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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy 
ustawy Prawo ochrony środowiska, finansującą przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą 
ochroną środowiska. WFOŚiGW posiada status samorządowej osoby prawnej. 

 
 Finansowanie zadań proekologicznych odbywa się na podsta- 
 wie Listy Przedsięwzięć Priorytetowych i obejmuje zagadnienia: 
 
A.  Ochrony wód i gospodarki wodnej 

 
B.  Ochrony powietrza 
 
C. Ochrony powierzchni ziemi i zagospodarowania odpadów  
             zgodnie z Planami Gospodarki Odpadami 
 
D.  Ochrony przyrody 
 
E.  Edukacji ekologicznej 
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Dyspozycja środków WFOŚiGW  
w Poznaniu 

Środki statutowe – krajowe: 

1. pożyczki – częściowo umarzalne i zwrotne, 

2. dotacje, 

3. przekazywane środki – pjb, 

4. dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki oraz dopłaty do 
kapitału – dla przedsiębiorców, . 

 

Środki z UE: 

1. WRPO (2007-2013)–  Priorytet III – Środowisko przyrodnicze, 

2. POIŚ (2007-2013) – Priorytet I (gospodarka wodno – ściekowa) 

    Priorytet II gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 
   ziemi 

Nowa Perspektywa 2014-2020:  POIŚ [list intencyjny NFOŚiGW-wfośigw] 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu 
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Warunki dofinansowania [1] 

 Wysokość pożyczki ze środków Funduszu nie może przekraczać 100 % kosztów przedsięwzięcia  
  
 
     (nowa generalna zasada) 
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Warunki dofinansowania [2] 

Istnieją możliwości ubiegania się o umorzenia w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i od 
spełnienia pewnych wymogów: 
 
• Pożyczka umarzalna do 40% - dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków pod 

warunkiem, że wnioskodawca złoży komplet poprawnie sporządzonych dokumentów do 
30.06.2015r. 

• Pożyczka umarzalna do 40% na przedsięwzięcia realizowane przez JST lub ich związki, których co 
najmniej 50% zakresu jest realizowane na obszarze Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego, 
obszaru Natura 2000, 

• Pożyczka umarzalna do 40% - dla jednostek samorządu  
      terytorialnego lub ich związków, w przypadku  
      obiektów lub obszarów stwarzających poważne  
      zagrożenie dla środowiska uznanych przez Głównego  
      Inspektora Ochrony Środowiska jako  
      „bomby ekologiczne” 
• Pożyczka umarzalna do 25% - przedsięwzięcia  
      realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  
      lub ich związki, pod warunkiem złożenia przez  
      wnioskodawcę w terminie do 30.09.2015r.  
      kompletu poprawnie sporządzonych dokumentów. 
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 Pożyczka umarzalna do 25% - na przedsięwzięcia, które są  realizowane przez spółki prawa 
handlowego (w których udział kapitału publicznego w kapitale zakładowym na dzień złożenia 
wniosku o umorzenie stanowi co najmniej 51%), Lasy Państwowe, podmioty prawne związków 
wyznaniowych, jednostki organizacyjne kultury fizycznej i turystyki, samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej,  publiczne uczelnie wyższe – pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę w 
terminie do 30.06.2015r. kompletu poprawnie sporządzonych dokumentów 

 Pożyczka umarzalna do 15% - na przedsięwzięcia, które są  realizowane przez spółki prawa 
handlowego (w których udział kapitału publicznego w kapitale zakładowym na dzień złożenia 
wniosku o umorzenie stanowi co najmniej 51%), Lasy Państwowe, podmioty prawne związków 
wyznaniowych, jednostki organizacyjne kultury fizycznej i turystyki, samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej,  publiczne uczelnie wyższe 

 Pożyczka umarzalna do 15 % - udzielonej pożyczki na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich związki, 

 Pożyczka umarzalna do 10 % na przedsięwzięcia w zakresie: termomodernizacji obiektów 
budowlanych bez zmiany nośnika energii na ekologiczny, sieci przesyłowych i węzłów cieplnych, 
budowy kanalizacji deszczowej (pod warunkiem oczyszczania wód opadowych i roztopowych), 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, dostosowania wody do przepisów prawnych w 
zakresie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do  

       spożycia przez ludzi.  
 Fundusz może udzielić dotacji dla projektów dofinansowanych przez NFOŚiGW wyłonionych w 

konkursach ogłaszanych w ramach programów priorytetowych, według odrębnych regulaminów. 

 

Warunki dofinansowania [3] 
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Warunki dofinansowania [4] 

 • Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być dofinansowane w formie dotacji do 60% wartości 
kosztów, a pozostałe przedsięwzięcia do 100% wartości kosztów w zależności od wysokości 
środków pozostających w dyspozycji Funduszu. 

          Za przedsięwzięcie inwestycyjne uważa się  przedsięwzięcie z dziedziny ochrony wód,        

          gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony przed hałasem oraz ochrony ziemi z  

          wyłączeniem przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

• Kwota dotacji niewykorzystana do dnia 31 grudnia danego roku, jeżeli z umowy nie 
wynika  inaczej, nie przechodzi do realizacji w roku następnym. 

• Podmioty realizujące przedsięwzięcia finansowane w formie dotacji ze środków Funduszu, 
mogą uzyskać na to samo przedsięwzięcie pożyczkę dla zbilansowania środków, jednak 
łączny udział środków Funduszu nie może być większy niż 100% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. 

• W przypadku braku możliwości dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji, Fundusz 
może na to przedsięwzięcie udzielić pożyczki umarzalnej do wysokości 40%, na warunkach 
określonych w „Zasadach…” 

• Fundusz może udzielić dotacji - nagrody  dla laureatów konkursów z zakresu 
ochrony  środowiska i  gospodarki wodnej na realizowane przez nich przedsięwzięcia 
proekologiczne. 

• Fundusz może udzielić dotacji na przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie ze środków 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 
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Warunki dofinansowania [5] 

 
Fundusz, w przypadku obiektów lub obszarów stwarzających poważne 
zagrożenie dla środowiska uznanych przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska jako „bomby ekologiczne”, może udzielić pomocy finansowej w 
formie pożyczki na następujących warunkach: 

 

1) maksymalny okres trwania umowy wynosi 10 lat i liczony jest od 
daty  zawarcia umowy pożyczki,  

2) oprocentowanie wynosi 1 % w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych 
kwot kapitału, 

3) karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 1 rok 
od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki. 
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Warunki dofinansowania [6] 
Dla przedsięwzięć dofinansowanych wyłącznie ze środków krajowych: 

 Oprocentowanie 0,5 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%; 

 Maksymalny okres trwania pożyczki – 10 lat;  

 Karencja w spłacie pożyczki 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia; 

 

 Dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 

 Maksymalny okres trwania pożyczki – 15 lat; 

 Karencja w spłacie pożyczki maksymalnie 1 rok od  

        daty zakończenia przedsięwzięcia; 

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu przedsięwzięć  

dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  

realizowanych z udziałem środków zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, odbywa się z uwzględnieniem  

wymogów i zasad zawartych w odpowiednich programach  

i mechanizmach finansowych oraz przepisach  

szczegółowych, z wyłączeniem kosztów  

poniesionych (zapłaconych) do dnia złożenia wniosku. 
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Warunki dofinansowania [7] 
 

 

 

 

 

• Do kosztu przedsięwzięcia nie wlicza się w szczególności: podatku VAT (dla przedsięwzięć 
inwestycyjnych oraz przedsięwzięć realizowanych przez podmioty, które prowadzą 
działalność gospodarczą lub są zarejestrowani jako podatnicy VAT), wolontariatu, kosztów 
administracyjnych (takich jak: czynsz, energia, obsługa biura, telefony). 
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Warunki dofinansowania [8] 

• Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone całkowite lub częściowe sfinansowanie 
i/lub rozliczenie danego kosztu dwa razy ze środków publicznych (krajowych lub 
wspólnotowych).  
W szczególności za podwójne finansowanie uznaje się:  

 - sfinansowanie i/lub rozliczenie tego samego kosztu w ramach dwóch różnych 
 przedsięwzięć współfinansowanych ze środków krajowych i/lub wspólnotowych, 

 - sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług w ramach przedsięwzięcia, a 
 następnie odzyskanie części lub całości zapłaconego podatku ze środków budżetu 
 państwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
 towarów i  usług, lub wnioskowanie o bezzwrotne dofinansowanie podatku od 
 towarów i usług, który został już odzyskany w całości lub w części na podstawie 
 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, lub wykazanie 
 podatku od towarów i usług w kosztach przedsięwzięcia w przypadku gdy w oparciu 
 o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatek może 
 zostać odzyskany, 

 - przekroczenie maksymalnego poziomu pomocy dofinansowania w przypadku 
 przedsięwzięć objętych pomocą publiczną. 
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 Terminowa zakończenie przedsięwzięcia,  
 

 Osiągnięcie planowanych efektów, tj. efektu ekologicznego  
 i efektu rzeczowego, 

 

 Zatwierdzenie końcowego rozliczenia pożyczki, 
 

 Terminowa spłata rat i odsetek,  
 

 Wywiązywanie się z obowiązku uiszczania  

 opłat za korzystanie ze środowiska  

i administracyjnych kar pieniężnych  

za przekroczenie lub naruszenie warunków  

korzystania ze środowiska przez  

pożyczkobiorcę i jednostki wnoszące  

w jego imieniu opłaty i kary,  
 

Warunki umorzenia 
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Efekt ekologiczny 

• Wielkość pomocy uzależniona jest od wielkości 
efektu ekologicznego, 

• Efekt ekologiczny należy uzyskać w ciągu 3 lat od 
zakończenia przedsięwzięcia, 

• W przypadku nie uzyskania efektu ekologicznego w 
ciągu 3 lat, pożyczka może zostać udzielona jako nie 
umarzalna. 
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WFOŚiGW w polskim systemie finansowania ochrony 
środowiska [1] 

 

 



WFOŚiGW w polskim systemie finansowania ochrony 
środowiska [2] 

 Zasady działania polskiego 
systemu finansowania 
ochrony środowiska 
precyzuje Wspólna 
Strategia Działania 
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 



Strategia Działania WFOŚiGW na lata 2013-2020  
z perspektywą do 2020r. [1] 



Strategia Działania WFOŚiGW na lata 2013-2020  
z perspektywą do 2020r. [2] 

• „Strategia Działania WFOŚiGW 
w Poznaniu na lata 2013-2016 z 
perspektywą do 2020 r.” 
precyzuje kierunki, zakres, formy 
i skalę pomocy finansowej, 
wpisane w strategię rozwoju i 
potrzeby regionu, jak również 
określić kierunki i szanse na 
przejęcie nowych obowiązków w 
tym zakresie. 



 Priorytet I: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 

 

• … kontynuacja realizacji zadań w zakresie gospodarki  

 wodno-ściekowej w odniesieniu do Krajowego Programu  

 Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie budowy  

 sieci kanalizacyjnych i urządzeń oczyszczających ścieki.  

• … stosowanie lokalnych rozwiązań związanych  

 z oczyszczaniem ścieków poprzez budowę rozproszonych  

 systemów oczyszczania ścieków komunalnych.   

• … projekty związane z zagospodarowaniem wód  

 opadowych, które uwzględnią zwiększony poziom retencji  

 na terenach zurbanizowanych i pozwolą na ich ponowne  

 wykorzystanie.   

• … projekty mające za zadanie ochronę przeciwpowodziową 

 oraz ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 

dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi.  

• WFOŚiGW zamierza wspierać również zadania związane ze zwiększeniem retencji, które mają na celu m.in. 

wyrównanie bilansu wodnego w subregionach, jak i zadań związanych z osłoną hydrometeorologiczną na 

zbiornikach i rzekach, zwłaszcza w sąsiedztwie miast i zakładów przemysłowych. 

• Obszarem zaangażowania Funduszu w tym priorytecie będą też projekty zwiększające naturalną pojemność 

retencyjnej zlewni, odtwarzanie polderów, renaturalizację cieków poprzez łączenie ich ze starorzeczami i 

zbiorników wodnych (m.in. poprzez projekty związane z odbiorem i unieszkodliwianiem zanieczyszczeń z łodzi), 

przywracanie możliwości naturalnego meandrowania rzek, jak również zakładanie pasów zieleni wzdłuż rzek i 

jezior, mających na celu zabezpieczenie antyerozyjne dla gleb rolniczych i zabezpieczenie przed spływem do wód 

powierzchniowych substancji biogennych pochodzenia rolniczego.  

  

Kierunki finansowania 
w Strategii Działania WFOŚiGW [1] 



Kierunki finansowania 
w Strategii Działania WFOŚiGW [2] 

 

 Priorytet V: Edukacja ekologiczna 

 

• Niezwykle ważne miejsce w sferze pomocy finansowej WFOŚiGW zachowuje edukacja ekologiczna – 

zwracająca uwagę na konieczność ochrony zasobów przyrodniczych, w wymiarze siedliskowym, ochrony 

poszczególnych gatunków, ich roli dla zachowania różnorodności biologicznej, ale również praktyczne 

sposoby prowadzania działań minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko.  

 

• Wsparciu będą podlegały przedsięwzięcia takie jak zajęcia i warsztaty terenowe, kampanie medialne, 

programy promujące bioróżnorodność i wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych na potrzeby 

szkoleń i edukacji prowadzonej na wszystkich szczeblach nauczania i edukacji pozaszkolnej. 

 



„ŚRODOWISKOWE” CELE TEMATYCZNE 

2014-2020 

Cel 4 
• Wsparcie przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

Cel 5 
• Promowanie dostosowania do zmiany klimatu 

i zapobiegania ryzyku zmiany klimatu 

Cel 6 
• Ochrona środowiska i promowanie 

zrównoważonego rozwoju 



Cel 4 – Gospodarka niskoemisyjna: 

główne działania 

• Efektywność 
energetyczna  

• Odnawialne źródła 
energii  

• Innowacyjne technologie 
w zakresie energii 
odnawialnej 

• Zintegrowane strategie 
na rzecz 
niskoemisyjnego rozwoju 
obszarów miejskich  

 

 



Cel 5 – Dostosowanie do zmian 

klimatu: główne zadania 

• Opracowanie strategii i planów działania z 
zakresu:  
-  zapobieganie zagrożeniom środowiska 
wynikających ze zmian klimatu, 

     - przystosowanie się do zmian klimatu na 
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; 

• inwestycje z obszaru adaptacji do zmian 
klimatu:  
- zapobieganie zniszczeniom oraz zwiększanie 
trwałości infrastruktury, 

 - rozwój systemów zarządzania katastrofami w 
ramach klęsk żywiołowych. 

 



Cel 6 – Ochrona środowiska:       

   główne zadania 

 

• Inwestycje w zakresie: 

- efektywnego zaopatrzenia w wodę i 
oczyszczania ścieków  

- zgodnego z hierarchią gospodarowania odpadami  

- infrastruktury ekologicznej, w tym obszarów Natura 
2000, służące promowaniu ochrony i przywracaniu 
różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, 

- Działań służących zmniejszeniu zanieczyszczeń 
powietrza generowanych przez transport, 



II. OŚ PRIORYTETOWA POIŚ 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu 

 
 

Priorytety Inwestycyjne: 

 

• wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym 
zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i 
katastrofami; 

• inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych 
w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza 
te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie; 

• inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 
państwa członkowskie; 

• ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną 
infrastrukturę; 

• podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych 
(w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie 
działań służących zmniejszeniu. 
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PRIORYTET INWESTYCYJNY Inwestowanie w sektor gospodarki 

wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 

prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, 

określonych przez państwa członkowskie  

 

• projekty wynikające z krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych,  

• projekty z zakresu zaopatrzenia w wodę,  

• projekty z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych,  

• zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,  

• projekty w zakresie indywidualnych systemów oczyszczania 

ścieków.  

 



 

 

 

 

 

 

 
Dziękuję za uwagę. 

Hanna Grunt 


