jako Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji (Krajowy Operator), 
w dniu 12.12.2012 r. wpłynęły środki odpowiadające wartości handlowej, które po przewalutowaniu 

na złote polskie daty kwotę  4 075 000,00 PLN. Według stanu na 30.06.2016 r. Wpływy z Umowy 

wraz z odsetkami (dalej Wotywy z Umowy) wyniosły 4 157 003,79 PLN. 

1.2. Podsumowanie zobowiązań  wynikających z umowy sprzedaży 
jednostek przyznanej emisji (AAU) 

W ramach realizacji zobowiązań  wynikających z Umowy, NFOśiGW miał  zapewnić, że minimum 95 % 

Wpływów będzie wydatkowane na Przedsięwzięcia z Zakresu Zazielenienia (dalej Przedsięwzięcia), 

polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. 

Kwota do 5% Całkowitej Ceny Umownej (203 750,00 PLN), powiększona zgodnie z pismem 

Kupującego z dnia 02.02.2016 r. o kwotę  nie wydatkowaną  na Przedsięwzięcia 

z Zakresu Zazieleniania, może zostać  przeznaczona na pokrycie kosztów wdrażania systemu 

zielonych inwestycji obejmujące swym zakresem: 

Pomoc techniczną  na rzecz kwalifikujących się  Beneficjentów na przygotowanie 

i opracowanie Przedsięwzięć  z Zakresu Zazieleniania; 

Marketing i promocję  Programu zazieleniania; 

Zarządzanie, wdrożenie i administrowanie Planem Zazieleniania oraz Przedsięwzięciami 

z Zakresu Zazieleniania przez Sprzedawcę  lub Operatora systemu zielonych inwestycji; 

Monitorowanie, weryfikację, nadzór, raportowanie i audyt, w tym audytorzy i weryfikatorzy 

zewnętrzni. 

Program Zazieleniania obejmuje działania z zakresu zarządzania energią  w budynkach użyteczności 

publicznej, tj. działania zmierzające do oszczędności energii ciepinej i elektrycznej w budynkach 

przeznaczonych do modernizacji. Zarządzanie energią  w budynkach użyteczności publicznej 

obejmuje wymianę  infrastruktury technicznej budynku na urządzenia o najwyższym standardzie 

energooszczędności, co łączy się  bezpośrednio z prowadzoną  termomodernizacją  tych budynków. 

Umowa określa poniższe terminy dotyczące realizacji zobowiązań: 

ogłoszenia o naborach wniosków — w terminie nie dłuższym niż  60 dni roboczych 

od dnia podpisania Umowy — warunek spełniony; 

termin wydatkowania 25% Wpływów — do 31.12.2014 r. — warunek spełniony; 

termin realizacji Przedsięwzięć  i wydatkowania 95 % Wpływów — do 31.12.2015 r. — warunek 

spełniony do 31.12.2014 r.; 

termin wydatkowania Wpływów na pokrycie kosztów wdrażania Umowy — do 31.12.2016 r. 

1.3. Nabory wniosków o dofinansowanie 

Przedsięwzięcia z Zakresu Zazieleniania wybrane zostały w trybie konkursowym, w ramach trzech 

naborów wniosków dla programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS — Green 
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Investment Scheme) Część  1) Zarzgdzanie energiq w budynkach użyteczności publicznej". Tabela 1 
poniżej przedstawia informację  na temat ogłoszonych naborów. 

Tabela ł. - Nabory w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS — Green Investment 
Scheme) Część  ł) Zarządzanie energią  w budynkach użyteczności publicznej", w ramach których wybrano 
Przedsięwzięcia z  Zakresu Zazieleniania 

III nabór wniosków* IV nabór wniosków* V nabór wniosków* 

Data ogłoszenia 

naboru 
06.06.2011 r. 26.04.2012 08.08.2012 

Termin składania 
wniosków 

22.06 - 21.07.2011 18.05 — 31.05.2012 01.09 — 01.10.2012 

* I i II nabór wniosków nie dotyczyły Wpływów z Umowy 

Do dofinansowania z Umowy, uwzględniając realokację  projektów, wybranych zostało ostatecznie 

6 Przedsięwzięć: 

1 Przedsięwzięcie wyłonione w ramach III naboru wniosków dla programu priorytetowego, 

4 Przedsięwzięcia wyłonione w ramach IV naboru wniosków dla programu priorytetowego, 

ł  Przedsięwzięcie wyłonione w ramach V naboru wniosków dla programu priorytetowego. 

1.4. Wykonanie finansowe Przedsięwzięć  
Wartość  zobowiązań, wg umów dotacji dla 6 Przedsięwzięć  dofinansowanych w ramach Umowy, 

wyniosła 3 947 618,00 PLN. 

Łącznie wydatkowano w ramach Umowy kwotę  4 055 797,06 PLN, co stanowi 97,57 % Wpływów 

z Umowy, w tym: 

w formie dotacji — 3 947 618,00 PLN, 

na pokrycie kosztów wdrażania Umowy — 108 179,06 PLN. 

Pozostała do wydatkowania kwota 101 206,73 PLN, zgodnie z uzgodnieniami z Kupującym, zostanie 

wydatkowana na pokrycie kosztów wdrażania Umowy. 

1.5. Efekt Zazieleniania 
Zgodnie z warunkami Umowy w ramach realizowanych Przedsięwzięć  Efekt Zazieleniania, określony 

w Umowie jako wskaźnik odpowiadający liczbie jednostek AAU niezbędnych do osiągnięcia redukcji 

1 Mg CO2 w okresie 15 lat, nie powinien przekroczyć  poziomu 70. 

W wyniku realizacji wybranych 6 Przedsięwzięć  została wykonana termomodernizacja 15 budynków. 

Łączna roczna planowana oszczędność  energii wynosi 5 446,39 MWh, przy ilości unikniętej emisji 

CO2  rzędu 1 533,00 Mg/rok. W związku z tym łączny wskaźnik zazieleniania szacowany jest na 47,68. 

Uzyskany w 2015 r. efekt ekologiczny potrwierdzony przez Beneficjentów pozwala potwierdzić  
osiągnięcie wskaźnika zazieleniania na poziomie 45,91. 

Planowana oraz uzyskana w 2015 r. wartość  wskaźnika zazieleniania jest zgodna z Umową. 

W tabeli 2 przedstawiono szczegółowe informacje na temat Efektu Zazieleniania planowanego 
oraz uzyskanego w wyniku realizacji dofinansowanych przedsięwzięć. 
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Tabela 2. - Wybrane wskaźniki realizacji urno 

Wskaźnik Zgodnie z Umową  
Planowana realizacja 

(ex-ante) wg umów o 

dofinansowanie 

Realizacja za 2015 r. 

(ex-post) wg umów o 

dofinansowanie 

Liczba budynków nie zdefiniowano 15 15 

Oszczędność  energii (MWh) nie zdefiniowano 5 446,39 5 243,71 

Redukcja emisji CO2  [Mg/r nie zdefiniowano 1 533,00 1 592,15 

Wskaźnik zazieleniania 
(AAU/MgCO2/15 lat) 

max. 70 47,68 45,91 

2. Przebieg naborów wniosków 

Wyboru Przedsięwzięć  dokonano zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie 

z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

Zgodnie z przepisami Ustawy podmiotem odpowiedzialnym za zorganizowanie naboru wniosków 

odpowiedzialny jest NFOśiGW jako Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. Przepisy Ustawy 

określają  w szczególności, że Krajowy Operator dokonuje wstępnego wyboru przedsięwzięć  
przeznaczonych do dofinansowania z Rachunku klimatycznego, po czym przedkłada Ministrowi 

Środowiska listę  przedsięwzięć, w celu uzyskania akceptacji. Minister podejmuje decyzję  
ws. dofinansowania przedsięwzięć  biorąc pod uwagę  opinię  Rady Konsultacyjnej (międzyresortowy 

organ doradczy Ministra w zakresie funkcjonowania systemu zielonych inwestycji). 

Zgodnie z warunkami Umowy nabór wniosków powinien być  ogłoszony w terminie do 60 dni 

po podpisaniu Umowy. W związku z dużą  liczbą  wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły 

i zostały pozytywnie ocenione w ramach naborów ogłoszonych przez NFOśiGW przed podpisaniem 

Umowy, i które spełniały warunki określone w Umowie, nie było zasadne ogłaszanie kolejnego 

naboru wniosków. 

Przedsięwzięcia dofinansowywane z Wpływów z Umowy zidentyfikowano w ramach III, IV i V naboru 
wniosków dla programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS — Green Investment 

Scheme) Część  1) Zarządzanie energią  w budynkach użyteczności publicznej". 

2.1. Przebieg III naboru wniosków 
W dniu 06.06.2011 r. NFOśiGW ogłosił  III nabór wniosków w ramach programu priorytetowego 

„System zielonych inwestycji (GIS — Green lnvestment Scheme) Część  1) Zarządzanie energią  
w budynkach użyteczności publicznej", który nie był  pierwotnie dedykowany Kupującemu. Nabór 

został  przeprowadzony jednak zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie z dnia 17.07.2009 r. 

o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (co jest jednym 

z warunków kwalifikacji przedsięwzięć  do finansowania w ramach Umowy). Wobec dużej ilości 

przedsięwzięć  ocenionych pozytywnie, w 2012 r. wstępnie zaplanowano zaangażowanie w III nabór 

także Wpływów z Umowy. 

Lista rankingowa przedsięwzięć  wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (przed negocjacjami warunków dofinansowania) 

w ramach ww. naboru została zatwierdzona przez Zarząd NFOśiGW w dniu 25.01.2012 r. 

Pierwotna wielkość  alokacji III naboru nie była wystarczająca aby dofinansować  wszystkie projekty, 

które zostały pozytywnie ocenione. W związku z powyższym lista przedsięwzięć  wstępnie 

zakwalifikowanych do dofinansowania została podzielona na listę  podstawową  i rezerwową. 

7IStr ona 

Raport z wykonania Planu Zazielenienia wynikającego z Umowy z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla 

Europy podpisanej 16.11.2012 r. 



W dniu 18.04.2012 r. Zarząd NFOśiGW podjął  decyzję  o rozszerzeniu alokacji III naboru 

o środki pochodzące z innych umów AAU i wprowadził  zapisy w regulaminie III naboru 

dostosowujące do wymogów zawartych z innymi kontrahentami, w tym z MBOR. 

W wyniku tych działań  w styczniu 2013 r. jedno przedsięwzięcie z III naboru zostało wybrane 

do dofinansowania ze środków Umowy. Akceptacja przedsięwzięcia przez Ministra środowiska 

ws. udzielenia dofinansowania z Rachunku klimatycznego została wydana wcześniej, 

w dniu 14.08.2012 r. (opcjonalnie do dofinansowania ze środków subkonta MBOR albo partnera 

japońskiego). 

2.2. Przebieg IV naboru wniosków 
W celu wykorzystania pełnej kwoty uzyskanej w ramach umów sprzedaży jednostek AAU z MBOR 

podpisanych w 2011 r., w dniu 26.04.2012 r. został  ogłoszony IV nabór w ramach programu 

priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS — Green Investment Scheme) Część  1) Zarządzanie 

energią  w budynkach użyteczności publicznej". 

Wnioski o dofinansowanie można było składać  w terminie od 18.05.2012 r. do 31.05.2012 r. Kwota 

środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć  w formie dotacji, w tym ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym wynosiła 155 mln PLN. 

W ramach naboru wpłynęło 99 wniosków na łączną  kwotę  dofinansowania w formie dotacji rzędu 

122,1 mln PLN. 

W dniu 05.09.2012 r. Zarząd NFOśiGW zatwierdził  listę  rankingową  przedsięwzięć  wstępnie 

zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach IV naboru. Na liście znalazło się  80 przedsięwzięć. 

Spośród 80 przedsięwzięć  znajdujących się  na liście projektów wstępnie zakwalifikowanych 

do dofinansowania, 4 przedsięwzięcia zostały wstępnie wybrane do dofinansowania w ramach 

Umowy. Pozostałe projekty wskazano do dofinansowania z pozostałych umów sprzedaży jednostek 

AAU z MBOR. 

Dofinansowanie tych przedsięwzięć  zostało zaakceptowane przez Ministra środowiska 

w dniu 12.04.2013 r. Umowy na dofinansowanie dla tych przedsięwzięć  zostały podpisane do końca 

lipca 2013 r. 

2.3. Przebieg V Naboru wniosków 
W dniu 08.08.2012 r. został  ogłoszony V nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć  w ramach 

ww. programu priorytetowego. 

Pierwotna kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć  
w tym konkursie wynosiła 35 mln PLN. Na budżet konkursu składały się  środki pochodzące z umów 

sprzedaży jednostek AAU zawartych z MBOR zgromadzone na Rachunku klimatycznym oraz środki 

NFOśiGW. 

Wnioski o dofinansowanie można było składać  w terminie od 01.09.2012 r. do 01.10.2012 r. 

W ramach V naboru wpłynęły 63 wnioski na łączną  kwotę  dofinansowania w formie dotacji 

74,93 mln PLN. 

W dniu 19.12.2012 r. Zarząd NFOśiGW zatwierdził  listę  rankingową  przedsięwzięć  wstępnie 

zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru. Lista została podzielona na listę  
podstawową, na której znalazło się  28 przedsięwzięć  oraz listę  rezerwową  z 21 przedsięwzięciami. 

W dniu 18.02.2013 r. Zarząd NFOśiGW podjął  decyzję  o zwiększeniu alokacji naboru dla wszystkich 

wstępnie zakwalifikowanych projektów oraz zaktualizowaniu listy rankingowej, na której znalazło się  
ostatecznie 50 przedsięwzięć  (1 przedsięwzięcie zostało przywrócone po odwołaniu). 
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Po przeprowadzonych negocjacjach Zarząd NFOśiGW podjął  decyzję  w sprawie wstępnego wyboru 

do dofinansowania 48 przedsięwzięć. W dniu 10.06.2013 r. Minister środowiska zaakceptował  
dofinansowanie dla tych przedsięwzięć. 

W celu uelastycznienia działań  służących najbardziej korzystnemu zaalokowaniu Przedsięwzięć  
pod kątem dostępności środków oraz konieczności zapewnienia właściwego poziomu wskaźnika 
zazieleniania, szczególnie restrykcyjnego w przypadku dwóch umów sprzedaży AAU zawartych 
z MBOR w 2011 r., lista przedsięwzięć  zaakceptowanych do dofinansowania została przygotowana 
w taki sposób, że każdy projekt mógł  zostać  sfinansowany z dowolnej spośród czterech umów 
sprzedaży jednostek AAU podpisanych z MBOR. Decyzja co do wyboru źródła finansowania była 

podejmowana przy podpisaniu umowy o dofinansowanie między NFOśiGW i Beneficjentem. 

Takie rozwiązanie miało na celu umożliwienie zmiany źródła dofinansowania w przypadku 
konieczności zmiany alokacji Przedsięwzięć, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Ministra 
Środowiska. 

Spośród przedsięwzięć  znajdujących się  na ww. liście w 2014 r. realokowano 1 przedsięwzięcie 

do dofinansowania w ramach niniejszej Umowy - projekt Miasta Stołecznego Warszawa — Dzielnica 

Ursynów m.st. Warszawy. Pierwotnie projekt był  wskazany do dofinansowania w ramach umowy 

sprzedaży jednostek AAU z MBOR działającym jako powiernik Window 2 Funduszu Węglowego 

dla Europy podpisanej w 2011 r. (patrz rozdział  3). 

3. Działania związane z realokacją  Przedsięwzięć  
W II kwartale 2014 r. dwa Przedsięwzięcia pierwotnie wskazane do dofinansowania w ramach 

Umowy sprzedaży jednostek AAU z MBOR działającym jako powiernik Window 2 Funduszu 

Węglowego dla Europy podpisanej w 2011 r. wystąpiły z wnioskiem do Narodowego Funduszu 
o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Opóźnienia w realizacji inwestycji wynikały przede 

wszystkim z wydłużających się  procedur przetargowych. W celu uniknięcia ryzyka związanego 

z niezakończeniem Przedsięwzięć  w terminie określonym w umowie sprzedaży jednostek AAU, 

a co się  z tym wiąże, niedotrzymaniem warunków umowy, Przedsięwzięcia zostały przeniesione 
do dofinansowania w ramach umów sprzedaży jednostek AAU z MBOR zawartych w 2012 r., 

które przewidują  dłuższy termin realizacji inwestycji,tj. do 31.12.2015 r.: 

umowa 350/2013 Miasto Stołeczne Warszawa — Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy została 
wskazana do dofinansowania w ramach omawianej Umowy. 

Zmiana alokacji projektu pozwoliła na realizację  pełnego zakresu prac inwestycji, 

jak również  zagospodarowała oszczędności i wpłynęła na przedterminową  realizację  
Umowy. 

Umowa nr 763/2012 Powiat Kaliski została przealokowana wraz z przeniesieniem środków 

do dofinansowania w ramach umowy sprzedaży jednostek AAU z MBOR działającym 

w charakterze powiernika drugiej transzy Hiszpańskiego Funduszu Węglowego 

z 16 listopada 2012 r. 

Przed dokonaniem realokacji nie wypłacono Beneficjentom środków w ramach zawartych 

z nimi umów dotacji. 

4. Opis Przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie ze środków 
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym 
W ramach Przedsięwzięć, którym przyznano dofinansowanie, przeprowadzona została 
termomodernizacja 15 budynków, w tym: 

9 obiektów oświatowych, oraz 
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6 obiektów samorządowych. 

Realizacja ł  Przedsięwzięcia została zakończona w 2012 r., 4 Przedsięwzięcia zostały zakończone 

w roku 2013, ostatnie Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2014 r. 

Szczegółowy opis Przedsięwzięć  znajduje się  w Załączniku - Tabela 9.1. 

5. Wykonanie finansowe Przedsięwzięć  
Na dzień  31.12.2014 r. wartość  zobowiązań, wg umów dotacji dla 6 Przedsięwzięć  dofinansowanych 

w ramach Umowy, wyniosła 3 947 618,00 PLN. Wartość  zobowiązań  nie uległa zmianie 

po 31.12.2014 r. 

Łącznie do dnia 30.06.2016 r. wydatkowano w ramach Umowy kwotę  4 055 797,06 PLN, co stanowi 

97,57 % Wpływów z Umowy, w tym: 

w formie dotacji — 3 947 618,00 PLN, 

na pokrycie kosztów wdrażania Umowy — 108 179,06 PLN. 

Środki dotacyjne na rzecz Beneficjentów realizujących Przedsięwzięcia z Zakresu Zazieleniania 

wypłacono do dnia 31.12.2014 r., tj. w terminie określonym w Umowie (31.12.2015 r.). 

Szczegółowe informacje na temat wykonania finansowego Przedsięwzięć  znajdują  się  w Załączniku 

- Tabela 9.2. 

5.1. Koszty Przedsięwzięć  
Wg stanu na dzień  30.06.2016 r. łączny koszt całkowity wszystkich 6 Przedsięwzięć  wynosił  
15 934 669,71 PLN, natomiast ich koszt kwalifikowany wynosił  12 139 663,32 PLN. 

Koszty większości Przedsięwzięć  zmniejszyły się  w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 

w stosunku do kosztów określonych na etapie uzyskania akceptacji Ministra środowiska, ze względu 

na obniżenie ceny robót budowlanych. Obniżenie kosztu kwalifikowanego wpłynęło na obniżenie 

kwot dotacji dla 3 z tych Przedsięwzięć. Dla jednego Przedsięwzięcia, na wniosek Beneficjenta, 

została utrzymana pierwotna kwota dotacji, przy zwiększeniu intensywności dofinansowania 

(w ramach maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej w Umowie). 

5.2. Przekazanie Beneficjentom Wpływów ze sprzedaży AAU 
Łącznie do dnia 31.12.2014 r. wypłacono Beneficjentom w formie dotacji kwotę  3 947 618,00 PLN, 

co stanowiło 100% zaalokowanych środków. Po dniu 31.12.2014 r. nie dokonywano wypłat 

na rzecz Beneficjentów. Wypłacona kwota dotacji jest niższa niż  95 % Wpływów z Umowy. Na dzień  
upływu terminu wydatkowania środków z Umowy na Przedsięwzięcia z zakresu Zazieleniania 

(31.12.2015 r.) wypłacona kwota dotacji stanowi 94,97 % Wpływów. 

Kwota niewykorzystana w dofinansowanie Przedsięwzięć  za zgodą  Kupującego została przesunięta 

do wydatkowania na pokrycie kosztów wdrażania Umowy. 

5.3. Środki zwrócone, niewykorzystane bądź  wykorzystane niezgodnie 
z warunkami umów o dofinansowanie 

W okresie wdrażania Umowy nie odnotowano przypadku zwrotu środków. 

Sytuacje niewykorzystania w całości otrzymanych kwot dofinansowania mogą  dotyczyć  transz dotacji 

wypłaconych Beneficjentom w formie zaliczek. 

NFOśiGW wypłacał  Beneficjentowi środki dotacyjne na podstawie przedłożonych dokumentów 

rozliczeniowych potwierdzających realizację  przedsięwzięcia, w całości lub w części, 
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zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym. Przedstawiane dokumenty byty weryfikowane 
pod względem prawidłowości i zasadności poniesienia kosztów. Przekazanie dofinansowania 

następowało po zaakceptowaniu przez NFOśiGW przedstawionych dokumentów rozliczeniowych. 

Stosowane przez NFOśiGW zasady rozliczania przedsięwzięć  zapewniają  kontrolę  
nad prawidłowością  wydatków ponoszonych przez Beneficjentów. 

Nie stwierdzono, aby środki przekazane na realizację  Przedsięwzięć  z Zakresu Zazieleniania byty 

wydatkowane przez Beneficjentów niezgodnie z warunkami określonymi w Planie Zazieleniania 
czy też  umowach o dofinansowanie zawartych między NFOśiGW a Beneficjentami. 

5.4. Wykorzystanie Wpływów na cele administracyjne 
W ramach kwoty 5% Całkowitej Ceny Umownej (203 750,00 PLN) dostępnej na pokrycie kosztów 

wdrażania systemu zielonych inwestycji, powiększonej zgodnie z pismem Kupującego 

z dnia 02.02.2016 r. o kwotę  nie wydatkowaną  na Przedsięwzięcia z Zakresu Zazieleniania, 

wydatkowano łącznie do dnia 30.06.2016 r. kwotę  108 179,06 PLN, z tego w okresie 01.01.2015 r. 

— 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę  49 099,93 PLN. 

Wydatkowana kwota została przeznaczona w szczególności na: 

Pokrycie kosztów opracowania dokumentu "Metoda Szacowania Efektu Zazieleniania"; 

Pokrycie kosztów kontroli na miejscu realizacji Przedsięwzięć  z Zakresu Zazieleniania; 

Pokrycie kosztu weryfikacji rocznych raportów z Wykonania Planu Zazieleniania; 

Pokrycie kosztu audytu rocznych Raportów Finansowych. 

6. Efekt Zazieleniania 

6.1. Planowany Efekt Zazieleniania 
Zgodnie z warunkami Umowy w ramach realizowanych Przedsięwzięć  Efekt Zazieleniania, określony 

w Umowie jako wskaźnik odpowiadający liczbie jednostek AAU niezbędnych do osiągnięcia redukcji 

ł  Mg CO2 w okresie 15 lat, nie powinien przekroczyć  poziomu 70. 

W wyniku realizacji 6 Przedsięwzięć  łączna roczna planowana oszczędność  energii wynosi 

5 446,39 MWh/rok. Sumaryczna wartość  efektu ekologicznego, wyrażona w unikniętej emisji gazów 

cieplarnianych dla Ww. Przedsięwzięć  wynosi natomiast 1 533,00 Mg CO2/rok. Zagregowany 
planowany wskaźnik zazieleniania (wskaźnik ex-ante) wynosi 47,68 i mieści się  poniżej wartości 

określonej w Umowie. 

Szczegółowe informacje na temat szacowanych efektów ekologicznych i wskaźnika zazieleniania 

dla poszczególnych Przedsięwzięć  zostały przedstawione w Załączniku - Tabela 9.3. 

6.2. Osiągnięty Efekt Zazieleniania 
Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego Przedsięwzięć  następuje po zakończeniu 

monitorowania pełnego roku kalendarzowego (okres styczeń  — grudzień), po zakończeniu realizacji 

przedsięwzięcia. Beneficjenci zobowiązani są  do udokumentowania wobec NFOśiGW osiągniętego 
efektu ekologicznego poprzez przedstawienie zweryfikowanych przez niezależną  organizację  
raportów, przygotowanych zgodnie z opracowaną  przez NFOśiGW "Metodą  Szacowania Efektu 
Zazieleniania". W przypadku Przedsięwzięć  z Zakresu Zazieleniania, których realizacja kończy się  
w trakcie trwania roku kalendarzowego zbierane są  dane cząstkowe za dany rok (tj. efekt uzyskany 

w okresie od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia do ostatniego dnia roku kalendarzowego) 

i traktowane są  informacyjnie. Następnie dane zbierane są  za kolejne lata kalendarzowe. 
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Do 31.12.2014 r. zakończono realizację  wszystkich 6 Przedsięwzięć. Potwierdzony efekt ekologiczny 

wynosi w 2015 r. 1 592,15 Mg CO2, przy oszczędności energii w wysokości 5 243,71 MWh. 

Zagregowany wskaźnik zazieleniania ex-post za 2015 r. wynosi dla 6 Przedsięwzięć  finansowanych 

w ramach Umowy 45,91, przy określonym w Umowie maksymalnym poziomie 70. 

Szczegółowe informacje na temat uzyskanych efektów ekologicznych oraz obliczonego 

na ich podstawie wskaźnika zazieleniania dla wszystkich Przedsięwzięć  zostały przedstawione 

W Załączniku - Tabela 9.3. 

7. Spełnienie wymogów ochrony środowiska 
W zakresie przedsięwzięć  dotyczących termomodernizacji istniejących obiektów budowlanych, 

najistotniejszym wymogiem ochrony środowiska jest ochrona niektórych gatunków ptaków 

i nietoperzy. Z tego względu załącznikiem do Programu priorytetowego jest instrukcja postępowania 

w celu ich ochrony. 

Wszyscy Beneficjenci zostali zobligowani do przestrzegania ww. instrukcji w trakcie realizacji 

Przedsięwzięć  poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 

Zgodnie z warunkami Umowy, Beneficjenci są  zobowiązani także do przestrzegania zapisów Ram 

Zarządzania środowiskiem (RZS) w zakresie regulacji polskich oraz wymogów MBOR dla ocen 

oddziaływania na środowisko. Ramy Zarządzania środowiskiem są  sformułowane zgodnie z zasadami 

stosowanymi w projektach finansowanych przez MBOR. 

Na podstawie analizy wszystkich Przedsięwzięć  dofinansowanych w ramach Umowy pod kątem 

klasyfikacji prac na termomodernizowanych budynkach (Tabela 3) stwierdzono, że przeważają  prace 

zakwalifikowane do kategorii C (łącznie ok. 66,6 %). Liczba budynków, na których prowadzone są  
prace zakwalifikowane do kategorii B niższy, stanowi 33,4 % wszystkich budynków. W żadnym 

projekcie 

nie stwierdzono kategorii B umiarkowany — przypadek 2, a także, w związku z brakiem prac 

mogących potencjalnie oddziaływać  na środowisko (podlegających pod przepisy załącznika 2 

do Dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko), w żadnym projekcie nie wskazano kategorii 

B umiarkowany - przypadek 1. 

Tabela 3. - Klasyfikacja budynków do kategorii RZ5 w podziale na nabory prowadzone w ramach Umowy 

Kategoria oddziaływania na środowisko III Nabór IV Nabór V Nabór Razem 

C 3 6 1 10 

B niższy O 5 O 5 

B umiarkowany (przypadek 2) O O O O 

B umiarkowany (przypadek ł) O O O O 

Razem 3 11 ł  15 

Powyższa klasyfikacja wynika z faktu, iż  prace termomodernizacyjne, ze względu na ich zakres, 

ograniczający się  praktycznie do samego budynku oraz zazwyczaj niewielkiego pasa otaczającego 

budynek, wywierają  niewielki wpływ na środowisko. Najprostsze, standardowe prace dociepleniowe 

(docieplenia przegród zewnętrznych, dachów i stropodachów oraz wymiana okien 

i drzwi) oraz prace dotyczące modernizacji systemów ciepinych, prowadzone wewnątrz budynków 

byty najczęściej klasyfikowane przez beneficjentów do kategorii C oraz B niskie. 
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9. Załączniki 

9.1. Tabela opisująca Przedsięwzięcia które otrzymały dofinansowanie ze środków zgromadzonych na Rachunku 
klimatycznym 

Lp. Nr Umowy Beneficjent Tytuł  Przedsięwzięcia Zakres Przedsięwzięcia Rodzaje robót budowlanych 

Harmonogram wdrażania 

Data zakończenia 
Przedsięwzięcia 

Postęp we wdrażaniu 

ł  576/2012 Politechnika Gdańska 
Termomodernizacja budynków 
Politechniki Gdańskiej 

Termomodernizacja 3 

budynków oświatowych 

Ocieplenie przegród zewnętrznych 

(ścian, stropów, dachów); wymiana 
okien, wymiana drzwi, wymiana instalacji 

wewnętrznych, budowa lub 
modernizacja instalacji wentylacyjnej 

2013-12-30 Projekt zrealizowany 

2 183/2013 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

Termomodernizacja obiektu 
użyteczności publicznej - budynek 
naukowo-badawczy " D " Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Termomodernizacja 1 

budynku oświatowego 

docieplenie przegród zewnętrznych 

(ścian, stropów, dachów), wymiana 
okien, wymiana drzwi, modernizacja 

instalacji c.o. 

2012-10-30 Projekt zrealizowany 

3 275/2013 Powiat Janowski 
Termomodernizacja budynków 
jednostek organizacyjnych powiatu 
Janowskiego 

Termomodernizacja 4 
budynków samorządowych 

ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, 
stropów, dachów), wymiana instalacji 
wewnętrznych (c.o., c.w.u.), wymiana 
okien, wymiana drzwi, budowa 
wentylacji nawiewno - wywiewnej, 
wymiana oświetlenia 

2013-11-12 Projekt zrealizowany 

4 491/2013 Gmina Kurzętnik 
Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Kurzętnik 

Termomodernizacja 3 
budynków oświatowych i 2 
samorządowych 

docieplenie przegród zewnętrznych 
wymiana dachów),stropów,  (ścian,

2013-11-21 
okien, wymiana drzwi, modernizacja 
instalacji c.o. 

Projekt zrealizowany 

5 217/2013 Uniwersytet Gdański 

Termomodernizacja budynków 
Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie 
przy ul. Armii Krajowej 119/121 

Termomodernizacja 1 
budynku oświatowego 

ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, 

stropów, dachów), wymiana stolarki 
okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, 
wymiana instalacji wewnętrznych (c.o., 

c.w.u.) 

2013-08-20 Projekt zrealizowany 

6 350/2013 

Miasto Stołeczne 
Warszawa -Dzielnica 
Ursynów Miasta 
Stołecznego Warszawy 

Zwiększenie efektywności 
energetycznej poprzez 
termomodernizację  Gimnazjum Nr 92 
w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 

Termomodernizacja ł  
budynku oświatowego 

ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian 

wraz z ościeżami, stropów, dachów), 
wymiana instalacji wewnętrznych (c.o.) 

 

2014-07-31 Projekt zrealizowany 
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9.2. Tabela wykonania finansoweao Przedsi wzi ć  

Lp. 
Nr 

umowy 

- 

Beneficjent 

- 

Tytuł  Przedsięwzięcia 

- 

Koszt całkowity 
wg listy 

zaakceptowanej 
przez Mś  [PLN] 

Koszt całkowity 
wg umowy o 

dofinansowanie 
[PLN] 

Koszt 
kwalifikowany 
wg umowy o 

dofinansowanie 
[PLN] 

Wartość  dotacji 
wg listy 

zaakceptowanej 
przez Mś  [PLN] 

Aktualna wartość  dotacji wg 
umowy o dofinansowanie 

Oszczędności 
wobec wartości 

dotacji 
zaakceptowanej 
przez Mś  [PLN] 

Wpływy przekazane do 
Beneficjentów 

[PLN] 
% kosztu 

kwalifikowanego 
Razem [PLN] 

% 
wartości 
dotacji 

ł  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 576/2012 
Politechnika 
Gdańska 

Termomodernizacja 
budynków Politechniki 
Gdańskiej 

6 538 763,00 5 243 411,00 2 985 882,00 ł  222 425,00 ł  222 425,00 41% 0,00 ł  222 425,00 100,00% 

2. 

Uniwersytet im. 

Adama 
Mickiewicza w 
Poznaniu 

183/2013 3 

Termomodernizacja 
obiektu użyteczności 
publicznej - budynek 
naukowo-badawczy " D " 

Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

046 259,00 3 046 259,00 2 174 484,00 652 345,00 652 345,00 30% 0,00 652 345,00 100,00% 

3. 275/2013 Powiat Janowski 
, 

Termomodernizacja 
budynków jednostek 
organizacyjnych powiatu 

Janowskiego 

2 027 465,00 1 982 375,00 1 656 643,40 520 282,00 490 697,00 30% 29 585,00 490 697,00 100,00% 

4. 491/2013 Gmina Kurzętnik 

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej na terenie 
Gminy Kurzętnik 

2 033 199,00 793 230,00 793 230,00 609 959,00 237 970,00 30% 371 989,00 237 970,00 100,00% 

5. 217/2013 
Uniwersytet 
Gdański 

Termomodernizacja 
budynków Wydziału 
Ekonomicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego 
w Sopocie przy ul. Armii 
Krajowej 119/121 

4 354 200,00 2 480 574,71 2 247 003,92 1 206 630,00 674 101,00 30% 532 529,00 674 101,00 100,00% 

6 350/2013 

Miasto Stołeczne 
Warszawa - 

Dzielnica Ursynów 
Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Zwiększenie efektywności 
energetycznej poprzez 

termomodernizację  
Gimnazjum Nr 92w 
Dzielnicy Ursynów m. st. 
Warszawy 

2 325 330,00 2 388 820,00 2 282 420,00 670 080,00 670 080,00 29% 0,00 670 080,00 100,00% 

RAZEM 20 325 216,00 15 931 669,71 12 139 663,32 4 881 721,00 3 947 618,00 934 103,00 3 947 618,00 100,00% 

17IStrona 

Raport z wykonania Planu Zazielenienia wynikającego z Umowy z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla Europy podpisanej 16.11.2012 r. 



18IStrona 

Raport z wykonania Planu Zazielenienia wynikającego z Umowy z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla Europy podpisanej 16.11.2012 r. 



9.3. Tabela efektów ekolo iczn ch 

Lp. Nr umowy 

' 

Beneficjent 

- 	- 

Tytuł  przedsięwzięcia 
objętych 

przedsięwzięciem 

Liczba budynków Uniknięta 
Oszczędność  energii 

[MWIVrok] 

emisja gazów 
i c eplarnanch 

[MgCO2/ro
y 

 k] 

Wskaźni
i 	

k zazieleniania 
[AAU/CO2/15 lat] 

Planowana Uzyskana Planowana Potwierdzona Planowana Potwierdzona Planowany Potwierdzony 

ł  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ł. 576/2012 
Politechnika 

Gdańska 

Termomodernizacja budynków 
Politechniki Gdańskiej 

3 3 ł  643,89 ł  414,44 554,00 476,00 40,86 47,55 

 183/2013 

Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Termomodernizacja obiektu 

użyteczności publicznej - 
budynek naukowo-badawczy" D 
" Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

ł  ł  1 170,83 1 319,17 235,00 264,00 51,40 45,75 

 275/2013 Powiat Janowski 

Termomodernizacja budynków 
jednostek organizacyjnych 
powiatu Janowskiego 

4 4 498,61 467,88 142,00 144,15 63,99 63,03 

4. 491/2013 Gmina Kurzętnik 
Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Kurzętnik 

5 5 315,83 309,44 91,00 229,00 48,42 19,24 

5. 217/2013 Uniwersytet Gdański 

Termomodernizacja budynków 
Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego w 
Sopocie przy ul. Armii Krajowej 
119/121 

ł  ł  751,67 794,16 151,00 160,00 82,67 78,02 

6 350/2013 

Miasto Stołeczne 
Warszawa - Dzielnica 
Ursynów Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Zwiększenie efektywności 
energetycznej poprzez 
termomodernizację  Gimnazjum 
Nr 92 w Dzielnicy Ursynów m. st. 
Warszawy 

1 ł  1065,56 938,61 360,00 319,00 34,46 38,89 

RAZEM 15 15 5446,39 5 243,71 ł  533,00 ł  592,15 47,68 45,91 
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