
 

PROGRAM FINANSOWANIA UNIESZKODLIWIANIA SKAŻONYCH ODPADÓW 

MEDYCZNYCH 

 

1. Cel programu:  

Wzrost ilości unieszkodliwionych skażonych odpadów medycznych na terenie województwa 

małopolskiego 

 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu: 

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu: Masa 

skażonych odpadów medycznych poddanych unieszkodliwieniu [Mg] 

 

3. Budżet: 

300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) 

 

4. Okres kwalifikowalności: 

Od 01.02.2020 r. do 30.11.2020 r.  

 

5. Koszty kwalifikowane: 

Koszty związane ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem skażonych odpadów 

medycznych wykorzystywanych podczas opieki nad chorymi na koronawirusa (COVID-19) 

 

6. Forma dofinansowania:  

Dotacja 

 

7. Intensywność dofinansowania:  

Do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł na jedno zadanie.  

Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt 

ponoszony na realizację przedsięwzięcia, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia 

lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów. 

 

8. Beneficjenci:  

Szpitale z terenu województwa małopolskiego. 

 

 



 

9. Warunki przyznania dofinansowania 

Uzyskanie pozytywnej opinii Wojewody Małopolskiego. Opinia zostanie wystawiona na 

podstawie zestawienia złożonych wniosków i zawierać będzie uszeregowanie według pilności 

wykonania unieszkodliwienia skażonych odpadów medycznych.  

 

10. Terminy i sposób składania wniosków: 

Wniosek należy składać do biura WFOŚiGW w Krakowie do dnia 24.04.2020 r. do godziny 

15:30.  

Wniosek należy wypełnić na formularzu dostępnym na stronie www.wfos.krakow.pl,  

w zakładce OFERTY -> Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów 

medycznych (Załącznik nr 1 do niniejszego Programu).  

Następnie, podpisany wniosek (w wyznaczonych miejscach muszą być podpisy osób 

upoważnionych wraz z pieczątkami imiennymi (jeżeli dotyczy) i pieczątką jednostki) należy 

zeskanować i przesłać na maila: biuro@wfos.krakow.pl. W przypadku obowiązujących 

dodatkowych załączników należy je również załączyć do maila. Podstawą rozpatrzenia 

wniosku jest wpłynięcie skanu podpisanego wniosku na ww. adres mailowy w obowiązującym 

terminie. 

 

11. Podstawa prawna:  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 r. poz. 1396 z 

późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i 

sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2016 r. poz. 

1819 z poźn.zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 r. poz. 1975 z późn.zm); 

− Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm).  

http://www.wfos.krakow.pl/
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