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1. Podstawy prawne działania  
Wojewódzkiego Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie działa na podstawie ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Woje-
wódzki Fundusz jest samorządową osobą prawną, w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), niebędącą wojewódzką samo-
rządową jednostką organizacyjną.

Organizację wewnętrzną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
szczegółowy tryb działania jego organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw określa rozporządze-
nie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2386 z późn. zm.) i wydane na 
jego podstawie Zarządzenie Nr 07-2019 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Członkami 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regulamin 
organizacyjny biura WFOŚiGW w Krakowie zatwierdzony Uchwałą Nr 193-2020 Rady Nadzorczej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2020 r.   
wraz ze Schematem organizacyjnym. Zasady gospodarki finansowej Wojewódzkiego Funduszu określa 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479 z późn. zm.).

W dalszej treści sprawozdania używa się również nazwy skróconej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – „Wojewódzki Fundusz”, „WFOŚiGW w Krakowie” lub „Fundusz”. 

Organy Wojewódzkiego Funduszu

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie składa 
się z 5 członków, powołanych przez ministra właściwego ds. klimatu. W 2021 roku w skład Rady Nad-
zorczej wchodzili: 

1. Pani Beata Nowosielska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – wyznaczona przez Ministra Środowiska;

2. Pan Bogdan Pęk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – wyznaczony przez Sejmik Województwa Małopol-
skiego;

3. Pan Wojciech Pałka – Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie – wyznaczony przez wojewodę małopolskiego;

4. Pan Zbigniew Myczkowski – Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

5. Pan Krzysztof Durek – Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie – wyznaczony przez wojewodę małopolskiego spośród przedsta-
wicieli nauki lub organizacji pozarządowych.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyła 
w 2021 roku 11 posiedzeń oraz 4-krotnie podejmowała uchwały w trybie pisemnym. Ze względu na 
panujący stan epidemii COVID-19 wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się zdalnie z wykorzy-

2.1
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staniem środków komunikacji elektronicznej. Łącznie w roku 2021 Rada Nadzorcza podjęła 148 uchwał. 
W ustawowym terminie uchwały Rady Nadzorczej były przekazywane Wojewodzie Małopolskiemu, jako 
organowi nadzoru, który wobec żadnej z nich nie stwierdził nieważności.

Podjęte uchwały dotyczyły zatwierdzenia wniosków Zarządu Wojewódzkiego o przyznanie dofinansowania 
w formie pożyczek i dotacji oraz dofinansowania dla państwowych jednostek budżetowych w przypad-
kach, w których wartość jednostkowa przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez WFOŚiGW w Krako-
wie w roku poprzednim. Dla dofinansowania udzielanego w roku 2021 wartość ta wynosiła 221.909,12 zł.

Rada Nadzorcza podjęła także uchwały m.in. w następujących sprawach:
- kwoty przeznaczonej na finansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego „Czyste  

powietrze” realizowanego wspólnie z NFOŚiGW w roku 2021;
- przeznaczenia środków finansowych na zadania określone Programem Priorytetowym „Likwidacja 

Barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Małopolskiego” w 2021 roku;
- wyrażenia zgody na wspólne prowadzenie przez WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW przedsię-

wzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratow-
niczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych”;

- wspólnego finansowania przez WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW zadań w ramach Programu 
Priorytetowego Moja Woda oraz Programu Priorytetowego Czyste Powietrze;

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Krakowie za rok 2020;
- podziału wyniku finansowego WFOŚiGW w Krakowie za rok 2020;
- zatwierdzenia zmiany Programu priorytetowego - Edukacja ekologiczna i przeznaczenia kwoty  

1 000 000,00 zł na zadania określone Programem w 2021 roku;
- wyrażenie zgody na dalsze wspólne finansowanie przez WFOŚiGW w Krakowie wraz z NFOŚiGW  

przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Moja woda”, przeznaczenia kwoty  
250 000,00 zł na realizację zadań w ramach Programu oraz zatwierdzenia Regulaminu naboru 
wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja woda” na lata 2020-2024;

- zmiany planu działalności WFOŚiGW w Krakowie na rok 2021;
- zmiany rocznego planu finansowego WFOŚiGW w Krakowie na rok 2021;
- zatwierdzenia Regulaminu Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków 

dla środowiska – Bezpieczny Strażak” oraz przeznaczenia kwoty 800 000,00 zł na dofinansowanie 
zadań określonych ww. Regulaminem w 2021 roku;

- wspólnego prowadzenia przez WFOŚiGW w Krakowie wraz z NFOŚiGW przedsięwzięć w ramach Pro-
gramu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 
oraz przeznaczenia kwoty 700 000,00 zł na zadania określone Programem na lata 2021-2023;

- zatwierdzenia Regulaminu „Programu finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów me-
dycznych” oraz wyrażenia zgody na przeznaczenie kwoty 300 000,00 zł na zadania określone 
Programem w 2021 roku;

- zatwierdzenia Regulaminu Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” 
oraz przeznaczenia kwoty 300 000,00 zł na dofinansowanie zadań określonych ww. Programem 
w 2021 roku;

- zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Małopolskie Remizy 2021” oraz przeznaczenia kwoty  
1 000 000,00 zł na dofinansowanie zadań określonych ww. Regulaminem w 2021 roku;

- zatwierdzenia Regulaminu Programu „Mały Strażak” oraz przeznaczenia kwoty 50 000,00 zł na 
dofinansowanie zadań określonych ww. Programem w 2021 roku;

- wyrażenia zgody na wspólne finansowanie przez WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW przedsięwzięć 
w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.  
Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowni-
czych” oraz przeznaczenia kwoty 2 000 000,00 zł na realizację zadań w ramach Programu;

- wyrażenia zgody na wspólne prowadzenie przez WFOŚiGW w Krakowie wraz z NFOŚiGW przedsię-
wzięć w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła 
i towarzyszące magazyny energii” oraz zatwierdzenia „Regulaminu naboru wniosków w ramach 
Programu Priorytetowego „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące 
magazyny energii”;

- zatwierdzenia „Regulaminu Programu usuwania skutków dla środowiska wywołanych przez eks-
tremalne zjawiska pogodowe na terenie województwa małopolskiego” oraz wyrażenia zgody na 
przeznaczenie kwoty 575.000,00 zł na zadania określone Programem w 2021 roku;
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2.2

- ustalenia zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dota-
cji przez WFOŚiGW w Krakowie;

- zatwierdzenia listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2022;
- uchwalenia rocznego planu finansowego WFOŚiGW w Krakowie na rok 2022;
- uchwalenia planu działalności WFOŚiGW w Krakowie na rok 2022.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu w 2021 r. podjęła także uchwały dotyczące organizacji we-
wnętrznej i bieżącej działalności organów WFOŚiGW w Krakowie, w tym:

- zmian zasad wynagradzania Członków Zarządu WFOŚiGW w Krakowie,
- zmian zasad wynagradzania pracowników WFOŚiGW w Krakowie,
- zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2021 
działał w następującym składzie:

1.    Pan Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

2.    Pani Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W roku 2021 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu odbył 61 posiedzeń, podczas których przyjął 3029 uchwał, 
w tym w sprawach udzielania dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, zmian warunków dofinansowania oraz w kwestiach organizacyjnych. Liczba podjętych uchwał 
Zarządu WFOŚiGW w zestawieniu z latami poprzednimi wynosi:

Rok 2018 - 1342 uchwał
Rok 2019 - 1513 uchwał 
Rok 2020 - 2268 uchwał
Rok 2021 - 3029 uchwał 

Wykres 1. Liczba podjętych uchwał Zarządu WFOŚiGW w Krakowie w la-
tach 2018-2021
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Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.
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Rok
Liczba zrealizowanych  

wniosków
Liczba 

sporządzonych umów

2015 764 602

2016 960 677

2017 925 631

2018 2 854 527

2019 9 820 5 689

2020 13 001 13 465

2021 24 294 21 527

W zakresie wypełniania zadań bieżących prace Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w roku 2021 koncen-
trowały się przede wszystkim na:

- rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu uchwał o udzielaniu pożyczek i dotacji na zadania, 
w których udział Wojewódzkiego Funduszu nie przekraczał 0,5 % przychodów uzyskanych przez 
WFOŚiGW w Krakowie w roku poprzednim tj. kwoty 221.909,12 zł,

- przedkładaniu do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej wniosków o częściowe umorzenie udzielonych 
pożyczek,

- bieżącej organizacji pracy Biura Wojewódzkiego Funduszu,
- zawieraniu umów pożyczek i dotacji (z oceną zdolności kredytowej i podejmowaniem decyzji 

o sposobie zabezpieczenia tych umów). W roku 2021 sporządzono ponad 21 tys. umów o dofinan-
sowanie. Poniżej znajduje się tabela, która zawiera liczbę rozpatrzonych wniosków oraz zawartych 
umów w ostatnich kilku latach.  

Tabela 1. Liczba rozpatrzonych wniosków oraz zawartych umów w latach 
2015-2021

Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.

Wykres 2. Liczba rozpatrzonych wniosków w latach 2015-2021

Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.
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Członkowie Zarządu WFOŚiGW w roku 2021 reprezentując Fundusz uczestniczyli w wielu spotkaniach, 
konferencjach, forach oraz wydarzeniach. Jako przykład można wskazać uczestnictwo w pracach Kon-
wentu Wojewódzkich Funduszy, udział w grupach roboczych powstałych we współpracy z NFOŚiGW 
oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, spotkaniach na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Małopolski, Targach POLECO 2021, Konferencji Polskiego Klubu Ekologicznego, pracach w ramach Rady  
ds. EkoMałopolski, spotkaniach z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji po-
zarządowych, jednostek ochotniczych straży pożarnych, instytucji finansowych, uczelni oraz z parlamen-
tarzystami. Część z tych wydarzeń odbywała się w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej. Prezes Zarządu reprezentował WFOŚiGW w Krakowie także w środkach masowego przeka-
zu np. TVP3 Kraków, Radio RDN Małopolska, Radio Kraków oraz w prasie.    

Organizacja Wojewódzkiego Funduszu

Strategia działania i misja Wojewódzkiego 
Funduszu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie działa w ra-

mach systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, w skład którego wchodzą Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze.
Od 29 lutego 2020 roku nadzór nad działalnością wszystkich wojewódzkich funduszy sprawuje minister 
właściwy do spraw klimatu.
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Wykres 3. Liczba zawartych umów w latach 2015-
2021

Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.
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Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu 
29 października 2020 r. przyjęła strategię działania Wojewódzkiego Funduszu na lata 2021-2024. Stra-
tegia jest zgodna ze Wspólną Strategią Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024 oraz 
uwarunkowaniami regionalnymi. 

Projekt nowej Strategii został uzupełniony o założenia Programu Ochrony Powietrza dla województwa 
małopolskiego, który ostatecznie został przyjęty uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopol-
skiego z dnia 28 września 2020 w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 12.12.2020 r. pod poz. 6337.

W treści „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie na lata 2021-2024” ustanowiono misję Wojewódzkiego Funduszu brzmiącą: „Skutecznie wspie-
ramy działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju w Małopolsce”. Zadania jakie podjął 
się realizować Wojewódzki Fundusz zmierzać będą do poprawy stanu środowiska i zrównoważonego 
gospodarowania jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw 
służących środowisku przy pełnym i zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystaniu 
środków europejskich na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Struktura organizacyjna i rozwój zasobów 
ludzkich

W 2021 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dzień 
31.12.2021 r. zatrudnienie wynosiło:

Tabela 2. Zatrudnienie w Funduszu w 2021 roku

Stan na dzień 31.12.2021 r. Liczba pracowników

Pracownicy WFOŚiGW w Krakowie 
w tym:

125 

Czyste Powietrze:
Zespół Klienta Indywidualnego 
Zespół Rozliczeń Klienta Indywidualnego

64

Doradcy Energetyczni 7

pozostałe zespoły 52

Zarząd 2

Rada Nadzorcza 5

Umowy zlecenia 13

Umowa o dzieło 1

Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.

3.2
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Prezes 
Zarządu Zastępca Prezesa 

Zarządu

Departament  
Doradztwa  

Energetycznego 
DE

Zespół Doradców 
Energetycznych

ZE

Sekretariat  
i Dziennik  
Podawczy

SE

Zespół Funduszy 
Europejskich

ZF

Stanowisko ds. 
Zamowień  
Publicznych

SZ

Inspektor  
Ochrony Danych 

Osobowych,  
Stanowisko ds. 

Kontroli  
Zarządczej

IODO

Stanowisko ds. 
Nieruchomości

SN

Stanowisko ds. 
Koordynacji  
i Nadzoru 

SKN

Biuro Zarządu
BZ

Zespół Prawny
RP

Zespół  
Księgowości

KS

Zespół Planowania  
i Sprawozdawczości

PL

Zespół Kadrowo- 
Płacowy

KP

Zespół Kontroli
ZK

Stanowisko  
ds. Kontaktów  

z Mediami
KZM

Zespół  
Informatyki

ZI

Departament  
Finansowo- 
Księgowy

DF

Departament 
Pożyczek i Dotacji

DP

Zespół Pożyczek
ZP

Zespół Dotacji
ZD

Zespół Rozliczeń 
Klienta  

Indywidualnego
ZRK

Zespół Klienta 
Indywidualnego 
w tym: Oddziały 
Zamiejscowe:

TARNÓW - OZT
NOWY SĄCZ - OZN
OŚWIĘCIM - OZO
MIECHÓW - OZM

ZKI 

Inspektor BHP
BHP

Rysunek 1. Schemat organizacyjny zatwierdzony 17 grudnia 2020 r. - obowiązujący 
w 2021 roku

W dniu 26.11.2021 r. Rada Nadzorcza, na podstawie art. 400e ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973), zmieniła zasady wynagradzania pracowników 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (Uchwała nr 128-2021). 

Z uwagi na zatrudnienie nowych pracowników w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie, konieczne stało się dokonanie zmiany regulaminu organizacyjnego i struktury 
Wojewódzkiego Funduszu. Przy redakcji Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wprowadzone zostały zmiany dotyczące głównie komórek 
organizacyjnych podległych Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Krakowie. Utworzono nową komórkę organi-
zacyjną - Zespół Kancelaryjny oraz nowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz zmieniono 
nazwę Zespół Kontroli, na Zespół Kontroli Zewnętrznej. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Stano-
wisko ds. Kontroli Zarządczej zostało przesunięte bezpośrednio pod nadzór Prezesa Zarządu WFOŚiGW 
w Krakowie (Uchwała nr 2698-2021 Zarządu z dnia 19.11.2021 r.). 
Wprowadzone zmiany do Regulaminu organizacyjnego, zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
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W dniu 26 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza, realizując swoje kompetencje wynikające z art. 400e ust. 3 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) zatwierdzi-
ła Regulamin organizacyjny biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie (Uchwała Nr 127-2021 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie).

Rysunek 2. Schemat organizacyjny WFOŚiGW w Krakowie zał. do uchwały Nr 127-2021

Prezes 
Zarządu Zastępca Prezesa 

Zarządu

Departament  
Doradztwa  

Energetycznego 
DE

Zespół Doradców 
Energetycznych

ZE

Sekretariat  
i Dziennik  
Podawczy

SE

Zespół Funduszy 
Europejskich

ZF

Stanowisko ds. 
Zamowień  
Publicznych

SZ

Stanowisko ds. 
Nieruchomości

SN

Zespół 
Kancelaryjny

KAN

Biuro Zarządu
BZ

Zespół Prawny
RP

Zespół  
Księgowości

KS

Zespół Planowania  
i Sprawozdawczości

PL

Zespół Kadrowo- 
Płacowy

KP

Zespół Kontroli 
Zewnętrznej

ZK

Zespół Kontroli 
Wewnętrznej  

i Audytu
ZKW

Stanowisko  
ds. Kontaktów  

z Mediami
KZM

Zespół  
Informatyki

ZI

Inspektor Ochrony 
Danych  

Osobowych,  
Stanowisko ds. 

Kontroli Zarządczej
IODO

Departament  
Finansowo- 
Księgowy

DF

Departament 
Pożyczek i Dotacji

DP

Zespół Pożyczek
ZP

Zespół Dotacji
ZD

Zespół Rozliczeń 
Klienta  

Indywidualnego
ZRK

Zespół Klienta 
Indywidualnego 
w tym: Oddziały 
Zamiejscowe:

TARNÓW - OZT
NOWY SĄCZ - OZN
OŚWIĘCIM - OZO
MIECHÓW - OZM

ZKI 

Inspektor BHP
BHP

Uchwałą Nr 2999-2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu dokonał zmiany 
uchwały nr 2698-2021 Zarządu z dnia 19.11.2021 r. w sprawie zmiany  i ustalenia tekstu jednolitego 
Regulaminu organizacyjnego biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Na podstawie ww. zmiany, Zarząd dodatkowo doprecyzował zadania Zespołu Pożyczek i Ze-
społu Dotacji (z uwagi na rezygnację z Kart Informacyjnych Zadania) oraz dokonał korekty Schematu 
organizacyjnego. Powyższa zmiana zadań ww. Zespołów wynikała z modyfikacji „Zasad finansowania 
zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie”, obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu. 



13

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2021

W dniu 30.12.2021 r. Rada Nadzorcza, realizując swoje kompetencje wynikające z art. 400e ust. 3 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) zatwierdziła zmiany 
Regulaminu organizacyjnego biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie (Uchwała Nr 148-2021 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie).

Rysunek 3. Schemat organizacyjny WFOŚiGW w Krakowie zał. do uchwały Nr 148-2021

Prezes 
Zarządu Zastępca Prezesa 

Zarządu

Departament  
Doradztwa  

Energetycznego 
DE

Zespół Doradców 
Energetycznych

ZE

Sekretariat  
i Dziennik  
Podawczy

SE

Zespół Funduszy 
Europejskich

ZF

Stanowisko ds. 
Zamowień  
Publicznych

SZ

Stanowisko ds. 
Nieruchomości

SN

Zespół 
Kancelaryjny

KAN

Biuro Zarządu
BZ

Zespół Prawny
RP

Zespół  
Księgowości

KS

Zespół Planowania  
i Sprawozdawczości

PL

Zespół Kadrowo- 
Płacowy

KP

Zespół Kontroli 
Zewnętrznej

ZK

Stanowisko  
ds. Kontroli 
Wewnętrznej  

i Audytu
SKW

Stanowisko  
ds. Kontaktów  

z Mediami
KZM

Zespół  
Informatyki

ZI

Inspektor Ochrony 
Danych  

Osobowych,  
Stanowisko ds. 

Kontroli Zarządczej
IODO

Departament  
Finansowo- 
Księgowy

DF

Departament 
Pożyczek i Dotacji

DP

Zespół Pożyczek
ZP

Zespół Dotacji
ZD

Zespół Rozliczeń 
Klienta  

Indywidualnego
ZRK

Zespół Klienta 
Indywidualnego 
w tym: Oddziały 
Zamiejscowe:

TARNÓW - OZT
NOWY SĄCZ - OZN
OŚWIĘCIM - OZO
MIECHÓW - OZM

ZKI 

Inspektor BHP
BHP
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Pracownicy WFOŚiGW w Krakowie systematycznie podnosili kwalifikacje na szkoleniach wewnętrznych 
oraz zewnętrznych zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Wojewódzki Fundusz prowadził także szkolenia 
za pośrednictwem platformy e-learningowej Moodle. Każdy nowo przyjęty pracownik zrealizował szkole-
nie z zakresu ochrony danych osobowych, wstępne szkolenie BHP oraz szkolenie z ochrony przeciwpożaro-
wej. Kursy kończyły się testami i wystawianiem certyfikatów poświadczających ich pozytywne zaliczenie. 

Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu chcąc profesjonalnie realizować powierzone im zadania uczestniczyli 
w roku sprawozdawczym w szkoleniach merytorycznych, m.in. z zakresu kontaktów z klientem, zapobiegania 
korupcji, elektronicznego obiegu dokumentów, podpisu elektronicznego, obsługi osób z niepełnosprawnościami, 
termowizji i termografii, pomocy publicznej, prawa budowlanego, prawa energetycznego, zarządzania energią.

Łącznie w 2021 r. zrealizowano 355 osobo-szkoleń z 37 zagadnień.

Kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem
Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów określonych 
w corocznych planach operacyjnych oraz „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej” w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Monitorowanie 
skuteczności kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów odbywa się na każdym stanowisku w ra-
mach wykonywania bieżących obowiązków. 

W lutym 2021 r. zrealizowana została samoocena kontroli zarządczej za pośrednictwem przygotowanych 
ankiet (dostęp elektroniczny), które wypełnili wszyscy pracownicy. Wyniki kontroli były jedną z podstaw 
do przygotowania corocznego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Metodyka uzyskania oceny jest 
zgodna z zasadami wynikającymi z komunikatu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Dokonano analizy ryzyk operacyjnych. Podstawą do budowania rejestru ryzyk były cele określone w planie 
działalności Wojewódzkiego Funduszu.

W listopadzie 2021 r. przeprowadzona została ankieta mająca na celu doprecyzowanie kwestii, które 
według pracowników Wojewódzkiego Funduszu (zgodnie z opiniami wyrażonymi podczas samooceny 
kontroli zarządczej) wymagają usprawnienia dla lepszego funkcjonowania WFOŚiGW w Krakowie. 

Ponadto w roku sprawozdawczym pracownicy Wojewódzkiego Funduszu uczestniczyli w szkoleniu doty-
czącym zwalczania korupcji, wzięli również udział w badaniu ankietowym dotyczącym tego problemu.

Kodeks etyki, ochrona osób zgłaszających  
naruszenia, przedstawiciel pracowników 

Kodeks etyki

W Wojewódzkim Funduszu funkcjonuje Kodeks Etyki, do którego przestrzegania zobowiązani są wszyscy 
pracownicy Wojewódzkiego Funduszu. Nad przestrzeganiem zasad określonych Kodeksem Etyki czuwa, 
wyłoniona w dniu 19 stycznia 2021 r. z grona pracowników, Rada ds. Etyki (Zarządzenie nr 02-2021 
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie). Rada ds. Etyki działa w składzie:

Joanna Senisson    - Przewodnicząca Rady ds. Etyki
Joanna Dominiak-Paradowska  - Zastępca Przewodniczącej Rady ds. Etyki
Piotr Janowski    - Członek Rady ds. Etyki
Joanna Czeluśniak   - Członek Rady ds. Etyki
Olga Kalińska   - Członek Rady ds. Etyki

3.4

3.3

3.4.1
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Rada ds. Etyki spotykała się w 2021 roku w razie potrzeby w celu omówienia zgłaszanych przez pracow-
ników bieżących spraw wymagających interwencji. Ponadto, monitorowała przestrzeganie przez pracow-
ników norm zawartych w Kodeksie Etyki i popularyzowała wśród pracowników Wojewódzkiego Funduszu 
obowiązujące zasady etyczne, które oparte są na prostych, powszechnie przyjętych wartościach, którymi 
pracownicy Wojewódzkiego Funduszu powinni kierować się w działaniach realizowanych podczas pracy.

Ochrona osób zgłaszających naruszenia

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wychodząc na-
przeciw obowiązkowemu wdrożeniu przez Państwo Polskie z dniem 17 grudnia 2021 roku Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób 
zgłaszających naruszenia prawa Unii postanowił ustalić regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń 
wewnętrznych. Powołany został zespół zadaniowy, który opracował tekst regulaminu,  przyjęty Zarzą-
dzeniem Nr 41-2021 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wpro-
wadzenia Regulaminu dotyczącego przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań 
następczych.

Przedstawiciel pracowników 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8-2015 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie z dnia 14 września 2015 r.  
w sprawie ustanowienia Przedstawiciela pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyłoniono pierwszy raz Przedstawiciela pracowników. 

Dnia 1 października 2021 r. została wybrana na przedstawiciela pracowników Wojewódzkiego Funduszu 
Pani Joanna Senisson na okres dwóch lat tj. od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.

Przedstawiciel Pracowników WFOŚiGW w Krakowie brał udział w konsultacjach dotyczących zmiany  
„Regulaminu organizacyjnego biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie” oraz w przygotowaniu “Regulaminu dotyczącego przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych 
oraz podejmowania działań następczych”.

Przedstawiciel pracowników wszelkie zgłoszenia pracowników każdorazowo i niezwłocznie konsultował 
z pracodawcą i na bieżąco rozwiązywał zaistniałe problemy.

Na polecenie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie w 2021 r. Przedstawiciel pracowników wraz ze 
Specjalistą ds zamówień publicznych wyłonili firmę zarządzającą PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)  
tj. PKO TFI.

Budowanie marki

W 2021 roku z uwagi na wciąż trwającą pandemię koronawirusa Wojewódzki Fundusz musiał ograniczyć 
swoje działania w zakresie promocji i budowania marki. Część działań została przeprowadzona w trybie 
zdalnym. Jednakże, udało się zrealizować m.in. następujące czynności:

1) udział w Targach POLECO 2021 w dniach 13-14 października 2021 r.

2) przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu uczestniczyli w obradach Forum Wójtów, Prezesów 
i Burmistrzów. Zarząd WFOŚiGW odbył także liczne spotkania z przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego oraz zarządów OSP na terenie Małopolski. 

3.5

3.4.2

3.4.3
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3) kontynuowano współpracę z mediami lokalnymi, w tym z radiem RDN Małopolska, Radiem 
Kraków czy TVP3 Kraków.

4) przeprowadzono szkolenia dla pracowników gmin, które podpisały Porozumienie z Wojewódz-
kim Funduszem w sprawie realizacji Programu “Czyste Powietrze” - więcej informacji w punk-
cie 6.1.

5) w ramach promocji Zarząd Wojewódzkiego Funduszu uczestniczył w odbiorach samochodów 
lub innego wyposażenia, sfinansowanego ze środków WFOŚiGW (m.in w ramach “Ogólnopol-
skiego programu finansowania służb ratowniczych”, opisanego szerzej w punkcie 6.3 oraz 
6.4).

6) w siedzibie Funduszu Zarząd Funduszu uroczyście podpisywał umowy o dofinansowanie.  
Gośćmi w Krakowie byli m.in.:
- przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszycach, Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Sułkowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątnikach Górnych, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chorągwicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratułowie Górnym, 

- osoby reprezentujące Gminę Nowy Wiśnicz, Gminę Grybów oraz Gminę Jerzmanowice-Prze-
ginia,

- Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy.

7) w dniu 19 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice nastąpiło uroczyste 
zawarcie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie a Ochotniczą Strażą Pożarną w Myślenicach Dolne Przedmieście. Gośćmi tego 
wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice oraz Skarbnik Miasta i Gminy Myślenice.

8) w dniu 21 września 2021 r. podpisano umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w  Żabnie w Agen-
dzie Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie 

9) w dniu 4 września 2021 r. na stadionie sportowym miała miejsce uroczystość z okazji  
130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyńcu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie reprezentował Dyrektor Departamentu Pożyczek i Dotacji, 
który na ręce Prezesa OSP w Tyńcu złożył pamiątkowy ryngraf oraz gratulacje wieloletniej służ-
by, jak i zakupu średniego samochodu pożarniczego ze współudziałem środków Wojewódzkiego 
Funduszu i NFOŚiGW.

10) w dniu 29 sierpnia 2021 r. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnikach 
odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 140-lecia Jednostki OSP. W uroczystości, ze strony 
Wojewódzkiego Funduszu, wziął udział Dyrektor Departamentu Pożyczek i Dotacji, który prze-
kazał Prezesowi OSP w Kościelnikach pamiątkowy ryngraf oraz gratulacje wieloletniej służby, 
jak i zakupu średniego samochodu pożarniczego ze współudziałem środków Wojewódzkiego 
Funduszu i NFOŚiGW.

11) Doradcy energetyczni, realizując projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla 
sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energe-
tycznej oraz OZE” uczestniczyli w szeregu działań o charakterze informacyjno - promocyjnym 
i edukacyjnym, co zostało szerzej opisane w pkt. 6.10.

Ponadto, roczna oglądalność strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu kształtuje się na poziomie 
około 270 tysięcy użytkowników rocznie, z których większość, bo około 260 tysięcy, to nowi użytkownicy. 
Największa liczba wejść została zarejestrowana 22 marca, czyli w dniu ogłoszenia naboru w ramach 
Programu Priorytetowego “Moja woda” -  witryna Wojewódzkiego Funduszu była odwiedzona przez po-
nad 4500 unikalnych użytkowników. Strona www.wfos.krakow.pl w ciągu ostatnich 12 miesięcy została 
odnotowała ok. 1,3 mln odsłon. 

W ubiegłym roku kontynuowano również promocję Funduszu poprzez media społecznościowe. Konto na 
Facebooku zwiększyło swój zasięg o 34,5% w porównaniu z rokiem 2020. Odwiedziny strony osiągnęły 
wynik ok. 5000, co daje wzrost o 13,5% z poprzednim rokiem. 
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Mając na uwadze polepszenie jakości obsługi beneficjentów programu „Czyste powietrze” Prezes Woje-
wódzkiego Funduszu podjął starania w poszukiwaniu nowej lokalizacji dla pracowników Zespołu Klienta 
Indywidualnego oraz pracowników Zespołu Rozliczeń Klienta Indywidualnego. Powołano w tym celu ze-
spół zadaniowy Zarządzeniem Nr 16 – 2021 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 29 marca 2021 r.

Po analizie wielu ofert zespół zarekomendował lokalizację przy Al. Jana Pawła II 180 w Krakowie, którego 
lokalizacja jest dogodna dla beneficjentów m.in. ze względu na łatwy dojazd z różnych części Krakowa, 
a w szczególności z Dworca Głównego PKP i Małopolskiego Dworca Autobusowego. Nadto, naprzeciwko 
biurowca, znajduje się dworzec Bus Station Czyżyny, na który dojeżdżają busy spoza miasta Krakowa. 
Beneficjenci mają także możliwość dojazdu i parkowania samochodami. Biurowiec jest przystosowany dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

W dniu 02.12.2021 r. zawarto umowę najmu ww. powierzchni biurowej, która jest dostępna zarówno dla 
pracowników jak i Beneficjentów Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”. 

Modernizacja zasobów i ich ochrona

W obszarze Systemów Informatycznych działających w infrastrukturze WFOŚiGW w Krakowie w 2021 roku  
podjęto następujące działania:

- zmodernizowano zasoby środowiska serwerowego,
- w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyk i wypracowaną politykę ciągłości działania rozpoczęto 

prace mające na celu podniesienie stopnia redundancji dla wszystkich elementów systemu infor-
matycznego. Prace te mają na celu umożliwić przetwarzanie kluczowych danych w co najmniej 
dwóch lokalizacjach,

- wdrożono we wszystkich oddziałach centralną ewidencję czasu pracy (RCP),
- przeprowadzono szereg prac wdrożeniowych mających na celu optymalizację obsługiwanych pro-

cesów w WFOŚiGW w Krakowie. Między innymi zintegrowano wdrożony system EZD PUW z dzie-
dzinowym system Prolan iSAF oraz z systemem Gov-GWD obsługującym elektroniczne wnioski 
w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,

- rozpoczęto stopniową migrację zestawów stacjonarnych, na zestawy mobilne umożliwiając w ten 
sposób pracownikom Funduszu świadczenie pracy zdalnej i sprawną obsługę beneficjentów we 
wdrożonym systemie EZD.

Ochrona danych osobowych

WFOŚiGW w Krakowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wdrożył i na bieżąco aktualizuje wewnętrzne 
dokumenty regulujące przetwarzanie danych osobowych. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt 
wdrażania, charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycz-
nych Wojewódzki Fundusz wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

W roku sprawozdawczym, Wojewódzki Fundusz rozpoczął prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji, którego jednym z elementów jest również ochrona danych osobowych. Za-
kończenie prac nastąpi w I kwartale 2022 r.

3.6

3.7
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Wdrożenie systemu Elektronicznego 
Zarządzania Dokumentacją

Od 1 stycznia 2021 zgodnie z Zarządzeniem Prezesa nr 1-2021 wprowadzono w WFOŚiGW w Krakowie 
możliwość korzystania z systemu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją). Następnie w oparciu 
o Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 19-2021 z dnia 31 maja 2021 r. system EZD stał się w WFOŚiGW 
w Krakowie systemem podstawowym dokumentowania przebiegu spraw oraz wykonywania czynności 
kancelaryjnych. Wdrażając system EZD Fundusz wpisuje się w politykę Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
w zakresie podejmowania działań mających na celu cyfryzację pracy Biura Wojewódzkiego Funduszu. 
Jednocześnie jesteśmy pierwszym wfośigw w Polsce, któremu udało się to w pełni zrealizować. 

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) – zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 148-2021 
przez system EZD należy rozumieć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wdrażany na 
mocy trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Podlaskim Urzędem Wojewódzkim i Małopol-
skim Urzędem Wojewódzkim.  System ten służy do elektronicznego zarządzania dokumentacją w sposób 
umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania 
spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych, które mogą być więc dowodem w pro-
cedurach prawnych.  

W systemie EZD możliwe jest: 
- prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw; 
- prowadzenie spraw, które otrzymały „zgodę” na prowadzenie ich w sposób elektroniczny; 
- gromadzenie przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich dokumentów elektronicznych 

mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania tych spraw; 
- prowadzenie możliwych do zrealizowania w systemie EZD innych potrzebnych rejestrów lub ewi-

dencji; 
- udostępnianie dokumentów, spraw innym zainteresowanym osobom; 
- wykonywanie dekretacji; 
- wykonywanie akceptacji, w szczególności przez podpisanie dokumentów elektronicznych odpo-

wiednim podpisem elektronicznym, jeżeli odrębne przepisy określają jakiego rodzaju podpisu elek-
tronicznego wymienionego w przepisach o podpisie elektronicznym wymaga się do podpisania 
danego pisma; 

- tworzenie tzw. wkładów własnych do spraw prowadzonych przez inne komórki; 
- tworzenie tzw. etykiet, w których gromadzone są najważniejsze dokumenty, pisma
- tworzenie pism elektronicznych tzw. e-pism i wysyłanie ich za pośrednictwem e-PUAP;  
- wysyłanie dokumentów pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem e-mail (oraz e-PUAP), w tym 

również wysyłanie korespondencji seryjnej do wielu adresatów. 

W celu sprawnego uruchomienia systemu EZD w WFOŚiGW w Krakowie powołany został, decyzją Preze-
sa Zarządu, zespół zadaniowy składający się z 21 członków, a także dokonano zakupu wielu urządzeń 
oraz niezbędnego sprzętu. Wynikiem prac wskazanego wyżej zespołu jest wypracowanie 37 procesów 
opisujących przebieg realizowania spraw w systemie EZD.  W roku 2021 w ramach systemu dokonano 
następujących czynności: 

- prowadzono 40 158  spraw elektronicznych, 
- prowadzono 156 spraw w wersji papierowej,
- utworzono 467 431 plików,
- zarejestrowano 68 777 dokumentów wpływających,
- założono 95 136 koszulek. 

Nadto w roku sprawozdawczym Wojewódzki Fundusz odwiedziły delegacje pracowników z innych Fun-
duszy, tj.: z Kielc, Szczecina i Katowic, celem zapoznania się z wdrożonym w Funduszu systemem EZD. 
Pracownicy podzielili się swoim doświadczeniem w tym zakresie oraz pokazali praktyczną stronę funk-
cjonowania systemu EZD.

3.8
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Realizacja planu finansowego 
Wojewódzkiego Funduszu w 2021 roku

Plan finansowy ustalony został zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r.  
w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz.1479 
z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie nr 175-2020 z dnia 26 listopada 2020 r.  
z późniejszymi zmianami.

Tabela 3. Wyciąg z planu finansowego i wykonanie planu za 2021 r.  
[zestawienie częściowe]

Wyszczególnienie
Wykonanie planu

2021 rok [zł]
Plan 2021 rok po zmianach [zł]

Stan Funduszu na początek roku 692 510 186 692 510 186

Przychody 42 441 273 33 830 000

Koszty 38 997 707 54 726 000

Stan Funduszu na koniec roku 695 953 752 671 614 186

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Tabela 4. Wpływy środków do WFOŚiGW w Krakowie za rok 2021

 
Opłaty

[zł]
Kary
[zł]

Spłaty 
pożyczek 

[zł]

Odsetki 
od pożyczek 

(w ujęciu 
kasowym) 

[zł]

Inne
[zł]

Przychody 
finansowe

[zł]

Razem
[zł]

Stan środków na 
01.01.2021 r.

 –  –  –  –  –  – 208 430 532

Plan 18 000 000 200 000 100 000 000 13 680 000 700 000 50 000 132 630 000

Wykonanie 20 709 306 119 651 100 916 387 14 433 222 1 708 446 991 958 138 878 970

% do planu 115 59,8 101 106 244 1 984 105

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

4.
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Tabela 5. Realizacja planu pożyczek i dotacji, stan na dzień 31.12.2021 r.

Treść

2020 2021 % % % %

Wykonanie
[zł]

Uchwały
[zł]

Plan
[zł]

Wykonanie
[zł]

Uchwały
[zł] 5/2 5/4 6/4 6/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Pożyczki 76 567 269 91 230 697 133 858 040 58 095 121 53 825 701 75,87 43,40 40,21 59,00

2. Pożyczki „Ja-
wor” 566 038 283 094 0 0 0 0 0 0 0

3. Pożyczki „Czy-
ste Powietrze” 3 082 430 3 334 550 0 3 175 489 40 000 103,02 1,20

4. Dotacje w tym: 12 149 670 10 591 747 16 700 000 9 801 030 9 586 260 80,67 58,69 57,40 90,51

4.1 Dotacje „Czy-
ste Powietrze” 987 500 987 500 750 000 750 000 750 000 75,95 100,00 100,00 75,95

5. Środki przeka-
zane państwo-
wym jednostkom 
budżetowym za 
pośrednictwem 
rezerwy celowej

2 608 806 2 900 000 2 500 000 2 339 436 2 500 000 89,67 93,58 100,00 86,21

6. Dopłaty do 
kredytów pre-
ferencyjnych 
oraz rat i innych 
opłat ustalonych 
w umowach le-
asingu

1 975 0 50 000 367 0 18,58 0,73  

7. Spłaty kapi-
tału kredytów 
bankowych

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Nagrody za 
działalność na 
rzecz ochrony 
środowiska

60 000 0 300 000 161 500 161 500 269,17 53,83 53,83 0 

9. Zwrot utraco-
nych dochodów 
dla gmin (grunty 
Skarbu Państwa 
pokryte wodami)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem 95 036 188 105 005 538 153 408 040 73 572 943 66 113 461 77,42 47,96 43,10 62,96

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych złotych.
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Tabela 6. Finansowanie ochrony środowiska w podziale na dziedziny i 
formy finansowania

Lp. Forma finansowania

Gospodarka 
ściekowa 

i ochrona wód
[zł]

Ochrona 
powietrza atm. 

i klimatu
[zł]

Gospodarka 
odpadami

[zł]

Pozostałe
[zł]

Razem
[zł]

1
Dotacyjne  

finansowanie ochrony 
środowiska

3 756 762 2 727 178 463 862 12 933 082 19 880 884

2
Pożyczkowe  

finansowanie ochrony  
środowiska

46 894 722 8 023 032 5 346 296 1 006 560 61 270 610

3 Ogółem 50 651 484 10 750 210 5 810 158 13 939 642 81 151 494

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Tabela 7. Stan zaangażowania środków własnych na pożyczkowe finan-
sowanie ochrony środowiska (należności z tytułu udzielonych pożyczek 
na dzień 31 grudnia 2021 r.)

 Rok Saldo pożyczek [zł]

31.12.2011 326 231 909

31.12.2012 342 280 179

31.12.2013 395 987 983

31.12.2014 458 333 239

31.12.2015 507 124 924

31.12.2016 507 524 681

31.12.2017 509 052 589

31.12.2018 502 521 383

31.12.2019 494 923 565

31.12.2020 456 912 910

31.12.2021 408 085 287

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych złotych.
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W 2021 roku udzielając pożyczek z możliwością umorzenia, Wojewódzki Fundusz stosował oprocentowanie:

a) w przypadku pożyczek w wysokości do 5.000.000,00 zł – oprocentowanie według zmiennej stopy pro-
centowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez 
NBP w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,50% oraz nie mniej niż 3,20% dla 
gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki 
poniżej 1289,10 i dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok 
zawarcia umowy pożyczki poniżej 223,96;

b) w przypadku pożyczek w wysokości powyżej 5.000.000,00 do 10.000.000,00 zł – oprocentowanie we-
dług zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta 
weksli ogłaszanej przez NBP w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,60% oraz 
nie mniej niż 2,50% dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok 
zawarcia umowy pożyczki poniżej  1289,10 i dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla 
roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 223,96 (z uwzględnieniem § 12 ust. 2 
„Zasad…”);

c) w przypadku pożyczek w wysokości powyżej 10.000.000,00 zł – oprocentowanie według zmiennej 
stopy procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłasza-
nej przez NBP w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,00% oraz nie mniej niż 
1,80% dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy 
pożyczki poniżej 1289,10 i dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzają-
cego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 223,96 (z uwzględnieniem § 12 ust. 2 „Zasad…”).

W 2021 roku pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie mogły być częściowo umarzane do wysokości:

1) 30% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji zadań:
- związanych z ochroną wód z wyjątkiem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- związanych z ochroną powietrza w przypadku zmiany rodzaju paliwa,
- związanych z nabywaniem, utrzymywaniem, obsługą i zabezpieczeniem specjalistycznego sprzętu 

i urządzeń technicznych - służących wykonywaniu zadań na rzecz ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej,  

2) 20% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji zadań:
- dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dotyczących zastosowania odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem zadań dotyczących inwestycji 

z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własny użytek, 
kolektorów słonecznych lub montażu rekuperatorów,

3) 10% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji:
- zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elek-

trycznej na własny użytek,
- zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem kolektorów słonecznych,
- montażu rekuperatorów,

4) 15% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych i niein-
westycyjnych
- pod łącznie spełnionymi warunkami: terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych 

efektów.

Przy określaniu wielkości umorzenia pożyczki uwzględniana jest terminowość spłat rat kapitałowych 
i odsetkowych pożyczki, wielkość uzyskanych odsetek oraz terminowość dostarczenia do Wojewódzkiego 
Funduszu protokołu odbioru końcowego zadania i dokumentów potwierdzających osiągnięcie przez Be-
neficjenta efektu ekologicznego.
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Ostateczna decyzja o przyznaniu umorzenia oraz o wysokości umorzenia podejmowana jest przez właściwy 
organ Wojewódzkiego Funduszu, w granicach maksymalnego dopuszczalnego umorzenia i z uwzględnieniem 
spełnienia warunków umorzenia, oraz w zależności od możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu.

Rada Nadzorcza i Zarząd Wojewódzkiego Funduszu podjęli w 2021 roku łącznie 97 uchwał w sprawie czę-
ściowego umorzenia pożyczek na łączną kwotę 7 202 210,16 zł. Rozpatrzono 1 wniosek dotyczący pożyczki 
zawartej w 2011 roku, 1 w 2012 roku, 2 w 2013 roku, 10 w 2014 roku, 17 w 2015 roku, 19 w 2016 roku,  
32 w roku 2017 roku i 15 w 2018 roku. Średnia wysokość umorzenia udzielonych pożyczek wynosiła 8,10%. 
Dodatkowo Zarząd Funduszu podjął 30 uchwał w sprawie umorzeń pożyczek zawartych z osobami fizyczny-
mi - w ramach Programu Priorytetowego “Jawor - Poprawa efektywności energetycznej – termomoderniza-
cja budynków jednorodzinnych”. Łączna kwota umorzeń dla tych umów wyniosła 248 980,86 zł.  

W 2021 roku WFOŚiGW w Krakowie zawarł 43 umowy pożyczek na łączną kwotę 50 205 018,96 zł  
(36 umów pożyczek preferencyjnych na łączną kwotę  49 831 102,56 zł i 7 umów pożyczek na kwotę  
373 916,40 zł - dla osób fizycznych - Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze). 
Wśród jednostek samorządu terytorialnego korzystających z pomocy finansowej w formie pożyczki, z któ-
rymi zawarto umowy w 2021 roku, znalazły się miasta i gminy: Czchów, Gorlice, Grybów, Łącko, Miechów, 
Mogilany, Podegrodzie, Radłów i Sucha Beskidzka.

Tabela 8.  Pomoc finansowa WFOŚiGW w Krakowie na terenie gmin  
w Małopolsce w 2021 r.

Gmina Kwota

Alwernia 1 620 657,66

Andrychów 4 439 858,76

Babice 956 031,05

Biały Dunajec 956 616,32

Biecz 1 047 031,03

Biskupice 1 282 108,87

Bobowa 982 369,57

Bochnia 4 389 068,40

Bolesław (p.olkuski) 901 873,79

Bolesław (p.dąbrowski) 247 545,87

Borzęcin 346 227,27

Brzesko 4 805 373,41

Brzeszcze 2 200 319,47

Brzeźnica 2 753 387,63

Budzów 1 005 807,61

Bukowina Tatrzańska 615 856,23

Bukowno 777 610,12

Bystra-Sidzina 985 925,13

Charsznica 1 209 523,60

Chełmek 1 772 000,16

Chełmiec 4 735 800,57

Chrzanów 2 730 423,66

Ciężkowice 1 793 351,78

Czarny Dunajec 2 770 586,07

Czchów 1 124 735,06

Czernichów 3 949 779,10

Czorsztyn 7 687 303,80

Dąbrowa Tarnowska 1 346 379,78

Gmina Kwota

Dębno 1 549 985,98

Dobczyce 7 148 038,87

Dobra 1 078 505,43

Drwinia 847 444,68

Gdów 2 614 575,29

Gnojnik 860 466,65

Gołcza 1 026 961,80

Gorlice 5 501 980,78

Gręboszów 736 544,33

Gromnik 1 098 149,45

Gródek nad Dunajcem 894 789,46

Grybów 21 624 641,27

Igołomia-Wawrzeń-
czyce 3 322 353,09

Iwanowice 1 780 337,49

Iwkowa 1 209 215,35

Jabłonka 2 951 181,43

Jerzmanowice-Prze-
ginia 2 201 307,06

Jodłownik 894 020,41

Jordanów 3 798 151,91

Kalwaria  
Zebrzydowska 4 053 966,83

Kamienica 1 530 435,85

Kamionka Wielka 954 897,52

Kęty 3 194 152,95

Klucze 1 802 026,22

Kłaj 3 117 628,74

Kocmyrzów-Luborzyca 2 801 926,73

Gmina Kwota

Koniusza 1 858 453,92

Korzenna 1 175 015,43

Koszyce 1 075 781,25

Kościelisko 503 903,85

Kozłów 371 275,77

Krościenko  
nad Dunajcem

976 423,05

Krynica-Zdrój 947 073,12

Krzeszowice 7 028 124,34

Książ Wielki 490 199,78

Lanckorona 638 429,17

Laskowa 994 118,62

Libiąż 3 139 616,58

Limanowa 5 329 225,29

Lipinki 903 206,43

Lipnica Murowana 258 806,37

Lipnica Wielka 925 071,04

Lisia Góra 1 281 935,66

Liszki 2 295 025,76

Lubień 1 329 150,08

Łabowa 500 951,58

Łapanów 985 288,12

Łapsze Niżne 743 364,26

Łącko 4 927 734,67

Łososina Dolna 1 338 690,78

Łukowica 1 065 939,59

Łużna 1 124 050,55

M. Kraków 8 732 601,64



25

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2021

Gmina Kwota

M. Nowy Sącz 3 749 340,07

M. Tarnów 3 269 345,82

Maków Podhalański 1 849 090,24

Mędrzechów 382 641,15

Michałowice 2 683 731,98

Miechów 3 559 329,42

Mogilany 9 713 839,98

Moszczenica 286 371,64

Mszana Dolna 3 592 709,45

Mucharz 885 775,04

Muszyna 1 017 541,27

Myślenice 7 688 396,51

Nawojowa 1 070 661,30

Niedźwiedź 866 669,80

Niepołomice 4 393 222,01

Nowe Brzesko 1 755 762,28

Nowy Targ 6 932 136,05

Nowy Wiśnicz 2 000 920,20

Ochotnica Dolna 891 994,31

Olesno 807 003,14

Olkusz 3 683 805,57

Osiek 1 458 345,65

Oświęcim 3 473 109,22

Pałecznica 906 050,17

Pcim 1 921 803,76

Piwniczna-Zdrój 1 381 878,99

Pleśna 971 488,79

Podegrodzie 3 092 815,59

Polanka Wielka 518 592,75

Poronin 913 680,91

Proszowice 2 795 269,58

Przeciszów 1 272 291,12

Gmina Kwota

Raba Wyżna 2 670 209,73

Rabka-Zdrój 5 998 669,46

Raciechowice 1 910 159,64

Racławice 362 580,50

Radgoszcz 821 382,83

Radłów 4 753 503,24

Radziemice 503 708,92

Ropa 512 463,99

Ryglice 872 461,86

Rytro 248 841,18

Rzepiennik  
Strzyżewski 2 175 318,54

Rzezawa 1 068 252,81

Sękowa 588 013,29

Siepraw 1 364 831,73

Skała 1 486 474,98

Skawina 7 095 541,72

Skrzyszów 1 247 357,03

Słaboszów 769 416,81

Słomniki 2 802 230,18

Słopnice 674 122,26

Spytkowice  
(p.wadowicki) 1 854 866,43

Spytkowice  
(p.nowotarski) 520 939,01

Stary Sącz 2 883 410,06

Stryszawa 1 714 752,89

Stryszów 1 229 688,77

Sucha Beskidzka 1 456 097,14

Sułkowice 2 348 964,40

Sułoszowa 755 397,00

Szaflary 1 478 668,47

Szczawnica 370 070,66

Gmina Kwota

Szczucin 1 917 192,45

Szczurowa 1 585 984,75

Szerzyny 441 161,05

Świątniki Górne 1 291 337,00

Tarnów 3 125 432,05

Tokarnia 1 126 881,89

Tomice 683 847,60

Trzciana 622 407,91

Trzebinia 3 087 796,23

Trzyciąż 627 469,27

Tuchów 759 467,62

Tymbark 665 772,80

Uście Gorlickie 906 456,09

Wadowice 3 353 937,97

Wieliczka 10 180 775,21

Wielka Wieś 2 223 850,00

Wieprz 1 391 639,75

Wierzchosławice 1 187 190,12

Wietrzychowice 531 758,58

Wiśniowa 1 635 193,42

Wojnicz 1 445 464,27

Wolbrom 2 407 322,51

Zabierzów 4 332 332,47

Zakliczyn 1 028 975,00

Zakopane 1 661 663,35

Zator 5 362 816,67

Zawoja 1 683 329,51

Zembrzyce 959 123,76

Zielonki 4 771 539,04

Żabno 1 640 644,90

Żegocina 684 299,49

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie zawierał umowy pożyczki z podmiotami gospodarczymi. Należą do nich w szczególności: 
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym 
Targu, Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Oświęcim, Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp.z o.o. w Rabce-Zdrój, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokatorsko-Własnościowa” w Skawinie, 
Sławomir Bugajski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.P.H. „BUGAJSKI” , Valvex S.A. Jordanów, 
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa KŁOS  Kraków, Fundacja „Terapia HOMA” Jordanów, ALSAL Sp. z o.o. Sp. k.

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz kontynuował współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą 
w Warszawie na podstawie umów z lat poprzednich, (w tym ostatniej zawartej w dniu 10 maja 2018 r.) 
w sprawie udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie przeznaczonej na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez Bank 
Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach tej umowy Bank zobowiązał się do udzielania 
kredytów bankowych dla osób fizycznych, wyłącznie w złotych polskich, na inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są zwią-
zane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, przy udziale dotacji ze środków Wojewódz-
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kiego Funduszu przeznaczonej na dopłaty do oprocentowania kredytów. Przedmiotem kredytowania były 
przedsięwzięcia polegające na budowie biologicznych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości poniżej 
10m³/d, w przypadku gdy brak jest możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej przez okres 
pięciu lat od dnia aplikowania o kredyt, w wyniku których uzyskany zostanie efekt ekologiczny określony 
poprawą parametrów oczyszczanych ścieków – zgodnie z wartościami najwyższych dopuszczalnych wskaź-
ników określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

W 2021 r. Wojewódzki Fundusz przekazał na dotacje za pośrednictwem ww. Banku łączną kwotę 366,20 zł  
– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przez BOŚ S.A., za okres od IV kwartału 
2020 r. do III kwartału 2021 r., na podstawie 10 umów zawartych przez BOŚ S.A. z Klientami (umowy 
z lat poprzednich tj. 2016-2018, które są kontynuowane). 

Ocena ekologiczno-techniczna zadań

Ochrona wód

W 2021 roku zawarto 21 umów pożyczek na finansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
na łączną kwotę 44 806 554,77 zł. Beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 23 432 405,06 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej finansowana jest w ramach 16 umów w łącznej kwocie 31 607 354,73 zł.  
Przewidywane efekty ekologiczne i rzeczowe z tytułu realizacji tych przedsięwzięć, obliczone proporcjo-
nalnie do środków Wojewódzkiego Funduszu zaangażowanych w realizację zadań, powinny wynieść:

a) łączna długość kolektorów sanitarnych: 58 242,06 mb,
b) ilość ścieków odprowadzona do oczyszczalni: 141 477,46 m3/rok.

Poniższa tabela przedstawia wykaz Beneficjentów oraz planowany efekt rzeczowy i ekologiczny w ramach 
zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w 2021 roku.

Tabela 9. Efekty ekologiczne wybranych zadań współfinansowanych  
w 2021 roku w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej

Lp. Beneficjent
Długość sieci kanalizacji 

[mb]
Ilość ścieków odprowadzona 

do oczyszczalni [m3/rok]

1 Gmina Grybów 82 200 192 720

2 Gmina Mogilany 8 108 30 660

3 Gmina Łącko 12 200 29 346

4 Gmina Radłów 4 425 10 293

5 Gmina Mogilany 4 937 8 760

6 Gmina Czchów 2 571 4 161

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Liczby podane w zaokrągleniu do pełnych wartości.

5.1

5.
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Wojewódzki Fundusz dofinansował łączną kwotą 2 890 002,46 zł także inne zadania z zakresu gospo-
darki wodno-ściekowej polegające na:

a) modernizacji stacji uzdatniania wody,
b) budowie zbiorników wody pitnej,
c) remoncie i modernizacji sieci wodociągowych.

Pomoc finansowa udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie w 2021 roku pozwoliła na realizację 4 zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji oczysz-
czalni ścieków na łączną kwotę dofinansowania 10 309 197,58 zł. Przewidywane efekty ekologiczne 
i rzeczowe z tytułu realizacji tych przedsięwzięć obliczone proporcjonalnie do środków pomocowych 
Wojewódzkiego Funduszu powinny wynieść:

a) przepustowość: 230,23 m3/d,
b) redukcja BZT5: 21 734,78 kg/rok.

Poniższa tabela przedstawia wykaz Beneficjentów oraz planowane efekty ekologiczne i rzeczowe w ra-
mach zadań dotyczących budowy oczyszczalni ścieków w 2021 roku.

Tabela 10. Efekty ekologiczne i rzeczowe wybranych zadań w zakresie 
budowy oczyszczalni ścieków współfinansowanych w 2021 r.

Lp. Beneficjent
Ilość oczyszczonych ścieków 

[m3/d]
Redukowany ładunek BZT5 

[kg/rok]

1 Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o. 320 29 877

2 Gmina Łącko 144 24 484

3
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o.

350 22 484

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Liczby podane w zaokrągleniu do pełnych wartości.

Ochrona powietrza
W 2021 roku Wojewódzki Fundusz zawarł 6 umów z zakresu ochrony powietrza, na łączną kwotę 1 758 661,37 zł 
z czego pożyczki wyniosły 1 690 982,89 zł (5 umów) a dotacja 67 678,48 zł (jedna umowa). Beneficjenci wyko-
rzystali środki w kwocie 1 266 722,38 zł. W tym samym roku jedna umowa pożyczki na wniosek Pożyczkobiorcy 
została rozwiązana.

Na realizację zadań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza zawarto dwie umowy 
pożyczki w łącznej kwocie 798 800 zł. Wynikiem realizacji inwestycji z zakresu zmniejszenia emisji zanieczysz-
czeń do powietrza, przy wykorzystaniu środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu, powinien być efekt 
ekologiczny, który stanowi sumaryczną wartość redukcji emisji następujących zanieczyszczeń: pyłów, SO2, NOx 
oraz CO. Dla ww. umów oszacowano redukcję emisji równoważnej zanieczyszczeń, w przeliczeniu na środki 
wydatkowane przez Wojewódzki Fundusz, w wysokości 10 368,7 kg/rok.

Na finansowanie zadań z zakresu termomodernizacji zostały zawarte 4 umowy w łącznej kwocie 959 861,37 zł,  
z czego pożyczki wyniosły 892 182,89 zł (3 umowy) a dotacja 67 678,48 zł (jedna umowa). Jedna umowa po-
życzki na kwotę 302 645,50 zł została rozwiązana. Wypłacono łącznie środki w kwocie 467 922,38 zł. Efektem 
ich realizacji, w przeliczeniu proporcjonalnie do środków pomocowych Wojewódzkiego Funduszu, jest docieplenie 
1 718,6 m2 powierzchni wpływającej na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w ilości 1 251,3 GJ/rok. 

Dodatkowo w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz zawarł 7 umów 
pożyczek na kwotę 373 916,40 zł. Wykorzystanie środków dla tych umów wyniosło 94 845,12 zł. 

Ponadto, realizowany był Konkurs “Małopolskie Remizy 2021” - szczegóły w punkcie 5.13.5.

5.2
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Tabela 11. Pomoc finansowa WFOŚiGW w Krakowie na przedsięwzięcia 
związane z ochroną powietrza na terenie gmin w Małopolsce w 2021 r.

Gmina Kwota [zł]

Jabłonka 2 883 928,04

Jerzmanowice- 
-Przeginia

1 900 917,80

Jodłownik 813 046,81

Jordanów 3 628 618,29

Kalwaria Zebrzydowska 3 636 815,93

Kamienica 1 490 030,61

Kamionka Wielka 900 363,12

Kęty 3 116 402,62

Klucze 1 368 701,30

Kłaj 891 313,06

Kocmyrzów-Luborzyca 2 338 383,19

Koniusza 1 727 048,52

Korzenna 1 142 994,52

Koszyce 1 033 607,20

Kościelisko 435 864,65

Kozłów 325 492,86

Krościenko nad  
Dunajcem

961 423,05

Krynica-Zdrój 875 661,12

Krzeszowice 6 144 199,64

Książ Wielki 456 599,78

Lanckorona 625 429,17

Laskowa 869 431,40

Libiąż 3 017 656,58

Limanowa 5 022 708,01

Lipinki 867 861,61

Lipnica Murowana 201 556,00

Lipnica Wielka 883 357,51

Lisia Góra 1 017 772,10

Liszki 2 084 019,74

Lubień 1 301 670,08

Łabowa 484 170,46

Łapanów 881 509,72

Łapsze Niżne 724 949,06

Łącko 3 181 567,60

Łososina Dolna 1 217 455,88

Łukowica 999 102,15

Łużna 978 768,30

M. Kraków 3 384 227,94

M. Nowy Sącz 3 455 566,75

M. Tarnów 2 736 365,79

Maków Podhalański 1 792 147,33

Mędrzechów 353 657,87

Gmina Kwota [zł]

Michałowice 2 290 339,46

Miechów 2 696 184,63

Mogilany 2 500 658,85

Moszczenica 245 219,64

Mszana Dolna 3 518 550,77

Mucharz 670 510,64

Muszyna 997 581,27

Myślenice 6 908 899,57

Nawojowa 1 038 136,50

Niedźwiedź 846 669,80

Niepołomice 4 085 491,71

Nowe Brzesko 1 691 691,07

Nowy Targ 4 857 818,77

Nowy Wiśnicz 1 234 838,62

Ochotnica Dolna 883 557,12

Olesno 713 992,63

Olkusz 3 309 742,99

Osiek 1 232 969,82

Oświęcim 3 277 173,22

Pałecznica 470 852,89

Pcim 1 885 902,64

Piwniczna-Zdrój 1 352 278,99

Pleśna 843 283,50

Podegrodzie 2 830 562,99

Polanka Wielka 452 284,89

Poronin 887 204,91

Proszowice 2 597 060,58

Przeciszów 1 227 003,89

Raba Wyżna 2 625 730,23

Rabka-Zdrój 4 166 669,46

Raciechowice 1 777 203,19

Racławice 347 780,50

Radgoszcz 745 586,40

Radłów 1 553 537,98

Radziemice 422 792,46

Ropa 462 740,70

Ryglice 790 296,64

Rytro 236 841,18

Rzepiennik  
Strzyżewski 729 107,26

Rzezawa 1 003 462,81

Sękowa 522 534,83

Siepraw 1 228 570,13

Skała 1 287 347,30

Gmina Kwota [zł]

Alwernia 1 500 732,80

Andrychów 4 203 220,56

Babice 926 031,05

Biały Dunajec 651 139,07

Biecz 869 463,23

Biskupice 1 062 207,66

Bobowa 918 701,58

Bochnia 3 974 714,06

Bolesław (p.olkuski) 827 113,79

Bolesław (p.dąbrowski) 199 004,20

Borzęcin 220 444,20

Brzesko 4 534 308,86

Brzeszcze 2 146 698,28

Brzeźnica 2 623 432,48

Budzów 954 600,54

Bukowina Tatrzańska 573 866,23

Bukowno 663 210,12

Bystra-Sidzina 931 686,58

Charsznica 1 164 363,60

Chełmek 1 712 480,16

Chełmiec 4 533 829,63

Chrzanów 2 558 664,46

Ciężkowice 700 071,31

Czarny Dunajec 2 537 360,04

Czchów 805 420,87

Czernichów 3 488 965,41

Czorsztyn 1 749 023,80

Dąbrowa Tarnowska 1 077 442,44

Dębno 1 271 217,98

Dobczyce 1 948 852,06

Dobra 1 020 194,23

Drwinia 630 197,69

Gdów 2 420 038,99

Gnojnik 744 538,27

Gołcza 994 513,18

Gorlice 4 693 722,61

Gręboszów 392 822,00

Gromnik 939 540,02

Gródek nad Dunajcem 829 845,10

Grybów 1 839 609,71

Igołomia-Wawrzeń-
czyce 3 275 824,69

Iwanowice 1 620 621,81

Iwkowa 1 153 085,35
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Gmina Kwota [zł]

Skawina 6 300 051,56

Skrzyszów 1 064 659,05

Słaboszów 577 475,61

Słomniki 2 658 373,58

Słopnice 595 528,86

Spytkowice  
(p.wadowicki)

1 760 832,64

Spytkowice  
(p.nowotarski)

505 939,01

Stary Sącz 2 756 178,83

Stryszawa 1 663 632,89

Stryszów 1 092 055,14

Sucha Beskidzka 780 446,14

Sułkowice 2 204 550,51

Sułoszowa 717 893,95

Szaflary 1 402 886,31

Gmina Kwota [zł]

Szczawnica 335 370,66

Szczucin 1 718 076,78

Szczurowa 1 481 563,74

Szerzyny 327 772,21

Świątniki Górne 1 104 043,96

Tarnów 2 527 029,35

Tokarnia 1 078 931,89

Tomice 620 339,73

Trzciana 567 613,91

Trzebinia 2 835 326,23

Trzyciąż 451 124,44

Tuchów 656 896,30

Tymbark 617 458,00

Uście Gorlickie 810 956,67

Wadowice 3 229 581,97

Wieliczka 8 430 705,65

Gmina Kwota [zł]

Wielka Wieś 1 857 462,08

Wieprz 1 348 550,52

Wierzchosławice 1 123 257,62

Wietrzychowice 454 227,38

Wiśniowa 1 562 262,96

Wojnicz 1 318 233,61

Wolbrom 1 792 909,08

Zabierzów 3 690 783,47

Zakliczyn 944 511,59

Zakopane 622 340,32

Zator 826 243,01

Zawoja 1 632 997,51

Zembrzyce 951 323,76

Zielonki 4 185 653,28

Żabno 1 370 988,03

Żegocina 652 014,29

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.

Odnawialne źródła energii

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz zawarł 10 umów z zakresu odnawialnych źródeł energii, na łącz-
ną kwotę 838 451,86 zł z czego pożyczki wyniosły 693 804,90 zł (5 umów) a dotacje 144 646,96 zł  
(5 umów). Beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 472 397,44 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykaz efektów ekologicznych i rzeczowych wybranych zadań w zakresie od-
nawialnych źródeł energii współfinansowanych w 2021 r.

Tabela 12. Wybrane zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii dofi-
nansowane w 2021 r.

Lp. Beneficjent
Kwota 

wykorzystana 
[zł]

Łączna moc 
instalacji 

fotowoltaicznej 
[kWp]

Ilość produkowa-
nej energii 
elektrycznej 
[MWh/rok]

P/D

1
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Krakowie

54120 63,0 53,9 D

2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

37973 39,6 43,1 D

3
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Nowym Targu Sp. z o.o.

60643 23,7 23,7 P

4
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego 
Krzyża w Zakopanem

16000 26,9 23,7 D

5 Fundacja „Terapia Homa” 81300 21,1 19,3 P

5.3
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Lp. Beneficjent
Kwota wykorzy-

stana [zł]

Łączna moc in-
stalacji fotowol-
taicznej [kWp]

Ilość produkowa-
nej energii elek-
trycznej [MWh/

rok]

P/D

6
Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia 
Bożego w Skawinie

13647 15,8 16,6 D

7
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Mszanie Dolnej

22251 14,8 14,8 D

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. P – pożyczka preferencyjna, D – dotacja. Kwoty podane w zaokrągleniu 
do pełnych wartości.

Efektem realizacji ww. przedsięwzięć w przeliczeniu proporcjonalnie do środków pomocowych Woje-
wódzkiego Funduszu jest montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 160,2 kWp, co umożliwi produkcję  
149,4 MWh/rok energii eklektycznej.

W 2021 roku finansowane było także zadanie pn. „Instalacja trzech powietrznych pomp ciepła o łącznej 
mocy 60,00 kW”, realizowane przez Fundację „Terapia Homa”. Zadanie zostało dofinansowane w formie 
pożyczki kwotą 186 461,00 zł.

Ponadto, w październiku 2021 roku został uruchomiony Program Priorytetowy “Agroenergia. Część 1) 
Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” - szczegółowe informacje w punkcie 6.9.

Realizowano również Konkurs “Małopolskie Remizy 2021” - szczegółowe informacje w punkcie 5.13.5.

Oszczędność energii

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz zawarł 4 umowy pożyczki na realizację zadań z zakresu oszczędności 
energii na łączną kwotę 2 049 960,00 zł z czego Beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 476 950,00 zł.

Dla zadań z zakresu oszczędności energii efekt ekologiczny w przeliczeniu na środki wydatkowane przez 
Wojewódzki Fundusz, rozumiany jako oszczędność zużycia gazu, wyniesie 120 669,08 m3/rok.

Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami realizowano następujące Programy:
- Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych - szczegółowe infor-

macje na ten temat znajdują się w punkcie 5.13.7.

- Program Priorytetowy „Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych” - 
szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 5.13.10.

- Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających 
azbest” - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6.5.

5.4

5.5
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5.7

Wspomaganie ekologicznych form transportu 

W 2021 roku w zakresie wspomagania ekologicznych form transportu Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł jedną umowę pożyczki z Gminą i Miastem Miechów 
na realizację zadania pn. „Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie 
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Gminie Miechów” w kwocie 589 800,00 zł. Polegało ono na wykona-
niu dwóch parkingów: w Jaksicach (P&R na 62 szt. miejsc postojowych dla samochodów osobowych  
i 3 autobusów oraz B&R na 12 szt. dla rowerów) oraz w Pstroszycach Pierwszych (P&R na 21 szt. miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych oraz B&R na 6 szt. dla rowerów) o łącznej powierzchni 3600 m2 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Efektem ekologicznym zadania będzie ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla o 440,19 Mg/rok.

Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę  
i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu  
i urządzeń technicznych, służących wykony-
waniu działań na rzecz ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł 3 umo-
wy o dofinansowanie państwowych jednostek budżetowych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła  
1 879 716,18 zł.

Umowy o dofinansowanie państwowych jednostek budżetowych zawarto z:

1) Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na zadanie pn. „Bezpieczeństwo  
i ochrona środowiska 2021” na kwotę 1 129 716,18 zł,

2) Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Krakowie na zadanie pn. „Zaopatrzenie  
Inspekcji Transportu Drogowego w specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy pozwalający zapobie-
gać poważnym zanieczyszczeniom środowiska naturalnego” na kwotę 150 000,00 zł,

3) Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie na zadanie pn. „Zakup ośmiu pojazdów specjalistycznych 
wraz z wyposażeniem do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego na terenie woje-
wództwa małopolskiego” na kwotę 600 000,00 zł.

Ponadto, w ramach wydatków na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego 
sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej Wojewódzki Fundusz realizował Programy:

1) „Mały Strażak” – szczegółowe informacje znajdują się w podpunkcie 5.13.3.

2) „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”  – 
szczegółowe informacje znajdują się w podpunkcie 5.13.4.

3) „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjali-
stycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”  – szczegółowe informacje znajdują 
się w podpunkcie 6.3.

4) „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzę-
tu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”– szczegółowe informacje znajdują się  
w podpunkcie 6.4. 

5.6
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5.8

5.9

5.9.1

Monitoring środowiska i systemy kontroli, 
wojewódzkie programy i plany
 

W roku 2021 Wojewódzki Fundusz zawarł 1 umowę o dofinansowanie na zadanie z zakresu monitoringu 
środowiska i systemów kontroli. Beneficjentem środków był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Krakowie a kwota dofinansowania na jaką podpisano umowę wyniosła 433 500,00 zł. Zrealizowano 
zadanie pn. „Wspieranie realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2021 r.”

Zadania związane z ochroną przyrody
 

Przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych  
gatunków roślin lub zwierząt
  

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz zawarł 5 umów o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i przywra-
cania chronionych gatunków roślin lub zwierząt:

1) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie: „Czynna ochrona pierwiosnki omączonej Pri-
mula farinosa w Beskidzie Sądeckim” – kwota dofinansowania 22 500,00 zł (w tym 11 250,00 zł na 
2021 rok i 11 250,00 zł na 2022 rok),

2) Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie: „Pomagamy pszczołom - pomagamy sobie 2021” – 
kwota dotacji 400 000,00 zł,

3) Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie: „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach 
pszczelich” – kwota dotacji 111 120,00 zł,

4) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie: „Przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżno-
rodności biologicznej - przywrócenie naturalnej populacji świnki, certy i bolenia w systemie rzeki 
Dunajec, Raby, Wisły, Uszwicy i Białej Tarnowskiej” – kwota dotacji 65 195,00 zł,

5) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie: „Odbudowa i zachowanie naturalnej równowagi 
biologicznej w środowisku wodnym dla ryb drapieżnych, reofilnych, litofilnych i limnofilnych w dorze-
czu Wisły oraz zbiornikach wodnych poddanych silnej antropopresji w Województwie Małopolskim” 
– kwota dotacji 50 000,00 zł.

Łącznie wypłacono środki w wysokości 604 208,50 zł. 

Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem terenów zielonych
 

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł 8 umów 
o dofinansowanie zadań z zakresu:
a) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym z utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, 

zakrzewień oraz parków,

b) działań związanych z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem 
ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

5.9.2
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Łączna kwota dofinansowania dla tych zadań wynikająca z zawartych umów wyniosła 545 769,31 zł:

1) Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: „Urządzanie terenów zieleni na obsza-
rze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2021” – kwota dotacji 399 243,74 zł,

2) Powiat Dąbrowski: „Wykonanie nasadzeń przy drogach powiatowych w powiecie dąbrowskim” – kwo-
ta dotacji 19 393,17 zł,

3) Gmina Miasta Bochnia: „Zagospodarowanie terenu roślinami wieloletnimi w donicach  w centrum 
Miasta Bochnia” – kwota dotacji 10 500,00 zł,

4) Gmina Miasto Zakopane: „Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane” – 
kwota dotacji 78 587,95 zł,

5) Gmina Gorlice: „Urządzenie terenów zielonych przy Wiejskim Domu Kultury w Kwiatonowicach” – 
kwota dotacji 7 534,45 zł,

6) Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej: „Zagospodarowanie terenów zieleni przy Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej” – kwota dotacji 18 240,00 zł,

7) Gmina Miejska Kraków: „Pielęgnacja pomników przyrody” – kwota dotacji 9 960,00 zł,

8) Gmina Rzezawa: „Pielęgnacja drzew - pomników przyrody na terenie Gminy Rzezawa” – kwota do-
tacji 2 310,00 zł.

Wypłacone środki wyniosły 545 737,81 zł. 

 

Pozostałe zadania związane z ochroną przyrody
 

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł 5 umów 
na inne zadania związane z ochroną przyrody:

1) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie: „Aktualizacja granic obszarów Natura 2000 
chroniących rzeki karpackie w Małopolsce - etap I” – kwota dofinansowania 20 000,00 zł,

2) Województwo Małopolskie: „Sporządzenie projektu audytu krajobrazowego dla obszaru województwa 
małopolskiego - ETAP II” – kwota dotacji 227 460,00 zł,

3) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: „Oznakowanie tablicami urzędowymi 
granic obszarów chronionego krajobrazu w celu ochrony bioróżnorodności - I etap” – kwota dotacji 
20 000,00 zł,

4) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: „Ochrona siedlisk ciepłolubnych oraz 
walorów krajobrazowych przez prowadzenie wypasu na wybranych stanowiskach na terenie Juraj-
skich Parków Krajobrazowych” – kwota dotacji 71 000,00 zł,

5) Klub Przyrodników: „Ochrona cennego siedliska przyrodniczego (7230) na terenie województwa ma-
łopolskiego” – kwota dotacji 2 640,00 zł.

Ostatecznie wypłacono 264 289,68 zł. 

Kontynuowane było również finansowanie zadania pn. „Sporządzenie projektu audytu krajobrazowego dla 
obszaru województwa małopolskiego - ETAP I” realizowane przez Województwo Małopolskie w ramach 
umowy dotacji zawartej w 2020 roku – dofinansowanie wypłacone w 2021 roku wyniosło 84 202,28 zł.
 
Ponadto realizowany był Program priorytetowy „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie wojewódz-
twa małopolskiego” - szczegółowe informacje znajdują się w podpunkcie 5.13.2.
 

5.9.3
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Edukacja ekologiczna
 

W roku 2021 Wojewódzki Fundusz podpisał 6 umów dotacji na realizację zadań nieinwestycyjnych zwią-
zanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 
rozwoju. Łączna kwota dotacji zawartych umów wyniosła 125 659,40 zł:

1) Gmina Brzesko: „Ekozorientowani w Gminie Brzesko - założenie budek lęgowych, nasadzanie ziół 
i roślin miododajnych, edukacja ekologiczna wraz z przeprowadzeniem konkursu Brzesko -Czysta 
Gmina” – kwota dotacji 5 909,40 zł,

2) Krakowski Klub Sportowy „JURA MOTO SPORT”: „XV EKO-Bieg po Dolinie Będkowskiej” – kwota do-
tacji 14 750,00 zł,

3) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: „Budowa infrastruktury edukacyjnej na 
terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego” – kwota dotacji 50 000,00 zł,

4) Firma Usług Reklamowych KATALOG: „Edukacja osób poruszających się pojazdami wyposażonymi  
w silniki spalinowe na terenie województwa małopolskiego w dziedzinie ograniczenia emisji spalin” 
– kwota dotacji 10 000,00 zł,

5) Firma Usług Reklamowych KATALOG: „Ekomiasta, czyli jakie działania podejmują władze poszczegól-
nych miejscowości na rzecz poprawy jakości powietrza.” – kwota dotacji 4 000,00 zł,

6) Towarzystwo na Rzecz Ziemi: „Life Vistula - ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Gór-
nej Wisły - działania edukacyjne” – kwota dotacji 41 000,00 zł (z tego 14 000,00 zł na 2021 rok, 
27 000,00 zł na 2022 rok).

 
W ramach ww. umów zrealizowane wypłaty wyniosły 98 659,40 zł. 

Dodatkowo, Wojewódzki Fundusz podpisał 4 umowy dotacji na realizację zadań związanych z przygoto-
waniem konferencji krajowych i międzynarodowych na łączną kwotę dotacji 49 275,00 zł. Jeden Doto-
wany nie zrealizował zadania. Ostatecznie wypłacono 37 425,00 zł. 
 
W 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kontynuował 
finansowanie zadań w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”. Szczegółowe infor-
macje znajdują się w podpunkcie 5.13.1.

Nadzwyczajne zagrożenia 

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz ogłosił dodatkowy nabór wniosków na przedsięwzięcia związane 
z zabezpieczeniem przeciwpożarowym terenów leśnych (poparte planem lotów patrolowo - gaśniczych) 
realizowane przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych. W terminie naboru wpłynął 1 wniosek, 
złożony przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach na zadanie pn. „Przeciwpożarowe 
zabezpieczenie w celu ochrony środowiska i zapobieganiu występowaniu szkód w lasach – zapobieganie 
pożarom lasów województwa małopolskiego w 2021 roku”. Przyznano dotację w kwocie 25 000,00 zł. 
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w pełnej kwocie. 

5.10

5.11
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Państwowe jednostki budżetowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielał w 2021 roku dofinan-
sowania dla państwowych jednostek budżetowych zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwo-
ta zabezpieczona w rezerwie celowej na rok 2021 wynosiła 2 500 000,00 zł. Środki, zgodnie z ww. proce-
durą, były każdorazowo przekazywane na konto ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie 
wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, składanych przez kierownika danej jednostki. Za-
warto 7 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 2 463 750,00 zł. Jedna umowa (zawarta z Małopolską 
Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy) została ostatecznie rozwiązana. Po rozliczeniu zadań 
łączne dofinansowanie wyniosło 2 339 435,98 zł. Zadania realizowały następujące jednostki:
1) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie,
2) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie,
3) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie,
4) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
5) Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w punktach od 5.1 do 5.11.

Programy i konkursy 

„Program priorytetowy – Edukacja Ekologiczna”

W roku 2021 Wojewódzki Fundusz kontynuował dofinansowanie zadań w ramach „Programu Prioryte-
towego – Edukacja Ekologiczna”. Celem Programu było wyłonienie najciekawszych zadań o największym 
potencjale edukacyjnym, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne, przede wszystkim 
wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym w województwie małopolskim. Program skiero-
wany był do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, 
które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych 
oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników 
(m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje).

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu:
a) programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno – edukacyjne;
b) szkolenia, warsztaty, konkursy lub przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną;
c) promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska, np.: artykuły, audycje;
d) doposażenie ośrodków służących edukacji ekologicznej (z wyłączeniem nabycia mebli).

Pula środków przeznaczona na 2021 rok wyniosła 1 000 000,00 zł.
 
W ramach naboru wniosków w ramach Programu w 2021 roku do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęły  
54 wnioski na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 1 942 346,47 zł.  Spośród złożonych wniosków  
8 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych, a pozostałe 46 wniosków Komisja Konsultacyjna poddała 
ocenie zasadniczej. Dofinansowanie przyznano na realizację 36 zadań na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.
 
Ostatecznie podpisano 35 umów dotacji na łączną kwotę dofinansowania 962 791,38 zł. Wypłacone 
środki wyniosły 932 705,54 zł.
 

5.12

5.13

5.13.1
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5.13.2

5.13.3

Dofinansowanie otrzymały: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Gmina Świątniki Górne, Funda-
cja „Most Pokoleń”, Gmina Bystra - Sidzina - Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej, Powiat 
Tarnowski, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Stowarzyszenie na rzecz efektywności 
energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”, Gmina Miejska Kraków, Gmina Stryszów, 
Miasto Jordanów, Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, Gmina Gnojnik - Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Jagiełły w Uszwi, Gmina Nowy Wiśnicz, Gmina Biecz, Gmina Gnojnik, Gmina Miasta Tarno-
wa, Fundacja Pełna Życia, Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, Fundacja W Drodze Do 
Marzeń, Krakowski Klub Sportowy „JURA MOTO SPORT”, Powiat Bocheński, Stowarzyszenie „Szansa Białej 
Przemszy”, Powiat Dąbrowski, Gmina Sułkowice, Gmina Wielka Wieś, Gmina Łużna, Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Małopolskiego, Fundacja DZIKA KLINIKA - Centrum pomocy dla dzikich zwierząt, 
Bank Żywności w Krakowie, Gmina Borzęcin, Gmina Skawina, Gmina Bolesław - Zespół Przedszkolno-
-Szkolny w Podlipiu, Gmina Klucze - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu, Stowarzyszenie 
Malownicza Gmina.

Program priorytetowy „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie 
województwa małopolskiego”.

W 2021 roku Fundusz przeprowadził kolejny nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego  
„Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”, którego celem było dofi-
nansowanie zadań polegających na likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopol-
skiego, co pozwoliło na powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Program skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa małopolskiego, 
ich związków oraz jednostek samorządu terytorialnego działających wspólnie na podstawie zawartych 
porozumień.

Zakres przedsięwzięć obejmował:
- koszty usług związanych z wykonywaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego,
- zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów,
- wydatki na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

Pula środków przeznaczona na Program w 2021 roku wynosiła 500 000,00 zł.

W naborze wniosków wpłynęło 30 wniosków na łączną kwotę dotacji równą 602 040,39 zł. Zarząd Woje-
wódzkiego Funduszu w ramach puli środków, którą dysponował przyznał dofinansowanie dla gmin: Poro-
nin, Gromniki, Wieprz, Biały Dunajec, Niepołomice, Gdów, Żabno, Babice, Nowy Sącz, Tarnów, Kocmyrzów, 
Ciężkowice, Szczawnica, Wolbrom, Szaflary, Bukowno, Koniusza, Trzyciąż, Jabłonka, Brzesko, Charsznica, 
Zielonki, Kamionka Wielka, Biecz, Nowy Targ, Szerzyny, Łapsze Niżne, Zakopane, Kraków.

Ostatecznie podpisano 26 umów na łączną kwotę dotacji 374 858,48 zł, a wypłacono 339 746,48 zł.  

Program „Mały Strażak”

W roku 2021 Wojewódzki Fundusz ponownie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Mały Stra-
żak”, którego celem była pomoc finansowa gminom i jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
województwa małopolskiego na zapewnienie gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) 
jednostek OSP poprzez zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników (dzieci i młodzieży) w:
a) umundurowanie, odzież ochronną, do działań bojowych, ćwiczebnych,
b) modele szkoleniowe do nauki pierwszej pomocy,
c) sprzęt ćwiczebny,
d) wyjazdy szkoleniowe lub turniejowe (trwające nie dłużej niż 3 dni).

W ramach naboru wpłynęły 52 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 229 802,03 zł, 
przy koszcie kwalifikowanym wynoszącym 460 636,15 zł.
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Na etapie oceny formalno-merytorycznej odrzucono 23 wnioski. 29 wniosków otrzymało łącznie dofinan-
sowanie wysokości 49 989,70 zł – proporcjonalnie obniżone, celem rozdysponowania 50-tysięcznej kwoty 
alokacji. Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.

Ostatecznie zawarto 22 umowy na łączną kwotę dotacji 40 523,32 zł, a wypłacono 40 523,28 zł.

Beneficjentami Programu było:

1) 6 jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Biskupice, Gmina Mucharz, Gmina Nowe Brzesko, 
Gmina Pcim, Gmina Skawina, Gmina Tomice;

2) 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP w Bachowicach, OSP w Będkowicach, OSP w Bro-
dach, OSP w Bulowicach, OSP w Lipnicy Dolnej, OSP w Łęgu Tarnowskim, OSP w Myślenicach-Zara-
biu, OSP w Niskowej, OSP w Sułkowicach, OSP w Sułkowicach-Łęgu, OSP w Świątnikach Górnych, 
OSP w Zgłobicach.

Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków 
dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

W roku 2021 Fundusz kontynuował realizację Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja 
ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”, który skierowany był do jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego. Zakres programu obejmował:

1) zakup i wyposażenie jednostek OSP w:
a) sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (zgodny z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu),
b) samochód rozpoznawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w tym pojazd terenowy 

typu QUAD), którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,

2) modernizację (naprawę) samochodu ratowniczo-gaśniczego (w tym na zakup części zamiennych) 
pozwalającą na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.

W ramach naboru łącznie złożono 78 wniosków na kwotę 4 193 525,65 zł, przy koszcie kwalifikowanym 
równym 7 157 233,25 zł.

5 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Pozostałe wnioski zo-
stały poddane ocenie merytorycznej. Dofinansowanie zostało przyznane dla 23 wniosków na łączną kwo-
tę 800 000,00 zł, czyli pełną pulę środków przeznaczonych na Program w 2021 roku. Niniejsze wnioski 
uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. 

Umowy zawarto z 22 Dotowanymi na łączną kwotę dotacji 671 562,08 zł. Całość kwoty została wypła-
cona. 

Beneficjentami Programu zostali: 

1) 9 jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Bobowa, Gmina Grybów, Gmina Ropa, Gmina Skawina, 
Gmina Stary Sącz, Gmina Stryszów, Gmina Szczucin, Gmina Wolbrom, Miasto i Gmina Proszowice,

2) 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych: Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Dunajcu, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Bolechowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowinie Tatrzańskiej, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Czułówku, Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju, Ochotnicza Straż Pożarna  
w Kościelisku, Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Tarnowskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Naprawie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Sączu – Biegonicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Przegini Du-
chownej, Ochotnicza Straż Pożarna w Skale, Ochotnicza Straż Pożarna w Więcławicach, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Wołowicach.

 

5.13.4
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5.13.5

5.13.6

Konkurs „Małopolskie Remizy 2021”

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz wznowił nabór wniosków w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 
2021”, którego celem było udzielenie pomocy finansowej na wykonanie robót budowlanych w remizach 
strażackich z terenu województwa małopolskiego. Konkurs przeznaczony był dla jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wniosek mógł złożyć właściciel nierucho-
mości objętej dofinansowaniem.  
 
Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona była na:
a) termomodernizację (m.in. docieplenie ścian i stropów),
b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją  

(rozumianą jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię spełniającą wytyczne Konkursu lub 
docieplenie wraz z modernizacją kotłowni),

c) modernizację kotłowni,
d) modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. (wyłącznie z  przeprowadzeniem modernizacji 

kotłowni),
e) zastosowanie odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicz-

nych, pomp ciepła, kotłów na biomasę).
 
W naborze wpłynęło 16 wniosków na łączną kwotę dotacji w wysokości 602 045,24 zł, przy sumarycz-
nym koszcie kwalifikowanym równym 1 556 071,62 zł.
 
Wnioski zostały poddane ocenie formalno-merytorycznej i zestawione na liście rankingowej. Dotacje 
przyznano dla 7 zadań, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości: 290 916,59 zł, z czego dwa za-
dania w obniżonej kwocie dotacji. Pozostałe 8 wniosków zostało odrzuconych (ze względów formalnych 
lub/i merytorycznych).
 
Ostatecznie podpisano 4 umowy dotacji na łączna kwotę 139 305,16 zł. Całość kwoty została wypłacona.
 
Beneficjentami Konkursu zostali:

1) 3 jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Szczurowa, Gmina 
Uście Gorlickie;

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi.

Program „Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala”

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz kontynuował realizację  Programu „Rozwój sieci geotermalnej na 
terenie Podhala”, którego celem było dofinansowanie opracowania projektów sieci geotermalnej wraz  
z przyłączami, w szczególności na terenie powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. 

Beneficjenci Programu, z którymi zawarto umowy w 2020 roku to:

1) Gmina Szaflary – zadania pn.:
a) „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Szaflary  

i Bańska Niżna – prace projektowe” – kwota umowy 1 930 600,00 zł (przy koszcie kwalifikowa-
nym 2 413 260,00 zł),

b) „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Zaskale – 
prace projektowe” – kwota umowy 972 000,00 zł (przy koszcie kwalifikowanym 1 215 855,00 zł),

c) „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Bór – prace 
projektowe” – kwota umowy 589 900,00 zł (przy koszcie kwalifikowanym 737 385,00 zł),
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2) Gmina Miasto Nowy Targ – zadanie pn. „Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej   
w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – 
prace projektowe” – kwota umowy 1 210 320,00 zł (przy koszcie kwalifikowanym 1 512 900,00 zł).

W ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz wypłacił dotację w wysokości 1 534 238,07 zł, co daje łączną 
wypłatę z rokiem 2020 w wysokości 2 581 988,07 zł. Pozostała część 2 120 831,93 zł zostanie zreali-
zowana w 2022 roku. 

„Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów  
medycznych”

W ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz w Krakowie przeprowadził kolejną edycję „Programu finansowania 
unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych”, którego celem był wzrost ilości unieszkodliwionych 
skażonych odpadów medycznych na terenie województwa małopolskiego. Program skierowany był do 
szpitali tymczasowych z terenu województwa małopolskiego, które uzyskały pozytywną opinię Wojewody 
Małopolskiego. Koszty kwalifikowane stanowiły koszty związane ze zbieraniem, transportem i unieszko-
dliwieniem skażonych odpadów medycznych wykorzystywanych podczas opieki nad chorymi na korona-
wirusa (COVID-19). Budżet Programu w ubiegłym roku wynosił 300 000,00 zł. 

Łącznie złożono 5 wniosków na kwotę 445 000,00 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 1 097 520,85 zł.  
Jeden wniosek nie spełnił wymagań formalnych (złożony po terminie naboru oraz w formie niezgod-
nej z Regulaminem). Pozostałe wnioski oceniono pozytywnie. Wojewoda Małopolski zarekomendował 
do dofinansowania wszystkie cztery zadania. W związku z tym przyznano dofinansowanie w wysokości  
275 000,00 zł.

Ze wszystkimi Beneficjentami podpisano umowy dotacji, których łączna wartość wyniosła 228 228,66 zł. 
Wypłacono środki w wysokości 225 101,12 zł. 

Dotację otrzymali: 
1) Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. - 75 000,00 zł,
2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju -  

38 612,00 zł,
3) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - 14 616,66 zł,
4) Szpital Uniwersytecki w Krakowie - 96 872,46 zł. 

Program „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”

W 2021 roku WFOŚiGW w Krakowie, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopol-
skiego, po raz drugi uruchomił Program „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Alo-
kacja środków  przeznaczona na Program w formie dotacji wynosiła 300 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł  
na działania związane z założeniem nowych bądź rewitalizacją istniejących terenów zielonych oraz  
100 000,00 zł na działania związane z modernizacją oświetlenia.

W ramach naboru wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę dotacji 263 908,51 zł. W wyniku oceny for-
malnej 2 wnioski zostały odrzucone natomiast dla pozostałych 10 zostało przyznane dofinansowanie 
w łącznej kwocie 211 775,98 zł, w tym dla:

- 8 wniosków związanych z założeniem nowych bądź rewitalizacją istniejących terenów zielonych 
na łączną kwotę 142 614,98 zł, przy koszcie kwalifikowanym 285 234,83 zł.

- 2 wniosków związanych z modernizacją oświetlenia na łączną kwotę 69 161,00 zł, przy koszcie 
kwalifikowanym 138 322,85 zł.

5.13.7
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Ostatecznie zawarto 9 umów dotacji na łączną kwotę dofinansowania 164 599,25 zł. Zrealizowanych 
zostało 8 z nich i sumarycznie wypłacono środki w wysokości 151 069,25 zł dla:

1) Gminy Stryszów na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Dąbrówce”,

2) Gminy Pleśna na zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia na boisku w Łowczówku”,

3) Gminy Brzesko na zadanie pn. „Przebudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Brze-
sku - rewitalizacja istniejących terenów zielonych”,

4) Gminy Mucharz na zadanie pn. „Rewitalizacja istniejących terenów zielonych w ramach przebudowy 
i rozbudowa istniejącego placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu”,

5) Gminy Polanka Wielka na zadanie pn. „Modernizacja placu sportowo – rekreacyjnego w Polance 
Wielkiej: założenie terenów zielonych na obszarze rewitalizacji wokół otwartej strefy aktywności  
w centrum Polanki Wielkiej”,

6) Gminy Klucze na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów zielonych przy boisku wielofunkcyjnym w miej-
scowości Jaroszowiec”,

7) Gminy Sułkowice na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów zielonych przy zalewie rekreacyjnym w Suł-
kowicach”,

8) Gminy Chełmiec na zadanie pn. „Nasadzenie zieleni przy ogólnodostępnym boisku sportowym  
w miejscowości Rdziostów”.

Program usuwania skutków dla środowiska wywołanych przez ekstre-
malne zjawiska pogodowe na terenie województwa małopolskiego

W roku 2021 Wojewódzki Funduszu w Krakowie przeprowadził nabór wniosków w  ramach  “Programu 
usuwania skutków dla środowiska wywołanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe na terenie woje-
wództwa małopolskiego”. O dofinansowanie w postaci dotacji mogły ubiegać się gminy. Dotacja mogła 
być przeznaczona na dofinansowanie zadań polegających na likwidacji zniszczeń wyrządzonych przez 
ekstremalne zjawiska pogodowe w infrastrukturze środowiska (m.in. naniesione odpady, namuły, znisz-
czenia w: kanalizacjach sanitarnych, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody pitnej, składo-
wiskach odpadów, kotłowniach). 

W ramach naboru wniosków do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę wniosko-
wanych dotacji 100.000,00 zł, przy koszcie kwalifikowanym 261.990,42 zł. W wyniku oceny formalnej  
1 wniosek został odrzucony oraz 1 wniosek został oceniony pozytywnie. Wniosek złożony przez Gminę 
Myślenice na zadanie pn. “Wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem w Zespole Placówek Oświa-
towych w Głogoczowie” został zarekomendowany do dofinansowania przez Wojewodę Małopolskiego. 
W związku z tym przyznano dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł.

Z Beneficjentem podpisano umowę dotacji, której łączna wartość wynosiła 50.000,00 zł.  Zadanie zostało 
zrealizowane i rozliczone w pełnej kwocie. 

5.13.9
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Program priorytetowy „Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja 
terenów zdegradowanych”

Wojewódzki Fundusz w Krakowie w ubiegłym roku kontynuował dofinansowanie w formie pożyczki za-
dania Miasta Gorlice w ramach przedsięwzięcia pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz 
środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprze-
znaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2”. 
Umowa została zawarta w 2020 roku, na podstawie której Fundusz wypłacił następujące kwoty:

- 3 703 704,00 zł w roku 2020,

- 5 346 296,00 zł w roku 2021.

W roku 2021 realizacja zadania została zakończona a efektem ekologicznym zadania było usunięcie 
i zagospodarowanie (termiczne przekształcenie lub unieszkodliwienie inną metodą) 5000 Mg odpadów 
niebezpiecznych z terenu zdegradowanego o powierzchni  2,1 ha. 

„Program priorytetowy Jawor – Poprawa efektywności energetycznej 
– termomodernizacja budynków jednorodzinnych”

W roku 2021 Wojewódzki Fundusz kontynuował „Program Priorytetowy Jawor – Poprawa efektywności 
energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”, którego celem było zmniejszenie nara-
żenia Małopolan na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyni-
ku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska.

Program skierowany był do osób fizycznych chcących wykonać termomodernizację budynków jednoro-
dzinnych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. W związku z zakończeniem naboru 
wniosków z dniem 31.12.2019 r.  w ramach Programu podejmowane były uchwały dotyczące umorzeń 
dla umów pożyczek zawartych w latach 2016-2018. 

Pożyczkobiorcom, którzy wywiązali się z warunków umownych przysługiwało umorzenie do 20% wartości 
wypłaconej pożyczki. W 2021 r. zostało umorzone łącznie 30 pożyczek (4 umowy zawarte w roku 2016, 
20 umów zawartych w roku 2017 oraz 6 umów z roku 2018). Dla 29 umów zostało przyznane maksymal-
ne umorzenie w wysokości 20% kwoty udzielonych pożyczek, w 1 przypadku umorzenie zostało przyznane 
na poziomie 18%. Łączna kwota umorzeń wyniosła 248 980,86 zł (w tym 246 980,06 zł kapitału oraz 
2 000,80 zł odsetek). 

5.13.10
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Pomoc finansowa związana z realiza-
cją programów realizowanych wspólnie 
z Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kontynu-
ował realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, zgodnie z zawartym w Warszawie w dniu  
7 czerwca 2018 r. porozumieniem w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” po-
między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 16 wojewódzkimi funduszami 
oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz na podstawie zawartej umowy o udostępnienie środków Nr 
317/2018/WF/US z dnia 18 grudnia 2018 r., zmienionej aneksem nr 1/491 z dnia 09.10.2019, nr 2/73 
z dnia 05.02.2021 r. nr 3 z dnia 04.04.2021 r., nr 4 z dnia 12.03.2021 r., nr 5 z dnia 25.08.2021 r.,  
nr 6 z dnia 21.12.2021 r. oraz aneksem nr 7 z dnia 28.12.2021 r. Również w 2021 r. Wojewódzki Fundusz 
zawarł z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków nr 587/2021/Wn-6/Oa-po-WF/US z przeznaczeniem 
na udzielenie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych i wspólną realizację Programu 
Priorytetowego “Czyste Powietrze”. 

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów 
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyż-
szonego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo w dniu 6 lipca 2021 r. wprowadzony został nabór wniosków o dofinansowanie w formie 
dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zwany “ścieżką bankową”. Wcześniejszymi dzia-
łaniami w tym zakresie było zawarcie umów udostępnienia środków na wdrożenie Programu Prioryteto-
wego Czyste Powietrze z: 

- Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 
- Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, 
- BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 
- Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,
- SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
- Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. 

W odróżnieniu do ścieżki dotacji realizowanej przez Fundusz, wnioski o dopłatę do kredytu kapitału ban-
kowego należało składać w bankach, z którymi Fundusz zawarł porozumienie o współpracy. 

Beneficjentami Programu nadal mogły być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednoro-
dzinnych. 

W ramach rozpowszechnienia zasięgu Programu, kontynuując działania rozpoczęte w 2019 r., Wojewódzki 
Funduszu zawarł Porozumienia o wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze z gminami 
z terenu województwa małopolskiego. Na dzień 31.12.2021 r. podpisane było 180 porozumień (99% gmin 
z terenu województwa małopolskiego). Wprowadzenie rozwiązania, pozwalało mieszkańcom gminy uzyskać 
pomoc przy aplikowaniu o środki oraz ułatwiało uzyskanie niezbędnych informacji nt. Programu we wła-
ściwym Urzędzie Gminy zgodnym z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. W 2021 r. istniała możliwość 

6.
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zawarcia przez Gminę z Wojewódzkim Funduszem Porozumienia o współpracy lub Aneksu do wcześniej 
zawartego porozumienia, pozwalającego na uzyskanie dodatkowych środków finansowych na prowadzenie 
punktów informacyjno-konsultacyjnych w Gminach. Maksymalna kwota dla 1 gminy wynosiła 30 000,00 zł. 
W ramach zawartych porozumień do Gmin zostały przekazane środki finansowe w kwotach: 

- 334 925,00 zł w formie refundacji za wydane zaświadczenia, niezbędne do uzyskania podwyższo-
nego poziomu dofinansowania oraz za wnioski o dofinansowanie złożone za pośrednictwem Gmin, 

- 1 571 331,48 zł na prowadzenie punktów konsultacyjnych. 

W ramach naboru trwającego od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. do Funduszu złożono (w rozumieniu 
Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie) 19 973 wniosków na łączną kwotę dofinansowania  
344 910 268,15 zł, w tym: 

- 91 wniosków o dopłatę do kredytu kapitału bankowego na kwotę 1 845 903,69 zł, 
- 7 897 wniosków do poziomu podwyższonego na kwotę 190 571 009,70 zł, 
- 11 985 wniosków do poziomu podstawowego na kwotę 152 493 354, 76 zł.

Z powyższych wniosków aż 8 466 zostało złożonych za pośrednictwem Gmin, które zawarły z Funduszem 
stosowne porozumienie (42% złożonych wniosków). 

Największym zainteresowaniem Program cieszył się ponownie wśród mieszkańców powiatu krakow-
skiego (3 191 złożonych wniosków), powiatu nowosądeckiego (1 545 złożonych wniosków) oraz powiatu 
oświęcimskiego (1 357 złożonych wniosków). Dane dla wszystkich powiatów województwa małopolskiego 
znajdują się w tabeli nr 13.

Tabela 13. Liczba złożonych wniosków oraz wnioskowana kwota  
z podziałem na powiaty 

Powiat Liczba wniosków (szt.) Wnioskowana kwota dotacji [zł]

bocheński 740 11 386 074

brzeski 662 11 954 698

chrzanowski 944  13 847 692

dąbrowski 311  5 872 118

gorlicki 660 11 810 625

krakowski 3 191 54 530 610

Kraków 293 3 701 705

limanowski 890 18 425 624

miechowski 409 7 461 653

myślenicki 1 261 23 160 687

nowosądecki 1 545 27 702 783

Nowy Sącz 305 4 205 721

nowotarski  1 323 27 196 538

olkuski 695 10 551 552

oświęcimski  1 357 18 871 209

proszowicki 526 10 420 597

suski 753 13 946 413

tarnowski 1 201 20 006 368

Tarnów 209 3 196 603

tatrzański 206 3 818 756

wadowicki 1 335 23 032 189

wielicki 1 157 19 810 052

Suma: 19 973 344 910 268

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych wartości.
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Wykres 4. Liczba złożonych wniosków w danym powiecie woj. mało-
polskiego w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”  
w 2021 roku

Wykres 5. Wnioskowana kwota dotacji w danym powiecie woj. mało-
polskiego w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”  
w 2021 roku

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych wartości.
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Wojewódzki Fundusz w 2021 r. rozpatrzył pozytywnie 17 770 wniosków i przyznał dofinansowanie 
w kwocie 306 278 252,40 zł, w tym 63 wnioski dotyczące dopłat do kredytów bankowych na kwotę  
1 264 911,69 zł. Dla wniosków rozpatrzonych w IV kwartale 2020 r. oraz wniosków rozpatrzonych w roku 
2021 sporządzono łącznie 16 790 umów dotacji/pism informacyjnych o zawarciu umowy dotacji na 
łączną kwotę 287 158 565,42 zł oraz 7 umów pożyczek na łączną kwotę 373 916,40 zł. W ramach za-
wartych umów dotacji 6 639 szt. dotyczyło podwyższonego poziomu dofinansowania na łączną kwotę  
159 700 974,60 zł. 

Największa liczba umów, podobnie jak w przypadku wniosków o dofinansowanie została sporządzona 
dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu krakowskiego (2 697 umów dotacji 
na łączną kwotę 45 785 092,99 zł) oraz mieszkańców powiatu nowosądeckiego (1 322 umów dotacji 
na łączną kwotę 23 749 314,40 zł). Szczegółowe dane dotyczące liczby sporządzonych umów dotacji 
(w sztukach) oraz kwot dofinansowania zostały przedstawione w tabeli  nr 14.

Tabela 14. Liczba sporządzonych umów o dofinansowanie z podziałem 
na powiaty

Powiat Liczba umów dotacji (szt.) Łączna kwota dotacji [zł]

bocheński 607 9 105 907

brzeski 566 10 181 750

chrzanowski 743 10 730 377

dąbrowski 278 5 199 607

gorlicki 569 10 322 484

krakowski 2 697 45 785 093

Kraków 254 3 177 863

limanowski 776 15 691 309

miechowski 366 6 531 171

myślenicki 1 098 19 831 617

nowosądecki 1 322 23 749 314

Nowy Sącz 254 3 426 117

nowotarski 1 114 22 882 659

olkuski 578 8 412 802

oświęcimski 1 024 13 741 296

proszowicki 404 7 925 753

suski 640 11 662 948

tarnowski 997 16 321 586

Tarnów 178 2 736 366

tatrzański 176 3 154 415

wadowicki 1 152 19 727 777

wielicki 997   16 860 355

Suma: 16 790 287 158 565 

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych wartości.
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Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. 

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych wartości.

Wykres 6. Liczba sporządzonych umów dotacji w danym powiecie woj. 
małopolskiego w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powie-
trze” w 2021 roku

Wykres 7. Kwota sporządzonych umów dotacji w danym powiecie woj. 
małopolskiego w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powie-
trze” w 2021 roku
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Efektem realizacji umów przygotowanych w 2021 r. będzie: 
- likwidacja 14 891 szt. źródeł ciepła na paliwa stałe, 
- montaż 10 614 szt. źródeł ciepła opalanych olejem lub gazem, 
- montaż 1 884 szt. pomp ciepła, 
- montaż 1 911 szt. kotłów na biomasę, 
- podłącznie 16 budynków do sieci ciepłowniczej, 
- zmniejszenie zużycia energii końcowej o 1 118 098,08 GJ/rok, 
- ograniczenie emisji pyłów PM10 o 376 Mg/rok, 
- ograniczenie emisji pyłów PM2,5 o 335 Mg/rok, 
- ograniczenie emisji tlenków azotu NOx o 211 Mg/rok, 
- ograniczenie emisji tlenków SO2 o 1 469 Mg/rok, 
- ograniczenie emisji tlenków CO2 o 131 906 Mg/rok.

W ramach wydatkowania środków i rozliczenia umów zawartych w roku 2019, 2020 oraz 2021 zosta-
ło wypłacone dofinansowanie w formie dotacji oraz dopłaty do kapitału bankowego w łącznej kwocie  
113 596 703,53 zł (w tym 750 000,00 zł ze środków WFOŚiGW oraz 109 671 215,07 zł ze środków udo-
stępnionych przez NFOŚiGW) oraz w formie pożyczki w łącznej kwocie 3 175 488,46 zł (środki WFOŚiGW). 
W ramach umów, zawartych dla wniosków złożonych w bankach, w całości zostało zrealizowane 7 przed-
sięwzięć i zostały wypłacone dofinansowania w łącznej kwocie 83 997,82 zł. 

Najwięcej środków finansowych zostało skierowanych do mieszkańców powiatu krakowskiego (łącznie  
16 150 063,10 zł) oraz powiatu nowosądeckiego (łącznie 13 827 351,78 zł). Szczegółowe dane dotyczące 
łącznych kwot wypłat w 2021 r. został przedstawione w tabeli nr 15.

Tabela 15. Łączne kwoty wypłaconych środków w formie dotacji  
i pożyczek w podziale na powiaty

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych wartości.

Powiat Kwota uruchomionych środków (dotacja + pożyczka) [zł]

bocheński 3 465 868

brzeski 3 288 096

chrzanowski 2 500 428

dąbrowski 2 981 994

gorlicki 3 760 505

krakowski 16 150 063

Kraków 3 842 275

limanowski 7 350 534

miechowski 2 447 751

myślenicki 6 284 577

nowosądecki 13 827 352

Nowy Sącz 2 516 504

nowotarski 8 985 241

olkuski 2 690 503

oświęcimski 3 578 864

proszowicki 3 382 782

suski 4 618 141

tarnowski 7 817 912

Tarnów 1 684 334

tatrzański 1 995 098

wadowicki 6 201 051

wielicki 4 226 831

Suma: 113 596 704
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Wykres 8. Kwota uruchomionych środków (dotacja i pożyczka) w da-
nym powiecie woj. małopolskiego w ramach Programu Priorytetowego  
„Czyste Powietrze” w 2021 roku

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych wartości.

Program Priorytetowy „Poprawa jakości po-
wietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia ener-
gii w budownictwie” / „Budownictwo ener-
gooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie”

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz kontynuował realizację Programów „Poprawa jakości powietrza Część 
2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” / „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejsze-
nie zużycia energii w budownictwie”. Do tej pory zostało podpisanych łącznie 14 umów dotacji na łączną 
kwotę 10 093 727,64 zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW. 

6.2
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W ubiegłym roku zostało wypłacone dofinansowanie w wysokości 1 358 474,06 zł, w tym 137 608,58 zł  
ze środków Funduszu w Krakowie oraz 1 220 865,48 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 

Łączna kwota dofinansowanych zadań w latach 2020 i 2021 wynosi 9 519 985,86 zł, w tym środki 
WFOŚiGW w Krakowie: 964 320,11 zł i środki NFOŚiGW: 8 555 665,75 zł. 

Program Priorytetowy „Ogólnopolski pro-
gram finansowania służb ratowniczych Część 1)  
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego 
sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratow-
niczych”

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz przeprowadził kolejną edycję Programu „Ogólnopolski program fi-
nansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzysty-
wanego w akcjach ratowniczych”. Celem programu było wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu 
wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym przede 
wszystkim w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego.

W naborze wniosków wpłynęło 29 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ze środków NFOŚiGW 
i WFOŚiGW w Krakowie 6 628 449,00 zł. Cztery jednostki OSP złożyły prośby o zwiększenie dofinanso-
wania.

Wszystkie zadania były umieszczone w „Zestawieniu sprzętu przewidzianego do zakupu w 2021 r. ze 
środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania 
zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r.” oraz spełniały wszystkie kryteria dostępu Programu.

Przyznano dofinansowanie w wysokości 2 300 000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz  
4 628 449,00 zł ze środków udostępnionych z NFOŚiGW na realizację 29 zadań. 

Łącznie podpisano 28 umów (jeden Beneficjent zrezygnował z realizacji zadania), na kwotę  6 714 597,63 zł,  
w tym: 2 292 363,05 zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz 4 422 234,58 zł ze środków NFOŚiGW. 

W 2021 roku wypłacono łącznie 6 291 821,63 zł (2 292 363,05 zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz 
3 999 458,58 zł ze środków NFOŚiGW), a pozostałe środki w wysokości 422 776,00 zostały przeniesione 
na rok 2022. 

Dotację otrzymali:
25 jednostek ochotniczej straży pożarnej: Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkówce, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Byszycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Ratułowie Górnym, Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice 
Dolne Przedmieście, Ochotnicza Straż Pożarna w Chorągwicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Du-
najcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Luszowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Kopance, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Siedlcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Przytkowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegowej, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ujściu Jezuickim, Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Węgrzcach, Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzanach, Ochotnicza Straż Pożarna w Wiel-
kiej Wsi, Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Mucharzu, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Osieku, Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Czuszowie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Koszycach Małych, Ochotnicza Straż Pożarna w Rodakach, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Brzeznej Litaczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Górze, 3 jednostki inne niż OSP: Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Pogotowie Ra-
tunkowe. 

6.3
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6.4 Program Priorytetowy „Ogólnopolski pro-
gram finansowania służb ratowniczych.  
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu  
i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych”

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz przeprowadził kolejną edycję Programu „Ogólnopolski program finan-
sowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotni-
czych straży pożarnych”. Celem programu było podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowni-
czych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania 
i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicz-
nych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu lub środowisku naturalnemu.

W ramach ogłoszonych dwóch naborów wpłynęły łącznie: 223 wnioski na kwotę 2 432 626,85 zł. Ze 
środków udostępnionych z NFOŚiGW przyznano dotacje dla 89 zadań na kwotę 1 000 000,00 zł, stano-
wiącą łączną wartość alokacji w Programie. 

Podpisano ostatecznie 87 umów dotacji z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa 
małopolskiego na łączną kwotę 927 955,83 zł, przy koszcie kwalifikowanym wynoszącym 1 977 128,33 zł.  
Dofinansowanie ze środków udostępnionych z NFOŚiGW w wysokości 927 833,80 zł łącznie wypłacono 
79 Jednostkom OSP. 

Beneficjentami Programu zostali: Ochotnicza Straż Pożarna w Alwerni, Ochotnicza Straż Pożarna w Bie-
czu, Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkówce, Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszy, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Bulowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Cichem Górnem II, Ochotnicza Straż Pożarna w Czernej, Ochotnicza Straż Pożarna w Dzianiszu Górnym, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Gładyszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Głogoczowie, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Gołkowicach Górnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku nad Dunajcem, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Harbutowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Hucisku, Ochotnicza Straż Pożarna w Jawornikach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kluczach, Ochotnicza Straż Pożarna w Kozińcu-Centrum, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzę-
cinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywaczce, Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicy Groniu, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Libuszy, Ochotnicza Straż Pożarna w Limanowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy 
Murowanej, Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowni, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Łososinie Dolnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Łyczance, Ochotnicza Straż Pożarna w Maru-
szynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Modlnicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilanach, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Moszczenicy Wyżnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Mszalnicy, Ochotnicza Straż Pożarna w My-
ślenicach Górne Przedmieście, Ochotnicza Straż Pożarna w Myślenicach Śródmieściu, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Myślenicach Zarabiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Niskowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Osiel-
cu Górnym, Ochotnicza Straż Pożarna w Palczy, Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Podłopieniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Podolszu, Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzanach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie, Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Spytkowskiej, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Poroninie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ptaszkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Rabie Niżnej, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rabie Wyżnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Rusocicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi, Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Stroniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Stryszawie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Sułkowicach-Łęgu, Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Szerzynach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Szymbarku, Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach Górnych, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Tabaszowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Targanicach Górnych, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Tenczynku, Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarni, Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Trzcianie, Ochotnicza Straż Pożarna w Uściu Gorlickim, Ochotnicza Straż Pożarna w Wi-
towie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Zachełmnej, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Zalesiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi Dolnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi Górnej, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnie, Ochotnicza Straż Pożarna we Włosienicy.
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Program Priorytetowy „Ogólnopolski pro-
gram finansowania usuwania wyrobów za-
wierających azbest”

W roku 2021 Wojewódzki Funduszu w Krakowie przeprowadził nabór wniosków w  ramach  Programu 
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. O dofinansowanie w po-
staci dotacji mogły ubiegać się gminy, związki międzygminne i powiaty działające na rzecz właścicieli 
lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie. Dotacja mogła być przeznaczona na przedsięwzięcia 
w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. 

W ramach naboru wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę dotacji 921 722,26 zł. Pula środków przezna-
czona na Program w roku 2021 wynosiła 481 285,30 zł, w tym:

- 198 176,30 zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie
- 283 109,00 zł ze środków udostępnionych z NFOŚiGW.

Wszystkie wnioski spełniły kryteria dostępu Programu.

W związku z przekroczeniem alokacji środków przeznaczonych na Program w 2021 roku podjęto decyzję 
o dofinansowaniu wszystkich zadań przyznając środki finansowe na unieszkodliwienie w pierwszej kolej-
ności odpadów z 1 stopniem pilności.

Przyznano łączne dofinansowanie w wysokości: 198 176,29 zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz  
255 649,50 zł ze środków udostępnionych z NFOŚiGW dla 8 zadań. 

Ze wszystkimi Beneficjentami podpisano umowy, których łączna wartość wyniosła 416 033,29 zł (w tym 
192 548,71 zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz 223 484,58 zł ze środków NFOŚiGW). 

Ostatecznie wypłacono 192 547,88 zł ze środków Funduszu w Krakowie i 223 483,59 ze środków Naro-
dowego Funduszu (łącznie 416 031,47 zł). Pozwoliło to na unieszkodliwienie ok. 1088,90 Mg odpadów 
zawierających azbest.

Dotację otrzymały następujące Gminy:
- Gmina Jerzmanowice-Przeginia 
- Gmina Nowy Wiśnicz
- Gmina Laskowa
- Gmina Bobowa
- Gmina Gręboszów
- Gmina Łużna
- Gmina Lipnica Wielka
- Gmina i Miasto Miechów

Program Priorytetowy „Moja woda”

W 2021 roku kontynuowano finansowanie zadań w ramach zawartej 29.06.2020 r. z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowy udostępnienia środków Nr 1388/2020/Wn6/
GW-po-WF/US z przeznaczeniem na udzielanie dotacji w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”. 
Zarząd WFOŚiGW w Krakowie rozpatrzył pozostałe wnioski, które wpłynęły w naborze w 2020 roku,  
tj. 1 378 wniosków - z tego 371 zostało odrzuconych a dla 1 007 przyznano dotacje w łącznej kwocie 
4 673 704,30 zł. W  ramach I edycji Programu w 2021 roku wypłacono 1233 umowy na łączną kwotę 
dofinansowania 5 526 352,16 zł.

6.5

6.6
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6.7

Ponadto, w związku z decyzją o ogłoszeniu drugiego naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego 
„Moja woda”, dnia 17.03.2021 r. WFOŚiGW w Krakowie zawarł z NFOŚiGW Umowę  udostępnienia środków 
Nr 150/2021/06/GW-po-WF/US. Budżet przewidziany ww. umową pierwotnie wynosił 8 050 000,00 zł  
ale w związku z dużym zainteresowaniem Programem został zwiększony Aneksem nr 2 do kwoty  
13 950 000,00 zł (w tym 13 700 000,00 zł to środki NFOŚiGW a 250 000,00 zł to środki WFOŚiGW w Krakowie).

Drugi nabór wniosków uruchomiono 22.03.2021 r. a zamknięto 10.06.2021 r. (przy czym wersje papiero-
we wniosków mogły wpływać do 12.07.2021 r.). W tym terminie wpłynęło 3 179 wniosków ale w trakcie 
rozpatrywania 109 wniosków zostało wycofanych przez wnioskodawców. Zarząd Wojewódzkiego Fundu-
szu rozpatrzył 3 070 wniosków, z czego 283 zostały odrzucone a dla 2 787 przyznano dofinansowanie 
w łącznej wysokości 13 364 933,42 zł. W ramach II edycji Programu w 2021 roku wypłacono 38 umów 
na łączną kwotę dofinansowania 168 136,45 zł.

Program Priorytetowy „Ogólnopolski  
program regeneracji środowiskowej gleb  
poprzez ich wapnowanie”

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kontynuował 
realizację “Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” zgodnie 
z zawartą Umową udostępnienia środków nr 969/2020/Wn6/OZ-Ur-WF/US zawartą z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto w dniu 1 lipca 2019 zawarte zostało poro-
zumienie pomiędzy Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą a m.in. WFOŚiGW w Krakowie mające na celu 
realizację Programu.

Celem Programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania 
czynników antropogenicznych. Program skierowany jest do posiadaczy użytków rolnych o pH gleby poniżej 
lub równej 5,5 dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych. 

Kosztem kwalifikowanym jest zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego (zgodnie z określonymi 
przepisami) natomiast dotacja może wynosić:

- do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni 
nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;

- do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni 
nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;

- do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni 
nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Okres kwalifikowalności kosztów to 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Wnioski składane były w try-
bie ciągłym od 1 stycznia  2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W tym terminie do Wojewódzkiego Funduszu 
wpłynęło 440 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 499 270,01 zł. 

W 2021 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu przyznał dofinansowanie dla 656 beneficjentów i wypłacił 
łącznie 2 184 876,12 zł w tym: 

- 330 wniosków złożonych w 2020 r. na kwotę 1 130 955,81 zł, 
- 326 wniosków złożonych w 2021 r. na kwotę 1 053 920,31 zł. 

Pozostałe wnioski zostały przeniesione na 2022 rok z uwagi na wyczerpanie limitu dostępnej pomocy  
de minimis w rolnictwie. 

Zaangażowanie środków WFOŚiGW w Krakowie wynosi 5% kosztów kwalifikowanych, natomiast NFOŚiGW 
95% kosztów kwalifikowanych.
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Program Priorytetowy „Ogólnopolski pro-
gram gospodarki wodno-ściekowej poza gra-
nicami aglomeracji ujętych w Krajowym Pro-
gramie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Celem programu jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umiesz-
czonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Środki na finansowanie 
programu zostały udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W programie przewidziano finansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w formie pożyczek 
dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne 
w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach Programu mogą być finansowane następujące przedsięwzięcia:

1) Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) o przepustowości do 50 RLM, 
oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycz-
nych i obiektów użyteczności publicznej;
Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:

a) obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uza-
sadniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi sposobu wyznaczania ob-
szaru i granic aglomeracji, w tym z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika koncentracji,

b) obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie 
realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego,

c) obszary, dla których przed 2028 rokiem został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub pod-
mioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie 
wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków;

2) Wykonanie lokalnych oczyszczalni ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miej-
scowości o zwartej zabudowie z wyłączeniem obszarów aglomeracji wymienionych w KPOŚK;

3) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, na których gęstość zabudowy jest wystarczają-
ca by budowę sieci kanalizacyjnej można było uznać za ekonomicznie uzasadnioną.

4) W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Program dotyczy sieci budowanych w celu wykorzy-
stania potencjału istniejących/budowanych oczyszczalni ścieków, które w chwili zakończenia przed-
sięwzięć spełniać będą wymogi polskiego prawa dotyczące jakości ścieków oczyszczonych;

5) Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ci-
śnieniowej, podciśnieniowej;

6) Wykonanie stacji uzdatniania wody, ujęć wody dla obszarów poza terenami aglomeracji ujętymi  
w KPOŚK;

7) Wykonanie sieci wodociągowej z wyłączeniem obszarów aglomeracji wymienionych w KPOŚK;

8) Wykonanie podłączeń budynków do sieci wodociągowej.

W roku 2021 kontynuowano Program i podpisano kolejnych pięć umów pożyczek na łączną kwotę  
8 159 799,99 zł.

Umowy podpisano na realizację następujących zadań:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krynickiej w msc. Ciężkowice” ze Spółką Komunalną 
„DORZECZE BIAŁEJ” Sp. z o.o. na kwotę 480 731,71 zł;

2) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Spacerowej w msc. Ciężkowice”  
ze Spółką Komunalną „DORZECZE BIAŁEJ” Sp. z o.o. na kwotę 552 845,53 zł;

3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Wiśnicz poza granicami aglomeracji - Etap I”  
z Gminą Nowy Wiśnicz na kwotę 608 926,00 zł;
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4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce” z Gminą Dobczyce 
na kwotę 5 077 000,17 zł;

5) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik 
Strzyżewski” ze Spółką Komunalną „DORZECZE BIAŁEJ” Sp. z o.o. na kwotę 1 440 296,58 zł.

W dniu 30.08.2021 r. Fundusz ogłosił drugi nabór wniosków na kwotę 16 500 000,00 zł. W jego ramach 
do Funduszu wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 27 879 076,00 zł. W 2021 roku przeprowadzona 
została ocena merytoryczna i formalna wniosków. W trakcie oceny jeden wniosek został wycofany. 
Spośród pozostałych 7 wniosków, dwa zostały odrzucone z przyczyn formalnych. W efekcie pozytywnej 
oceny formalnej i merytorycznej przyznano pożyczki ze środków udzielonych przez NFOŚiGW na realizację  
5 zadań na łączną kwotę 6 542 563,22 zł.

Do końca 2021 roku, na podstawie zawartych umów pożyczek Fundusz wypłacił ze środków udostępnio-
nych przez NFOŚiGW łącznie 14 105 807,76 zł, w tym:

- 1 034 082,50 zł w roku 2020,
- 13 071 725,26 zł w roku 2021.

Realizacja zadań, na które zostały zawarte umowy pożyczek, powinna zapewnić osiągnięcie następują-
cych efektów (określonych w Programie):

- ekologicznych:
• liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej 1435 RLM;
• liczba nowych użytkowników przyłączonych do sieci wodociągowej 236 osób;
• liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 2779 RLM;
• wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 11166 RLM;
• przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji 11166 RLM;

- rzeczowych:
• długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 29,066 km;
• liczba wybudowanych podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji 91 sztuk;
• długość wybudowanych podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji 2,756 km;
• długość wybudowanej sieci wodociągowej 5,151 km;
• liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych 1 sztuka;
• nominalna średnio dobowa przepustowość wybudowanych/ zmodernizowanych oczyszczalni 

ścieków komunalnych - docelowa 1000 m3/d;
• nominalna średnio dobowa przepustowość modernizowanych oczyszczalni ścieków komunal-

nych przed realizacją przedsięwzięcia 633 m3/d;
• przyrost/spadek nominalnej średnio dobowej przepustowość modernizowanych oczyszczalni 

ścieków komunalnych 367 m3/d;
• nominalna średniodobowa przepustowość modernizowanych oczyszczalni ścieków komunal-

nych po modernizacji wyrażona w RLM - docelowa – 11166;
• nominalna średniodobowa przepustowość modernizowanych oczyszczalni ścieków komunal-

nych przed realizacją przedsięwzięcia wyrażona w RLM – 8387;
• przyrost/spadek nominalnej średniodobowej przepustowość modernizowanych oczyszczalni 

ścieków komunalnych wyrażonej w RLM – 2779.
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Program Priorytetowy „Agroenergia.  
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła  
i towarzyszące magazyny energii”

W dniu 13.08.2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie podpi-
sał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę udostępnienia środków 
Nr 654/2021/Wn6/OA-mi-WF/US z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólną realizację Programu 
Priorytetowego pn. „Agroenergia Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny ener-
gii”. Program ma na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym 
i skierowany jest do:

a) Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna po-
wierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed 
złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

b) Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna po-
wierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed 
złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność 
gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskaza-
ny w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 
01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) 
lub 01.63.Z).

Finansowanie obejmuje zakup i montaż:

1) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej 
niż 50 kW,

2) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 
50 kW,

3) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku 
jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje 
wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

4) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą 
ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym 
przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, 

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia dzia-
łalności rolniczej,

5) towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1, 2, 4. Warunkiem dofinansowania jest 
obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1, 2 lub 4.

 
Dofinansowanie w formie dotacji wynosi:

- dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20%, nie więcej niż 15 000 zł,
- dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub 
elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie w formie dotacji 
wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się doda-
tek w wysokości 10 000 zł.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów ener-
gii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. 
Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które 
będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
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6.10

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych netto, z zastrzeżeniem, że łączna 
kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% 
kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięcia.

Od października 2021 roku do końca grudnia do Funduszu wpłynęły 42 wnioski na łączną kwotę dotacji 
532 162,43 zł. Trzech (3) wnioskodawców złożyło rezygnację z udziału w Programie. Pięć (5) wniosków 
zostało odrzuconych z powodu niespełnienia warunków Programu. Przyznano dofinansowanie dla dziesię-
ciu (10) zadań. Ze wszystkimi Beneficjentami podpisano umowy, których wartość wyniosła 128 018,46 zł.  
Pozostałe wnioski są w trakcie uzupełnienia/korekty i będą procedowane w 2022 roku. 

Doradztwo energetyczne – realizacja  
projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia 
doradczego dla sektora publicznego,  
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw  
w zakresie efektywności energetycznej oraz 
OZE” – POIiŚ 2014-2020

Informacje ogólne o Projekcie Doradztwa Energetycznego

Projekt pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest w ramach I osi prio-
rytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki – działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – poddziałanie 1.3.3. 
w formie projektu partnerskiego, w którym NFOŚiGW pełni rolę Partnera Wiodącego, a Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest jednym z Partnerów.

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu została zawarta w dniu 28 kwietnia 2016 r., nato-
miast umowa o dofinansowanie pomiędzy Ministerstwem Energii (Instytucją Pośredniczącą), a NFOŚiGW 
(Beneficjentem) podpisana została w dniu 3 marca 2016 r. i określa zasady dofinansowania oraz prawa 
i obowiązki Stron Umowy.

Planowany całkowity koszt wynosi ok. 129 mln zł. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach POIiŚ (2014-2020). Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się w dniu 1 lutego 
2015 r., a zakończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci Doradców Energetycznych. W roku 2021 zatrudnionych 
było 83 doradców w 16 regionach kraju, którzy udzielali nieodpłatnych usług doradczych, celem pro-
mowania gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspierania 
realizacji przez Polskę pakietu energetyczno-klimatycznego UE 3x20 (15% OZE dla Polski). Odbiorcami 
działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także osoby 
fizyczne i inne podmioty. Zadaniem Projektu jest m.in. zwiększenie świadomości społeczeństwa w za-
kresie propagowania gospodarki niskoemisyjnej, tj. działania informacyjno-edukacyjne, promocja, wy-
miana doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy. W ramach Projektu realizowane jest również wsparcie gmin 
w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)/SEAP/SECAP, przeprowadzanie 
szkoleń mających na celu przygotowanie pracowników gmin do pełnienia funkcji energetyków gminnych, 
a przede wszystkim wsparcie odbiorców działań w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej, OZE i poprawy jakości powietrza.
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Reasumując do zadań Doradców Energetycznych należą m.in.:

a) doradztwo w zakresie przygotowania, weryfikacji, wdrożenia i monitorowania PGN,

b) doradztwo dotyczące przygotowania i wdrożenia inwestycji w obszarze efektywności energetycz-
nej, OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej (w tym porady i konsultacje w ramach Programu Czyste 
Powietrze i Mój Prąd),

c) przygotowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorządu te-
rytorialnego, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych przedsiębior-
ców oraz dla osób fizycznych,

d) udostępnianie informacji o możliwych źródłach finansowania w obszarze efektywności energetycz-
nej oraz OZE,

e) weryfikacja audytów energetycznych.
 
Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Krakowie podjęli działania w ramach projektu na początku roku 2015, 
uczestnicząc w cyklu szkoleń organizowanych przez NFOŚiGW, przygotowujących do pełnienia roli dorad-
cy. Przedmiotem merytorycznych prac była wówczas ocena Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przygoto-
wywanych przez małopolskie gminy.

Zespół Doradców Energetycznych do lipca 2021 r. liczył 6 osób, a od sierpnia  została zatrudniona nowa 
osoba i tym samym etatyzacja w PDE wyniosła 7 osób. Powyższe skutkowało modyfikacją dotychcza-
sowych obszarów działania. Poniżej została zamieszczona tabela z wyszczególnieniem powiatów, gmin 
obsługiwanych przez poszczególnych Doradców Energetycznych.
 

Tabela 16. Obszar działania poszczególnych Doradców Energetycznych 
WFOŚiGW w Krakowie w województwie małopolskim  
(od sierpnia 2021 roku)
 

Lp. Obszar działania Liczba gmin

06/1. Gminy w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim oraz  Stryszawa, Zembrzyce, 
Budzów, Sucha Beskidzka z powiatu suskiego

28

06/2. Miasto Kraków (część) i gminy w powiatach: brzeskim, limanowskim oraz Miasto Bochnia, 
Gmina Bochnia, Łapanów, Trzciana, Żegocina z powiatu bocheńskiego

24,5

06/3. Miasto Nowy Sącz, gminy w powiatach nowosądeckim, nowotarskim 31

06/4. Miasto Kraków (część), gminy w powiatach: miechowskim, olkuskim, proszowickim oraz gminy 
Drwinia, Rzezawa, Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz z powiatu bocheńskiego

23,5

06/6. Miasto Tarnów, gminy w powiatach: dąbrowskim, gorlickim oraz Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, 
Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów, Żabno z powiatu tar-
nowskiego

28

06/7. Gminy w powiatach: krakowskim, myślenickim 26

Nowy 
DE

Gminy w powiatach: wielickim, tatrzańskim oraz Miasto Jordanów, Bystra-Sidzina, Jordanów 
gm., Zawoja, Maków Podhalański z powiatu suskiego, Ciężkowice, Radłów, Wietrzychowice, 
Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn z powiatu tarnowskiego

21

Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.
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Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Krakowie w ramach swoich kompetencji udzielają informacji (w for-
mie bezpośrednich spotkań konsultacyjnych, konsultacji/porad mailowych i telefonicznych) o dostępnych 
mechanizmach wsparcia inwestycji dla różnych Beneficjentów. Dominującymi tematami w roku 2021, 
podobnie jak w roku 2020, były dotacje w ramach programów rządowych „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze” 
oraz ulgi termomodernizacyjnej. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną kluczową rolę w kontaktach z po-
tencjalnymi Inwestorami odgrywały formy przekazu za pomocą nośników, tj. korespondencji mailowej 
i rozmów telefonicznych.
 
Usługa doradcza jest dostosowana do rodzaju planowanego do realizacji przedsięwzięcia i profilu In-
westora. Ważnym elementem pracy Doradców Energetycznych jest przekazywanie bieżących informacji 
o realizowanych programach oraz aktualnych rozwiązaniach technicznych z zakresu efektywności energe-
tycznej, odnawialnych źródeł energii jak również ograniczaniu niskiej emisji.
Utrudnienia wynikające z obostrzeń związanych z pandemią  COVID 19 znacząco wpłynęły na sposób 
i formę realizacji zadań. W poprzednich latach Zespół DE organizował konferencje regionalne tematycz-
ne, skierowane do różnych grup odbiorców. W bieżącym roku niestety nie udało się zrealizować tego typu 
działań. 

Zgodnie z umową partnerstwa, Doradcy Energetyczni do IX 2021 r. składali comiesięczne raporty w for-
macie pliku Excel z wykonanych działań i osiągniętych wskaźników. Od X 2021 r. uległ zmianie system 
raportowania i jest on realizowany za pomocą Portalu Doradców Energetycznych poprzez System Monito-
rowania Wskaźników Projektu. Tabela 17 przedstawia zestawienie danych z systemu za 2021 rok.

Obszary działania poszczególnych Doradców Energetycznych 
WFOŚiGW w Krakówie w województwie małopolskim
(do lipca 2021 roku)

Mariusz Sałęga

Justyna Jesionek

Katarzyna Bryzek

Janusz Sułowski

Paweł Korczak

Anna Synowiec

Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.
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Tabela 17. Zestawienie sumaryczne danych z Systemu Monitorowania 
Wskaźników Projektu za rok 2021 oraz od początku realizacji Projektu

Rodzaj miernika 2021

Zaawansowanie 
od początku reali-
zacji projektu do 

31.12.2021

Liczba udzielonych konsultacji 438 3594

Liczba udzielonych porad 15610 46491

Liczba osób objetych działaniami edukacyjno-szkoleniowymi 240 12131

w tym: przeszkolonych kandydatów na energetyków gminnych 20 142

Liczba działań edukacyjno-szkoleniowych 11 335

Liczba osób objetych dzialaniami edukacyjno-promocyjnymi 332 731

Liczba działań informacyjno-promocyjnych 22 191

Liczba PGN objętych wsparciem doradczym 1 168

Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objetych wsparciem  
doradczym

Liczba małych inwestycji 17/123* 123

Liczba dużych inwestycji 3 96

Dodatkowe mierniki 2021

Zaawansowanie 
od początku reali-
zacji projektu do 

31.12.2021

Liczba przeszkolonych Doradców Energetycznych 6 6

Liczba gmin posiadających energetyka gminnego 20 112

*małe inwestycje wprowadzono do systemu raportowania Aneksem nr 4 do umowy o partnerstwie w roku 2021, w związku z tym wszystkie 
wykazane przedsięwzięcia zostały zaraportowane w bieżącym roku, w tym 17 małych inwestycji dotyczących roku 2021

Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.

Podpisany przez Partnerów Projektu w roku bieżącym Aneks nr 4 do umowy o partnerstwie z dnia 28 
kwietnia 2016 r. na rzecz realizacji Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE…”, 
spowodował zwiększenie wskaźników realizacji Projektu odpowiednio: 

- liczba udzielonych konsultacji z 4 116 szt. do 6 468 szt., tj. aż o 57 %,
- liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – 71 szt. (wskaźnik pozostał bez zmian),
- liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym z 64 szt. do 99 szt.,
- dodatkowo został wprowadzony wskaźnik małych inwestycji 92 szt. 
oraz doprecyzowano inne mierniki:
- liczba udzielonych porad 6 468 szt.,
- liczba gmin posiadająca przeszkolonego kandydata na Energetyka Gminnego - 88 szt.,
- liczba przeszkolonych kandydatów na Energetyków gminnych 111 osób.
Zapisami aneksu zmieniono również docelową etatyzację w Projekcie do 7 osób.
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 Mając na uwadze określone umową wskaźniki oraz zaawansowanie realizacji projektu pn.: „Ogólnopolski 
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakre-
sie efektywności energetycznej oraz OZE” w WFOŚiGW w Krakowie należy stwierdzić, że nie ma obaw 
dotyczących osiągnięcia niemal wszystkich wskaźników, poza zwiększonym w bieżącym roku o 57% 
wskaźnikiem liczby konsultacji. Gdyby miernik pozostał na poziomie pierwotnych zapisów umowy stan  
zaawansowania wyniósłby obecnie 87%. Ograniczenie w możliwości realizacji wskaźnika wynika przede 
wszystkim z sytuacji epidemiologicznej, mającej wpływ na utrudnienia w bezpośrednim kontakcie i kom-
plikacje w organizacji wydarzeń masowych.

Natomiast z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną związaną z COVID - 19 i tymczasowe zamknięcie 
punktów konsultacyjnych, w ostatnich dwóch latach, zauważono znaczący wzrost udzielonych porad tele-
fonicznych i mailowych - ponad 15,5 tys. szt. w 2021 r.

Jak wynika z powyższego, prowadzona przez Doradców Energetycznych działalność cieszy się dużym 
zainteresowaniem i przynosi wymierne korzyści dla środowiska.

Szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych 

W 2021 r. Zespół DE wznowił Szkolenia dla Kandydatów na Energetyków Gminnych. Na przełomie 
2018/2019 r. Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Krakowie przeprowadzili pięć cykli szkoleniowych. Łącz-
nie przeszkolone zostały 122 osoby z 92 gmin. W bieżącym roku zrealizowano jedno szkolenie dla 20 osób 
z 20 gmin. Czyli aktualnie ogółem przygotowano 142 osoby ze 112 gmin do pełnienia funkcji Energetyka 
Gminnego. Spotkania obejmowały 6 dni szkoleniowych, składających się z dwudniowych zjazdów. Adre-
satami byli pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, rekomendowani przez władze gminne do 
pełnienia roli Energetyka Gminnego. Zakres szkolenia obejmował 3 bloki tematyczne:

- Blok I - Uwarunkowania prawne, w tym obowiązki i działania gmin wynikające z przepisów 
prawa, plany i programy wdrażane na terenie gminy (PGN, Program Ochrony Powietrza, założe-
nia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe), zarządzanie energią  
w gminach, podstawowe pojęcia;

- Blok II - Zagadnienia techniczne, w tym podstawy wiedzy technicznej z zakresu efektywności 
energetycznej, odnawialnych źródeł energii i transportu; 

- Blok III - Finansowanie i realizacja inwestycji, w tym wdrażanie inwestycji w wybranych obszarach 
EE i OZE.

Podstawowym celem szkoleń było zaktywizowanie gmin do racjonalnego zarządzania energią, działań 
na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz do współpracy i wymiany informacji, dobrych praktyk 
nt. rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w tym obszarze oraz przygotowanie pra-
cowników administracji samorządowej do pełnienia funkcji energetyków w gminach. Ponadto, Energetyk 
Gminny może pełnić funkcję Ekodoradcy w ramach zadań stawianych wójtom, burmistrzom i prezydentom 
miast oraz rad gmin w ramach zapisów „działań naprawczych punktu 6”  załacznika nr 1 do uchwały nr 
XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopskiego z dnia 28 września 2020 r.  tj. Programu ochrony powie-
trza dla województwa małopolskiego. Każdy z uczestników po zaliczeniu testu sprawdzającego, otrzymał 
zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. Szkolenia będą kontynuowane w przyszłym roku.

 

6.10.2
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Webinaria nt. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez Gminy województwa małopolskiego, które przystą-
piły do realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, począwszy od 15.07.2021 roku, Doradcy 
Energetyczni WFOŚiGW w Krakowie prowadzili  „Warsztaty online dotyczące Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze”. 
Podczas webinariów omawiane były pytania zgłaszane podczas rejestracji pracowników Urzędów Miast  
i Gmin obsługujących Program Czyste Powietrze, w podziale na 3 zagadnienia:

- pytania ogólne dot. Programu Czyste Powietrze,
- pytania dotyczące wniosków o dofinansowanie,
- pytania dotyczące wniosków o płatność.

Dodatkowo podczas prowadzonych spotkań, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań pisemnie po-
przez dostępny komunikator, a Doradcy na bieżąco przekazywali na nie odpowiedzi. Webinarium skie-
rowane było do osób przeszkolonych w podstawowym zakresie Programu. Natomiast osoby nowo za-
trudnione w Gminach do obsługi Programu Czyste Powietrze przekierowywane były do Zespołu Klienta 
Indywidualnego i Zespołu Rozliczeń Klienta Indywidualnego. Po zakończonym spotkaniu przygotowany 
był folder z prezentacjami i zestawieniem „pytań i odpowiedzi z komunikatora”, który przesyłany był na 
adresy mailowe podane przez uczestników w trakcie zgłoszenia. 

W 2021 r.  przeprowadzono 13 spotkań dla pracowników JST: 15.07.2021 r., 22.07.2021 r., 29.07.2021 r.,   
05.08.2021 r., 12.08.2021 r., 02.09.2021 r.,  09.09.2021 r., 16.09.2021 r., 01.10.2021 r., 15.10.2021 r., 
29.10.2021 r. , 26.11.2021 r.,  17.12.2021 r.

Sumaryczna ilość zgłoszeń na warsztaty wyniosła 544 osoby. Poniżej zamieszczona tabela przedstawia 
liczbę uczestników na poszczególnych spotkaniach:

Tabela 18. Zestawienie liczby Pracowników JST uczestniczących  
w poszczególnych webinariach z Programu  Priorytetowego Czyste 
Powietrze

L.p. Data szkolenia Liczba uczestników

1. 15.07.2021 96

2. 22.07.2021 23

3. 29.07.2021 52

4. 05.08.2021 48

5. 12.08.2021 39

6. 02.09.2021 31

7. 09.09.2021 61

L.p. Data szkolenia Liczba uczestników

8. 16.09.2021 32

9. 01.10.2021 27

10. 15.10.2021 53

11. 29.10.2021 19

12. 26.11.2021 39

13. 17.12.2021 24

Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.

6.10.3

Warsztaty z Programu Czyste Powietrze będą kontynuowane w przyszłym roku.
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Publikacje 

W 2021 r. Doradcy Energetyczni uczestniczyli w przygotowaniu następujących publikacji:

- „100 pytań o fotowoltaikę – jasne jak słońce”- artykuł do publikacji TAURON został przygotowany 
w marcu – kwietniu 2021 r.  w formie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości finansowania 
zakupu i montażu instalacji PV. Publikacja artykułu nastąpiła w maju 2021 r. w wersji on-line 
na stronie: https://www.tauron.pl/lp/fotowoltaika oraz w wersji papierowej w formie poradnika.

- Artykuł pn. „Agroenergia” do Miesięcznika Jurajskiej Izby Gospodarczej JURA. Informacje doty-
czące Programu Agroenergia część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny 
energii. Publikacja była w wydaniu wrześniowym 2021 r.

- Artykuł pn. „Mniejsza emisyjność gospodarki, wyższa efektywność energetyczna w budynku” za-
mieszczony na stronie internetowej Gazety Krakowskiej we wrześniu 2021 r. Artykuł dotyczył Pro-
jektu Doradztwa Energetycznego oraz działań doradczych prowadzonych przez Doradców Energe-
tycznych z WFOŚiGW w Krakowie.

Działania informacyjno - promocyjne i edukacyjne

W 2021 r. Zespół Doradców Energetycznych uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami gmin wojewódz-
twa małopolskiego. Wydarzenia organizowane były zazwyczaj w plenerze. Podczas eventów można było 
uzyskać informację na temat dostępnych mechanizmów wsparcia na inwestycje z obszarów efektywności 
energetycznej i OZE, w tym m.in. z programów: Czyste Powietrze, Mój Prąd, Mój Elektryk oraz możliwości 
uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Krakowie i NFOŚiGW. Często poruszanym zagad-
nieniem były wymagania prawa lokalnego, w tym zapisy Programu ochrony powietrza województwa 
małopolskiego i uchwały antysmogowej oraz inna problematyka wpisująca się tematycznie w zadania 
realizowane w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego.

Spotkania plenerowe w 2021 r.:

- 27.05.2021 r. Zielony Dzień Samorządowca - impreza zorganizowana przez Gminę Niedźwiedź, 
Gminę Mszana Dolna i Miasto Mszana Dolna, przy udziale Gorczańskiego Parku Narodowego. 
Wydarzenie miało miejsce w plenerze, w miejscowości Poręba Wielka, na terenie parku hr. Wo-
dzickich - siedziby Gorczańskiego Parku Narodowego. Wśród zaproszonych panelistów był Do-
radca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie, który wziął udział w panelu dyskusyjnym: „Instytucje  
i ekologia”.

- 12.06.2021 r. IV KRZESZOWICKIE TARGI GRZEWCZE - organizowane w Krzeszowicach na Placu 
Targowym - obsługa stoiska Projektu Doradztwa Energetycznego.

- 19.06.2021 r. na płycie Rynku w Skawinie odbyły się XII Targi ekoCiepła - obsługa stoiska Pro-
jektu Doradztwa Energetycznego.

- 19.06.2021 r. TARGI GRZEWCZE I OZE 2021 w miejscowości Liszki - obsługa stoiska Projektu 
Doradztwa Energetycznego.

- 25.06.2021 r. „Dzień rodziny i uroczyste otwarcie amfiteatru w Proszowicach”. Podczas imprezy 
związanej z otwarciem nowego obiektu, Doradca Energetyczny wygłosił prelekcję dotyczącą moż-
liwości pozyskania dofinansowania na działania termomodernizacyjne budynków.

- 26.06.2021 Podhalańskie Dni Dom i Otoczenie w Nowym Targu - obsługa stoiska Projektu Do-
radztwa Energetycznego.

- 31.07.2021 r. „Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego im. J. Ciszewskiego w Mszanie Dolnej”. 
Podczas imprezy plenerowej związanej z otwarciem nowego obiektu w gminie,  Doradcy Ener-
getyczni obsługiwali stoisko informacyjne i udzielali konsultacji mieszkańcom miasta zainte-
resowanym możliwością skorzystania z dostępnych aktualnie mechanizmów wsparcia dla osób 
fizycznych, na działania z obszaru efektywności energetycznej i OZE.

6.10.4

6.10.5
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- 22.08.2021 r. „Dożynki Gminne w Szerzynach” - obsługa stoiska Projektu Doradztwa Energetycz-
nego.

- 29.08.2021 r. „Dożynki Gminne w Stryszowie”- obsługa stoiska Projektu Doradztwa Energetycz-
nego.

- 10.09.2021 r. „Tydzień ekologii w Ochotnicy i Tylmanowej”. Podczas imprezy zorganizowanej  
w Gminie Ochotnicy Dolnej Doradcy Energetyczni obsługiwali stoisko informacyjno – promocyjne 
udzielając porad mieszkańcom w zakresie EE oraz OZE.

- 11.09.2021 r. „Parada koni”. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Klikowską Ostoja Pol-
skich Koni i połączone było z małopolskimi czempionatami hodowlanymi koni rasy śląskiej oraz 
polskiego konia zimnokrwistego.  Doradcy Energetyczni  obsługiwali stoisko informacyjno - pro-
mocyjne.

- 11.09.2021 r. „Piknik ekologiczny” - obsługa stoiska Projektu Doradztwa Energetycznego podczas 
imprezy w Gminie Wielka Wieś.

- 11.09.2021 r. „Pokaz nowoczesnych źródeł ciepła” - obsługa stoiska Projektu Doradztwa Energe-
tycznego podczas imprezy związanej z wystawą nowoczesnych źródeł ogrzewania w budynkach 
jednorodzinnych. Wydarzenie zorganizowano w Gminie Bolesław.

- 12.09.2021 r. „Święto pieczonego ziemniaka w Gminie Olkusz” - obsługa stoiska Projektu Doradz-
twa Energetycznego podczas imprezy plenerowej w Olkuszu.

- 25.09.2021 r. Udział w Pikniku Ekologicznym „Małopolska EkoŚwiadomość” na zaproszenie Urzę-
du Miejskiego w Brzesku oraz Stowarzyszenia Be Active na osiedlu Słotwina w Brzesku. Obsługa 
stoiska Projektu Doradztwa Energetycznego podczas imprezy plenerowej.

- 16.10.2021 r. „Wielka lekcja ekologii w Sułkowicach”. DE uczestniczył w wydarzeniu informacyjno  
– promocyjnym „Targi Ekologiczne” zorganizowanym w ramach projektu: „Wielka lekcja ekologii 
w Gminie Sułkowice”. Podczas wydarzenia promowano między innymi projekt pn. „Ogólnopol-
ski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw  
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.  Prowadzone były także działania o charakterze 
edukacyjnym dla dzieci i młodzieży na temat sposobów oszczędzania energii oraz możliwości 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Ponadto dnia 04.11.2021 r. na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Do-
radcy Energetyczni przeprowadzili webinarium poświęcone Programowi Agroenergia dla przedstawicieli 
małopolskich gmin i powiatów. 

W 2021 r. na zaproszenie Gmin, które podpisały porozumienia na rzecz realizacji Programu Czyste Powie-
trze, Doradcy Energetyczni brali udział w roli prelegentów w spotkaniach z mieszkańcami, omawiając doku-
mentację i wymagania Programu. W tabeli zamieszczono listę wydarzeń, w których uczestniczyli doradcy:

Tabela 19. Spotkania dotyczące Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze zrealizowane w 2021 r.

L.p. Data szkolenia Gmina/miasto

1. 23.07.2021 Gmina Brzesko

2. 05.10.2021 r. Miasto Oświęcim

3. 16.11.2021 r. Gmina Gródek nad Dunajcem

4. 09.12.2021 r. Gmina Brzesko

5. 10.12.2021 r. Gmina Grybów

6. 12.12.2021 r. Gmina Moszczenica

Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.
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Dodatkowo, w ramach działań informacyjno-promocyjnych została opracowana  broszura projektu Do-
radztwa Energetycznego, w której opisano m.in. cel i specyfikę działań Zespołu, wskazano odbiorców 
usługi doradczej oraz korzyści możliwe do osiągnięcia po skorzystaniu z takiej porady.   

W 2021 r. Doradcy Energetyczni w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji uczestniczyli w szeregu spo-
tkań, webinariów i szkoleń realizowanych w formule on-line, tj:

- #Akademia Czystego Powietrza 2021.

- Webinariach organizowanych w ramach cyklu Webinarowa Środa przez Globenergia.

- Spotkaniach realizowanych przez NFOŚiGW dot. nowych źródeł finansowania inwestycji, czy no-
wych regulacji prawnych.

- Kongresie Fotowoltaicznym PV-CON 2021, który poruszał zagadnienia związane z aktualnym roz-
wojem rynku fotowoltaicznego w kontekście zmian zachodzących na rynkach światowych.

Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko 2007-2013 – Trwałość  
projektów wdrażanych w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie 
Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartego w dniu 
25 czerwca 2007 r. (z 7 aneksami, ostatni z 4 stycznia 2016 r.) z Ministerstwem Środowiska (Instytucja 
Pośrednicząca), pełnił rolę Instytucji Wdrażającej (IW) dla priorytetów: I – Gospodarka wodno-ściekowa 
oraz II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości do 25 mln euro), prze-
prowadzając działania związane z monitoringiem i kontrolami trwałości 53 zrealizowanych projektów 
POIiŚ (45 umów o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ście-
kowa, w tym 8 umów dla projektów przygotowawczych oraz 8 projektów z zakresu gospodarki odpadami 
– działanie 2.1.).

Ponadto przygotowano sprawozdania zgodnie z wytycznymi sprawozdawczości i inne sprawozdania 
w trybie doraźnym.

W okresie sprawozdawczym podejmowano również działania związane z obsługą nieprawidłowości  
w 3 projektach, wynikające z niezakończonych postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu środków, 
jak również w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organy dochodzeniowo-śledcze.

W minionym roku zakończył się okres trwałości wszystkich projektów współfinansowanych ze środków 
POIiŚ. W związku z tym dokonano kontroli trwałości 4 projektów, co zostało szerzej opisane w pkt.8.1.

Ponadto, w 2021 roku Instytucja Wdrażająca, w związku z pismem Ministerstwa Klimatu  
DFE-III.792.147.2018.AS z dnia 11.08.2020 roku, dokonała aneksowania umów  projektów przygotowaw-
czych pn. „Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Jodłownik, Łapanów, 
Raciechowice” (30.03.2021 r.) oraz „Przygotowanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków w aglomeracji Czarny Dunajec” (23.03.2021 r.) z terminem realizacji do 31.12.2027 r. 

Aneksy do umów zostały przygotowane po otrzymaniu zgody Instytucji Zarządzającej POIiŚ na wyko-
rzystanie dokumentacji opracowanej w ramach Projektów, która będzie stanowić podstawę do realizacji 
inwestycji finansowej ze środków własnych bądź innych dostępnych środków zewnętrznych w określonym 
czasie. Zgoda na zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie podyktowana została faktem braku moż-
liwości realizacji inwestycji ze środków Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. 

7.
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8.1

8. Działalność kontrolna
Działalność kontrolna jest prowadzona w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przedsięwzięć 
finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie, zatwierdzony przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie Uchwałą nr 1085/2018 z dnia 26.09.2018 r.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie, do zadań Zespołu Kontroli Zewnętrznej  należy prowadzenie całości spraw 
wynikających z procedur kontroli, w tym m.in. kontrola realizacji przedsięwzięć dofinansowanych przez 
Fundusz, przygotowanie rocznych planów kontroli oraz sprawozdania z ich wykonywania.

Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania kontroli przedsięwzięć u Beneficjentów, dla których 
Wojewódzki Fundusz jest dysponentem środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W trakcie czynności kontrolnych ocena badanego stanu faktycznego odbywa się według określonych 
kryteriów takich jak:

- zgodności wydatków przedstawionych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym,

- rzeczowej realizacji przedsięwzięcia,

- osiągniętego efektu ekologicznego,

- terminowości zakończenia przedsięwzięcia,

- terminowości  złożonych dokumentów,

- przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.
 
Celem przeprowadzanych kontroli jest ustalenie stanu faktycznego realizacji dofinansowanych przez Fun-
dusz przedsięwzięć, wykazanie i udokumentowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz przedstawienie 
obiektywnej informacji w zakresie objętym kontrolą.

Szczegółowe wyniki z kontroli są przedstawiane w protokołach kontroli podpisanych przez kierowników 
kontrolowanych jednostek.

W roku 2021 Zespół kontroli przeprowadził 532 kontrole zadań realizowanych zarówno ze środków kra-
jowych Wojewódzkiego Funduszu, jak również ze środków zewnętrznych, w tym środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wynikających z realizacji właściwych umów i poro-
zumień. 

Kontrola projektów realizowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2007-2013

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007-2013 wynika z realizacji Porozumienia POIiŚ 2007-2013 i realizowana jest zgodnie z  Planem kon-
troli POIiŚ, który został zatwierdzony Uchwałą nr 1860/2020 z 14.10.2020 roku.

Ze względu na wprowadzenie stanu pandemii w Polsce i otrzymanym pismem z Ministerstwa Środowi-
ska z dnia 12.08.2020 roku część zaplanowanych kontroli, przeprowadzono na dokumentach. Kontrole 
nie wykazały nieprawidłowości. Przeprowadzono następujące kontrole trwałości projektów, dla których 
WFOŚiGW w Krakowie pełnił rolę Instytucji Wdrażającej w perspektywie finansowej 2007-2013:
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8.2

W ramach I osi priorytetowej:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś”,  
nr projektu:  POIS.01.01.00-00-216/14-03,

- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa”,  
nr projektu: POIS.01.01.00-00-007/12-08,

- „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora 
Rożnowskiego”, nr projektu: POIS.01.01.00-00-191/09-07.

W ramach II osi priorytetowej: 

- „Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”,  
nr projektu: POIS.02.01.00-00-010/12-05.

Kontrola zadań finansowanych ze środków 
krajowych WFOŚiGW w Krakowie

Kontrola zadań finansowanych ze środków krajowych WFOŚiGW w Krakowie przeprowadzana była według 
planu kontroli, który został przyjęty przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Uchwałą nr 48-2021 z dnia 
13.01.2021 r.

Ze względu na Covid-19 i wprowadzony stan pandemii w Polsce oraz znaczną ilość zlecanych umów 
do kontroli w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze” oraz “Moja Woda” znacznie ograni-
czono ilość kontroli planowych, w konsekwencji zmieniono plan kontroli Uchwałą nr 2954-2021 z dnia 
14.12.2021.

Poza przedsięwzięciami ujętymi w planie kontroli na rok 2021, Zespół Kontroli skontrolował również te 
projekty, które nie były w nim uwzględnione, a dla których Beneficjenci złożyli wniosek o umorzenie po-
życzki. Przedsięwzięcia, dla których został złożony do Funduszu wniosek o umorzenie pożyczki podlegają 
kontroli w pierwszej kolejności, niezależnie od uchwalonego planu kontroli, w najkrótszym możliwym 
terminie, przy uwzględnieniu możliwości organizacyjnych Funduszu.

W roku 2021 Zespół Kontroli przeprowadził 87 kontroli przedsięwzięć finansowanych ze środków  
WFOŚiGW w Krakowie, a także wykonano 5 ocen techniczno-ekologicznych dla projektów, które zostały 
skontrolowane przed rokiem 2020, a dopiero w roku 2020 złożono wniosek o umorzenie.

Na 84 skontrolowane umowy pożyczek stwierdzono 7 nieprawidłowości co stanowi 8% ogólnej liczby 
skontrolowanych.  

Nieprawidłowości dotyczyły następujących zagadnień:

- efekt ekologiczny osiągnięto po terminie – 4 projekty (P/038/14/02, P/078/15/02, P/019/18/38, 
P/045/15/02)

- zakończenie zadania po terminie - 2 projekt (P/117/17/02, P/118/17/02)

- udokumentowanie efektu ekologicznego po terminie – 1 projekt (P/074/16/21)

W przypadku kontroli dotacji D/040/20/21 wykazano brak raportu końcowego oraz zbyt niską produkcję 
energii z OZE.



68

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2021

Kontrola projektów w ramach Programu  
Priorytetowego „Czyste Powietrze”

W roku 2021 Zespół Kontroli przeprowadził 372 kontrole przedsięwzięć realizowanych w ramach Progra-
mu Priorytetowego Czyste Powietrze, z tego 113 kontroli wykonano zdalnie. W przypadku 99 skontrolo-
wanych umów stwierdzono nieprawidłowości, co stanowi 26,6% ogółu. W głównej mierze dotyczyły one 
rozbieżności w obmiarze docieplenia przegród budowlanych, zastosowania materiałów nie spełniających 
wymagań technicznych na 2021 rok, ponadto w 4 przypadkach powierzchnia przeznaczona na działal-
ność gospodarczą przekraczała 30%, co było podstawą do rozwiązania umowy. 

Kontrola projektów w ramach Programu  
Priorytetowego „Moja Woda”

Zespół Kontroli w roku 2021 przeprowadził również 71 kontroli przedsięwzięć realizowanych w ramach 
Programu Priorytetowego Moja Woda. W 5 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, z tego 3 z konse-
kwencją rozwiązania umowy, w pozostałych dwóch obniżenie dofinansowania.

Kontrole instytucji zewnętrznych 
w WFOŚiGW w Krakowie

W roku 2021 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie został poddany 
kontrolom realizowanym przez instytucje zewnętrzne. 

a) Kontrole Najwyższej Izby Kontroli:
- Zakres kontroli - Wdrażanie Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, 

Nr kontroli - P/021/053, 
Termin kontroli - 17.05.2021 r.  do 06.09.2021 r. 

- Zakres kontroli - Finansowanie zadań dotyczących zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych,
Nr kontroli - P/20/046, 
Termin kontroli - 19.10.2020 r. do 12.02.2021 r. 

b) Kontrole Biura Kontroli i Audytu Ministerstwa Klimatu i Środowiska: 
- Zakres kontroli - Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkanio-

wego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE - weryfikacja prawidło-
wości wydatków oraz procedur dotyczących podróży służbowych, 
Nr kontroli - 26/2021, 
Termin kontroli - 04.10.2021 r. - 30.11.2021 r. 

8.3

8.4

9.

Kraków, dnia 15 marca 2022 r. 

Anna Biederman-Zaręba
Zastępca Prezesa Zarządu

/podpisane cyfrowo/

Kazimierz Koprowski
Prezes Zarządu

/podpisane cyfrowo/
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