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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

art. 405. ust. 1

„Środki funduszy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska

i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie projektów

inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi”.

art. 409

„Środki wojewódzkich funduszy przeznacza się na (…) dofinansowanie

inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących z Unii

Europejskiej oraz funduszy krajowych”.

Kraków, 8 kwietnia 2009 r.

Miejsce wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w systemie
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W dniu 25 czerwca 2007 r. w Lublinie Minister Środowiska zawarł 

z wfośigw porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych I – Gospodarka 

wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 

ziemi. 

Na mocy tego porozumienia wfośigw stały się Instytucjami 

Wdrażającymi (IW) projekty o wartości całkowitej poniżej 25 mln euro.

Miejsce wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w systemie
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Odstępstwo od tej zasady regulują Porozumienia w sprawie przekazania 

i przyjęcia do realizacji zadań w ramach osi priorytetowych: I – Gospodarka 

wodno-ściekowa  i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisane przez 

poszczególne wfosigw z NFOŚiGW. 

Zgodnie z nimi wfośigw stały się IW dla kilku projektów powyżej 25 mln euro,

a NFOŚiGW IW dla kilku projektów poniżej tej wartości.

W dniu 28 maja 2008 r. w Wałbrzychu podpisano aneks nr 1 do porozumienia 

zawartego w Lublinie.

Miejsce wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w systemie
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Ponadto część wfośigw w drodze porozumień z Marszałkami swoich 

województw uczestniczy we wdrażaniu Regionalnych programów 

operacyjnych w zakresie projektów związanych z  ochroną 

środowiska. 

Miejsce wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w systemie
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System wdrażania I i II osi priorytetowej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kraków, 8 kwietnia 2009 r.
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Wfośigw odpowiedzialne są za przeprowadzanie oceny formalnej

i merytorycznej I stopnia wniosków pochodzących z grupy projektów 

kluczowych lub naboru w trybie konkursowym o wartości poniżej 

25 mln euro.

Zadania Instytucji Wdrażających
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Ocena formalna wniosków - tryb konkursowy – I oś priorytetowa 

Ocena formalna dokonywana przez IW polega na sprawdzeniu:

 czy wniosek został złożony w terminie, 

 czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu,

 czy wniosek wypełniony jest w języku polskim,

 czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem programowania,

 czy wniosek jest kompletny,

 czy wniosek posiada komplet załączników,

 czy projekt jest zgodny z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz 

Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ,

 czy projekt ma charakter strategiczny,

 jaka jest skala oddziaływania projektu (ponadregionalna, krajowa),

 czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Kraków, 8 kwietnia 2009 r.
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Ocena formalna wniosków – tryb konkursowy – I oś priorytetowa 

(dodatkowe kryteria formalne)

Ocena formalna dokonywana przez IW polega na sprawdzeniu również:

 czy przynajmniej jedna aglomeracja ma co najmniej 15 000 RLM,

 jaki jest wskaźnik koncentracji (czy wynosi on minimum 120 os/km nowobudowanej sieci 

kanalizacyjnej z wyjątkiem obszarów ustawowo wyłączonych, o których mowa w 3 ust. 5 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania 

obszaru i granic aglomeracji),

 czy projekt jest zgodny z KPOŚK (tzn. czy aglomeracja uwzględniona jest w aktualnym KPOŚK 

na dzień zgłoszenia projektu),

 jaka jest koncentracja projektu na gospodarce ściekowej (czy ponad 50% kosztów całkowitych 

dotyczy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków),

 czy jest jeden beneficjent,

Kraków, 8 kwietnia 2009 r.
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Ocena formalna wniosków – tryb konkursowy – I oś priorytetowa 

(dodatkowe kryteria formalne)

Ocena formalna dokonywana przez IW polega na sprawdzeniu również:

 jaka jest gotowość techniczna projektu do realizacji, tzn. czy:

• przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), 

a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja 

o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego),

• w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) wartość zadań 

inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę i dokumentacje przetargową dla kontraktów na 

roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia 

na budowę, wg warunków kontraktowych „Czerwonej Ksiązki FIDIC” (lub równoważnej) stanowi 

minimum 40%,

• w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) beneficjent 

posiada dokumentację przetargową (SIWZ) i ogłoszenie dla wszystkich zadań realizowanej wg Żółtej 

Książki FIDIC (lub równoważnej),

• w przypadku inwestycji wymienionych w 2 ust. 1 pkt 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu  o oddziaływaniu na środowisko (z późn. zm.) niezależnie od przyjętej formy 

warunków kontraktowych beneficjent posiada pozwolenia na budowę. 

Kraków, 8 kwietnia 2009 r.
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Ocena merytoryczna I stopnia wniosków - tryb konkursowy – I oś 

priorytetowa 

Ocena merytoryczna I stopnia dokonywana przez IW polega na sprawdzeniu:

 jaka jest wielkości aglomeracji (wyrażona w RLM-ach), w której realizowane będzie 

przedsięwzięcie,

 w jakim stopniu realizacja projektu przyczynia się do wypełnienia przez aglomerację wymogów 

dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

 ile wynosi liczba RLM-ów, którym zapewniona zostanie możliwość przyłączenia w wyniku 

budowy/rozbudowy kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej,

 jaka jest ilość oczyszczanych ścieków (wyrażona w RLM-ach) budowanej, modernizowanej, 

rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w rok po zakończeniu projektu,

 jaka jest liczba kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, która ma zostać 

zmodernizowana w stosunku do kilometrów istniejącej sieci kanalizacyjnej,

Kraków, 8 kwietnia 2009 r.
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Ocena merytoryczna I stopnia wniosków w trybie konkursowym – I oś 

priorytetowa

Ocena merytoryczna I stopnia dokonywana przez IW polega na sprawdzeniu:

 ile wynosi wskaźnik koncentracji (wyrażony w liczbie mieszkańców na kilometr nowobudowanej 

sieci),

 jaka jest gotowość do realizacji przedsięwzięcia: 

• własność gruntów – poziom uregulowania (100% dla projektów punktowych lub 50% dla projektów 

liniowych), 

• stan prawny beneficjenta, 

• przygotowanie instytucjonalne do wdrożenia (powołanie Pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki 

realizującej projekt), 

• wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich 

zadań wymagających pozwolenia na budowę (%), 

• wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości kontraktów 

(%),

 czy infrastruktura kanalizacyjna położona jest na terenie bezpośrednich zlewni rzek zasilających 

zbiorniki retencyjne i jeziora będące źródłem wody pitnej.

Kraków, 8 kwietnia 2009 r.
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Instytucje Wdrażające przesyłają do Ministerstwa Środowiska zestawienie projektów, które 

pozytywnie przyszły ocenę wg kryteriów formalnych. 

Dla tej grupy projektów IW załączają również wyniki oceny wg kryteriów merytorycznych I 

stopnia. 

Ocena merytoryczna I stopnia kończy się stworzeniem listy rankingowej i wskazaniem projektów, 

które mogą uzyskać dofinansowanie

Instytucje Wdrażające przekazują również dokumentację dla ww. projektów do Sekretariatu 

Grupy Roboczej w NFOŚiGW w celu dokonania oceny merytorycznej II stopnia.



Kraków, 8 kwietnia 2009 r.Ministerstwo Środowiska

Ramy czasowe

Czas na podpisanie umowy  o dofinansowanie – 30 dni lub 60 dni kalendarzowych od 

dnia przekazania IW pisemnego potwierdzenia przyznania dofinansowania (pismo p. 

min. Gawłowskiego z dnia 10.03.2009 r.)
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Pozostałe zadania Instytucji Wdrażających

• wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie z beneficjentem,

• rozwiązywanie umowy o dofinansowanie (na wniosek beneficjenta/z inicjatywy IW),

• przygotowywanie i przekazywanie do IP informacji miesięcznej i okresowych 

(półrocznych, rocznych i końcowych) sprawozdań z realizacji działania,

• przygotowywanie informacji i zestawień ad hoc,

• opracowywanie zbiorczej informacji z raportów z osiągniętych efektów,

• przygotowywanie i przekazywanie do IP planu kontroli zamówień publicznych,

• kontrola zamówień publicznych objętych i nie objętych zakresem stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych (kontrola ex-ante, ex-post i ad hoc zawierania umów 

i aneksów do umów),

• sporządzanie sprawozdań z wykonania planu kontroli zawartych umów i aneksów do 

umów,

• przygotowywanie i przekazywanie do IP planu kontroli projektów na miejscu,

• przeprowadzanie kontroli planowych i ad hoc projektów na miejscu, sporządzanie 

informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad wdrożeniem zaleceń,
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Pozostałe zadania Instytucji Wdrażających

• sporządzanie sprawozdań z wykonania planu kontroli projektów na miejscu,

• weryfikowanie wniosków o płatność beneficjentów,

• przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektu,

• przeprowadzanie kontroli projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych 

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, sporządzanie informacji pokontrolnej, 

zaleceń pokontrolnych i nadzór nad wdrożeniem zaleceń,

• sporządzanie i przekazywanie do IP wniosku o dotację rozwojową/wniosku 

o uruchomienie transzy dotacji/informacji o wykorzystaniu środków dotacji 

rozwojowej,

• dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów,

• odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych,

• sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność 

okresową,
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Pozostałe zadania Instytucji Wdrażających

• opracowywanie wkładu do Wieloletniego Planu Działań/Rocznego Planu Działań 

w ramach pomocy technicznej i przekazywanie go do IP,

• podpisywanie z IP umowy o dofinansowanie Rocznego Planu Działań (pomoc 

techniczna),

• udzielanie zamówień publicznych i  podpisywanie umów z wykonawcami w ramach 

realizacji Rocznego Planu Działań,

• weryfikacja i akceptacja dokumentów finansowo-księgowych w ramach Rocznego Planu 

Działań oraz dokonywanie płatności na rzecz wykonawców,

• przygotowywanie wniosku o płatność do IP w ramach Rocznego Planu Działań,

• identyfikowanie nieprawidłowości,

• przygotowanie informacji podlegających/nie podlegających raportowaniu do Komisji 

Europejskiej, 

• wprowadzanie/aktualizowanie informacji w Krajowym Systemie Informatycznym KSI 

(SIMIK 07-13).



18 WFOŚiGW w Krakowie

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Środowiska na wfośigw 

ciąży obowiązek prowadzenia działań związanych z informowaniem 

i promowaniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wfośigw realizują powierzone obowiązki poprzez prowadzenie 

i aktualizowanie stron internetowych, a także udzielanie informacji 

w punktach informacyjnych. 

Strony internetowe zawierają aktualne informacje o prowadzonym 

naborze, dokumenty i formularze niezbędne do złożenia wniosku oraz 

dokumenty obowiązujące dla POIiŚ.

Kraków, 8 kwietnia 2009 r.

Informacja i promocja w ramach POIiŚ



Zestawianie projektów, które zostały złożone w ramach I naboru wniosków  do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w 

Krakowie, które przeszły etap oceny merytorycznej I stopnia

Lp. Nazwa projektu
Koszt całkowity projektu 

(w zł)

1. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 87 024 496,00

2.

Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy 

poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie działalności Związku Międzygminnego w 

Brzesku

52 453 412,00

3.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa 

oczyszczalni i kanalizacji w m. Stróże i Biała Niżna
19 757 500,00

4. Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek 57 333 935,00



Zestawianie projektów, które zostały złożone w ramach II naboru wniosków do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Krakowie, które przeszły etap oceny merytorycznej I stopnia

Lp. Nazwa projektu
Koszt całkowity projektu 

(w zł)

1. Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój 84 792 913,12

2.
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - 

Luborzyca - etap I
52 453 412,00

3.
Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w 

zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka
33 546 081,07

4.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki 

Biała w ramach programu Czysty Dunajec
144 601 241,47



Zestawianie projektów, które zostały złożone w ramach III naboru wniosków do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Krakowie, które przeszły etap oceny merytorycznej I stopnia

Lp. Nazwa projektu
Koszt całkowity projektu 

(w zł)

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno 72 962 631,00

2.
System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na 

terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański
47 123 159,92

3.
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i 

Polanka Wielka
22 232 144,87

4.
Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie 

Kęty - etap I
55 291 185,37

5.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice - 

aglomeracja Tarnów - zlewnia Dunajec
27 140 584,00

6. Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu 64 423 046,00



Zestawianie projektów, które zostały złożone w ramach IV naboru wniosków do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Krakowie

Lp.
Nazwa projektu Koszt całkowity     [w PLN]

1.

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Dąbrowa 

Tarnowska
7 747 236,00

2.

Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej na terenie gminy 

Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczykiego
29 104 486,51

3.

Budowa kanalizacji saitarnej na osiedlu Dwory - Kruki w 

Oświęcimiu
6 840 967,0

4.

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Gminy Gródek 

nad Dunajcem na obrzezach Jeziora Rożnowskiego
86 408 400,00

5.

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Myśleniacach dla powiatów Myślenickiego i Limanowskiego
47 399 722,00
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Dziękuję za uwagę

Kraków, 8 kwietnia 2009 r.


