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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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).  
Wojewódzki 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), niebędącą wojewódzką  
samorządową jednostką organizacyjną.
Organizację wewnętrzną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
szczegółowy tryb działania jego organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw określa rozporządzenie  
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) 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 ustalony Uchwałą Nr 424-2019 Zarządu WFOŚiGW w Krakowie  
z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
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 gospodarki 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  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – „Wojewódzki Fundusz”, „Fundusz” lub skrótu – „WFOŚiGW 
w Krakowie”.

 

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 Środowiska: 

1) Pani Beata NOWOSIELSKA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;

2) Pan Bogdan PĘK – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wyznaczony przez Sejmik Województwa Małopolskiego, 

3) Pan Wojciech PAŁKA – Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wyznaczony przez Wojewodę Małopolskiego, pełni funkcję  
od dnia 31 lipca 2019 r., Pan Paweł CIEĆKO – Sekretarz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, pełnił tę funkcję do dnia 30 lipca 2019 r.;

4) Pan Zbigniew MYCZKOWSKI – Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

5) Pan Krzysztof DUREK – Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wyznaczony przez Wojewodę Małopolskiego, pełni tę funkcję 
od dnia 24 stycznia 2019 r., Pan Grzegorz TABASZ – Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wyznaczony spośród  
przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych przez Wojewodę Małopolskiego pełnił  
tę funkcję do dnia 23 stycznia 2019 r. 

1.

2.1

2.
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Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyła 
w 2019 roku 16 posiedzeń i podjęła 183 uchwały – na posiedzeniach oraz w trybie głosowań pisemnych 
(5 razy).

Podjęte uchwały dotyczyły zatwierdzenia wniosków Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o przyznanie  
dofinansowania w formie pożyczek i dotacji oraz dofinansowania dla państwowych jednostek  
budżetowych w przypadkach, w których wartość jednostkowa przekracza 0,5% przychodów uzyskanych 
przez Wojewódzki Fundusz w roku poprzednim (2018), tj. kwotę 289 523,32 zł, oraz zatwierdzenia  
wniosków Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o częściowe umorzenie pożyczek, których przyznanie  
zostało podjęte uchwałą przez Radę Nadzorczą. 

Pozostałe uchwały podjęto m.in. w następujących sprawach:
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Krakowie za rok 2018,
- podziału wyniku finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie za rok 2018,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu WFOŚiGW w Krakowie z działalności za rok 2018 

i złożenia sprawozdania Zarządowi Województwa Małopolskiego oraz Ministrowi Środowiska,
- zatwierdzenia Regulaminu rozpatrywania i oceny wniosków na zadania związane z ochroną  

środowiska w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” oraz kwoty przeznaczonej na  
dofinansowanie zadań określonych Regulaminem,

- dokonania wyboru firmy audytorskiej – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania  
finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

- ustalenia oraz zmiany zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania  
i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Krakowie,

- zatwierdzenia listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2020, 
- uchwalenia rocznego planu finansowego WFOŚiGW w Krakowie na rok 2020,
- uchwalenia planu działalności WFOŚiGW w Krakowie na rok 2020,
- akceptacji zmian Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
- zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie  
poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” oraz  
przeznaczenia kwoty na dofinansowanie zadań określonych ww. Regulaminem w 2019 roku,

- zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Mały Strażak” oraz 
przeznaczenia kwoty na dofinansowanie zadań określonych ww. Regulaminem w 2019 roku,

- wspólnego finansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski  
program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym  
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie,

- wspólnego finansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski 
program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” przez NFOŚiGW i WFOŚiGW,

- wspólnego finansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski 
program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przez NFOŚiGW i WFOŚiGW,

- wspólnego finansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski 
program finansowania służb ratowniczych” przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu w 2019 r. podjęła także uchwały dotyczące organizacji  
wewnętrznej i bieżącej działalności organów WFOŚiGW w Krakowie, w tym:

- w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

- w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2019
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Zarząd Wojewódzkiego Funduszu

W 2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie działał 
w składzie: 

- Kazimierz KOPROWSKI – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

- Anna BIEDERMAN-ZARĘBA – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

W 2019 roku Zarząd odbył 66 posiedzeń, podczas których podjął 1513 uchwał, w tym w sprawie  
przyznania dofinansowania w formie pożyczek i dotacji oraz dofinansowania dla państwowych jednostek 
budżetowych w przypadkach, w których wartość jednostkowa nie przekracza 0,5% przychodów uzyskanych  
przez Wojewódzki Fundusz w roku poprzednim (2018), tj. kwoty 289 523,32 zł, oraz w sprawie częściowego  
umorzenia pożyczek, których przyznanie nastąpiło uchwałą Zarządu. 

Organizacja Wojewódzkiego Funduszu
 

Strategia działania i misja Wojewódzkiego 
Funduszu

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  
30 września 2016 r. przyjęła strategię działania Wojewódzkiego Funduszu na lata 2017-2020. Strategia 
jest zgodna z przyjętą również w 2016 r. Wspólną Strategią Działania Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 
lata 2017-2020 oraz uwarunkowaniami regionalnymi. 
W treści „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie na lata 2017-2020” ustanowiono misję Wojewódzkiego Funduszu brzmiącą: „Skutecznie 
wspieramy działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju w Małopolsce”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie działa w ramach systemu 
finansowania ochrony środowiska w Polsce, w skład którego wchodzą: Narodowy Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze. W ramach tego systemu realizowane są m.in. 
programy: 

- „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz  
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”; 

- Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”;
- Program „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”;
- Program „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”;
- Program „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” 

oraz “Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”;
- Program „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”;
- Program „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych 

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

2.2

3.1

3.
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Struktura organizacyjna i rozwój zasobów 
ludzkich

Siedziba Wojewódzkiego Funduszu mieści się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12. Budynek siedziby  
stanowi własność Wojewódzkiego Funduszu od 21 lipca 1998 r., zaś działka gruntu, na której jest on 
zlokalizowany została nabyta na własność przez Wojewódzki Fundusz w drodze przekształcenia  
prawa użytkowania wieczystego w dniu 9 marca 2016 r.

W 2018 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu, uchwałą Nr 1063-2018 Zarządu WFOŚiGW w Krakowie 
z dnia 18 września 2018 r., ustalił Regulamin organizacyjny Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który był zmieniany dwukrotnie uchwałami: Nr 1084-2018 
Zarządu WFOŚiGW w Krakowie z dnia 26 września 2018 r. oraz Nr 43-2019 Zarządu WFOŚiGW w Krakowie  
z dnia 23 stycznia 2019 r.

W 2019 roku Zarząd WFOŚiGW w Krakowie postanowił ponownie zmienić organizację Biura  
Wojewódzkiego Funduszu, podejmując Uchwałę Nr 424-2019 Zarządu WFOŚiGW w Krakowie z dnia 
25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego biura Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zlikwidowany został Departament Administracyjny,  
w tym również Zespół Administracyjny. Zespół Zamówień Publicznych połączony został z Zespołem 
Prawnym i nosi nazwę Zespół Prawny i Zamówień Publicznych. Zespół Informatyki oraz Zespół  
Kadrowo-Płacowy usytuowany został w pionie Biura Zarządu pod bezpośrednim nadzorem Prezesa  
Zarządu. Zlikwidowany został Zespół Informacji i Promocji działający w ramach Departamentu  
Administracyjnego, a w jego miejsce utworzono Stanowisko Kontroli Zarządczej i Kontaktów z Mediami.  
Inspektor Ochrony Danych Osobowych umiejscowiony został w Biurze Zarządu pod bezpośrednim  
nadzorem Prezesa Zarządu. Został wyodrębniony organizacyjnie dotychczasowy sekretariat, który  
uzyskał nazwę Sekretariat i Dziennik Podawczy. Wprowadzone zmiany służyć mają usprawnieniu działania  
Biura Wojewódzkiego Funduszu i znajdują odzwierciedlenie w Regulaminie ustalonym ww. uchwałą, jak 
również w załączonym do Regulaminu Schemacie organizacyjnym biura WFOŚiGW w Krakowie.

Zadania Wojewódzkiego Funduszu realizowane były przez pracowników etatowych (72 etaty na koniec 
2019 r.) oraz w formie outsourcingu usług – elementy zadań z zakresu: wsparcia Programu Priorytetowego  
„Czyste Powietrze”, audytów, oceny projektów, wsparcia w zakresie usług teleinformatycznych,  
bezpieczeństwa i ochrony zasobów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również w zakresie utrzymania  
porządku i czystości. Przyjmowane rozwiązania poprzedzone były analizami ryzyka i opłacalności  
ekonomicznej. Nie bez znaczenia dla efektów funkcjonowania pozostaje również kwestia działalności 
Wojewódzkiego Funduszu w domenie określanej jako społeczna odpowiedzialność biznesu. 

Pracownicy WFOŚiGW w Krakowie systematycznie podnoszą kwalifikacje na szkoleniach wewnętrznych 
oraz zewnętrznych zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Wojewódzki Fundusz prowadzi także szkolenia 
za pośrednictwem platformy e-learningowej Moodle. Każdy nowo przyjęty pracownik jest zobowiązany 
zrealizować szkolenie z ochrony danych osobowych, prowadzenia dokumentacji i jej archiwizacji oraz 
wstępne szkolenie BHP. Kursy kończą się testami i wystawieniem 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: zamówień publicznych, ochrony 
danych osobowych, pomocy publicznej, środków trwałych, zmian w podatku dochodowym, inwentaryzacji,  
umów cywilnoprawnych, postępowania egzekucyjnego, prawnego zabezpieczenia wierzytelności, prawa 
budowlanego, audytu energetycznego.
Łącznie w 2019 r. zrealizowano 257 osobo-szkoleń z 38 zagadnień.

3.2

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2019
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Kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem  
i kontrola ZUS

Monitorowanie działań zarządczych odbywało się w 2019 r. głównie w trakcie posiedzeń Zarządu. W oparciu  
o wskazane w 2018 r. najsłabsze ogniwa w zakresie kontroli zarządczej, w maju 2019 r. dokonana  
została analiza precedensów obejmujących zarządzanie bezpieczeństwem oraz komunikację wewnętrzną. 
Zarząd podjął działania celem zniwelowania ryzyk, uszczelniając system bezpieczeństwa oraz wprowadzając  
dobre praktyki związane z komunikacją wewnętrzną instytucji (tj. komunikacją międzypracowniczą).  
Po analizie wprowadzonych usprawnień, określono kontrolę zarządczą jako adekwatną, skuteczną i efektywną.
Wyniki kontroli są podstawą 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  
(Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram  
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci  
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych WFOŚiGW w Krakowie 
przeprowadził w roku sprawozdawczym audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji.

W dniach od 16 do 26 lipca 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie przeprowadzona została kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Kontrola ZUS obejmowała lata 2014-2018 i następujące zagadnienia: prawidłowe zgłoszenia do  
ubezpieczeń społecznych, obliczenia i potrącenia składek i innych należności, które pobiera ZUS, uprawnienia  
do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, zasiłki macierzyńskie,  
urlopy ojcowskie, wnioski o emerytury i renty. Kontrola wykazała prawidłowości w każdym z wymienionych  
zagadnień. Kontrola została zakończona protokołem kontroli i oceną pozytywną.

Kodeks Etyki, przedstawiciel pracowników 

W Wojewódzkim Funduszu funkcjonuje Kodeks Etyki, do którego przestrzegania zobowiązani są wszyscy 
pracownicy Funduszu. Nad przestrzeganiem jego wymagań czuwa wyłoniona w dniu 18 stycznia 2019 r.  
z grona pracowników Rada ds. Etyki funkcjonująca w składzie: Joanna Dominiak-Paradowska –  
Przewodnicząca Rady ds. Etyki, Małgorzata Szymula – Zastępca Przewodniczącej, Paweł Zorski – Członek 
Rady, Joanna Senisson – Członek Rady, Anna Urbańczyk – Sekretarz Rady.
Kadencja Rady ds. Etyki trwa dwa lata od dnia wyboru to jest do dnia 18 stycznia 2021 roku.
Rada ds. Etyki spotykała się w celu omówienia zgłaszanych przez pracowników bieżących spraw  
wymagających interwencji. Rada ds. Etyki w 2019 r. monitorowała przestrzeganie przez pracowników 
norm zawartych w Kodeksie Etyki i popularyzowała wśród pracowników Funduszu obowiązujące 
zasady etyczne, które oparte są na prostych, powszechnie przyjętych wartościach, którymi kierujemy się  
w naszych działaniach.

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 oraz upływem dwuletniej kadencji Pani Joanny Senisson, zostały  
przeprowadzone wybory Przedstawiciela pracowników na kolejny dwuletni okres.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na Przedstawiciela pracowników została wybrana ponownie Pani 
Joanna Senisson na okres dwóch lat tj. od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

3.3
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Budowanie marki

W 2019 roku Wojewódzki Fundusz podejmował liczne inicjatywy, związane z promocją i budowaniem 
marki, a w szczególności popularyzacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych działań  
i projektów współorganizowanych razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wśród zrealizowanych działań edukacyjno-informacyjno-promocyjnych warto wymienić:

1) Konkurs #ekoLIDERZY 2019 Województwa Małopolskiego
 10 czerwca 2019 r. w Zakopanem odbyła się uroczysta gala finałowa, gdzie wyłoniono  

zwycięzców konkursu #ekoLIDERZY2019. Nagrodzeni zostali w nim beneficjenci, którzy  
zrealizowali najciekawsze i najbardziej efektywne projekty, przy wykorzystaniu środków  
finansowych dostępnych w systemie finansowania ochrony środowiska w Małopolsce w roku 2018.

 Laureatami zostali: Gmina Biecz Gmina Dębno, Gmina Zakliczyn, Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., 
Miasto Jordanów, Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie oraz 
Przedszkole Samorządowe w Świątnikach Górnych.

 Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Andrzeja Dudy. 

2)  XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju
 Od 3 do 5 września 2019 r. odbyło się XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, które  

jak co roku, zgromadziło przedstawicieli rządów i parlamentów z krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej, szefów wiodących spółek i instytucji, ekspertów, naukowców, ludzi kultury  
i przedstawicieli mediów. Program kongresu obejmował 6 sesji plenarnych, ponad 200 paneli 
dyskusyjnych i wykładów.

 Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu, wraz z NFOŚiGW oraz Ministerstwem Środowiska, 
brali udział w Forum Ochrony Środowiska, gdzie rozmawiano o patriotyzmie ekologicznym,  
rozwoju współpracy biznesu z samorządami na rzecz efektywności energetycznej i redukcji  
niskiej emisji.

 Przedstawiciele Funduszu mieli specjalnie przygotowane stoisko, gdzie udzielali informacji,  
m.in. o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz edukacji ekologicznej.

3)  Małopolska Gala Strażacka
 6 października 2019 r., w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach, odbyło się uroczyste  

wręczenie Odznak Honorowych Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski dla  
najbardziej zasłużonych strażaków, współorganizowane z Urzędem Marszałkowskim. Podczas gali  
rozstrzygnięto również konkurs organizowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego, ogłoszono też wyniki plebiscytu – Strażak 
Małopolski 2019.

4) Udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu
 Od 9 do 10 października 2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie  

uczestniczyli w kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. Jest 
to jeden z najważniejszych kongresów w branży ochrony środowiska, gospodarki komunalnej  
i zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas wydarzenia obchodzono 
również 30-lecie NFOŚiGW. Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Krakowie obsługiwali specjalnie  
przygotowane stoisko, udzielając informacji o programach wsparcia ochrony środowiska  
w Małopolsce.

5) Konferencja „Efektywność energetyczna kluczem do poprawy jakości powietrza  
w Małopolsce”

 Od 9 do 11 grudnia 2019 r., Wojewódzki Fundusz, wraz z Urzędem Marszałkowskim, 
Spółką Tauron oraz Geotermią Podhalańską, zorganizował kongres poświęcony efektywności  
energetycznej. Podczas różnorodnych paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. o podejmowanych 
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działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, instrumentach finansowych wspomagających  
gminy oraz przedsięwzięciach antysmogowych, jakie podejmowane są w województwie  
małopolskim.

 W trakcie konferencji przyznano nagrody za działalność na rzecz edukacji ekologicznej  
w Małopolsce w 2019 roku. Laureatami zostali: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu  
Dąbrowskiego, Fundacja Dzieci w Naturę, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa  
Małopolskiego, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Gmina Łącko, Powiat Tarnowski, Nowotarska  
Telewizja Kablowa oraz Fundacja Horyzont360.

 Marszałek Województwa Małopolskiego uhonorował ponadto Wojewódzki Fundusz  
odznaczeniem „Polonia minor” za aktywną i skuteczną działalność na rzecz środowiska  
i zrównoważonego rozwoju w Małopolsce.

6) Uroczyste odbiory samochodów strażackich oraz spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich
 W 2019 roku przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu brali udział w kilkunastu uroczystych  

odbiorach samochodów ratowniczo-gaśniczych, których zakup był współfinansowany 
ze środków Funduszu w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

 W listopadzie 2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu współorganizowali razem  
z Ministerstwem Środowiska spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich w Wierzchosławicach, 
Czaplach Wielkich, Kaszowie oraz Łącku, gdzie przedstawiciele Funduszu omawiali zasady  
i dostępność wsparcia materialnego Funduszu poprzez Programy „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, 
„Usuwanie Azbestu i Wapnowanie Gleb”.

7) Udział w otwartych wydarzeniach plenerowych
 Fundusz podobnie jak we wcześniejszych latach, brał udział w licznych wydarzeniach promocyjnych,  

takich jak: pikniki, festiwale, okolicznościowe święta, organizowanych przez małopolskie gminy 
lub organizacje pozarządowe.

 Podczas nich pracownicy Funduszu mówili o wsparciu finansowym, jakie oferuje WFOŚiGW  
w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto, mieszkańcy mieli okazję  
skorzystać z bezpłatnych porad doradcy energetycznego w zakresie możliwości finansowania  
wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne i ekologiczne źródła ogrzewania,  
termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz zakupu instalacji fotowoltaicznych.

 Dla najmłodszych uczestników przygotowano gry i zabawy o tematyce ochrony przyrody oraz 
ekologii.

Modernizacja zasobów i ich ochrona

W obszarze Systemów Informatycznych działających w infrastrukturze WFOŚiGW w Krakowie w 2019 roku  
podjęto następujące działania:

- rozbudowano infrastrukturę sieciową w zakresie bezpośredniego dostępu do usług i aplikacji 
z Oddziałów Zamiejscowych,

- wypracowano narzędzie umożliwiające pracownikom gmin dostęp do informacji dotyczących  
procedowania wniosków w PP „Czyste Powietrze”,

- wdrożono politykę haseł dla usług Google Apps uruchamiając dwuskładnikowe uwierzytelnienie,
- przeprowadzono testy podatności dla Portalu Beneficjenta zgodnie z metodyką OWASP (The Open 

Web Application Security Project) – w wybranym zakresie z OWASP Top 10 i poprawiono wykryte 
w wyniku testów luki,

- poprawiono bezpieczeństwo danych w serwerowni wdrażając nową serię wysokiej klasy urządzeń 
służących do monitorowania kluczowych dla bezpieczeństwa parametrów pracy infrastruktury IT 
oraz informowania (np. poprzez e-mail, SMS, SNMP, ICQ) o zaistniałych sytuacjach awaryjnych 
związanych np. z: temperaturą, wilgotnością, zadymieniem, zalaniem, przerwami w zasilaniu, 
wyłączeniem wentylatora, wykryciem ruchu, 

- poprawiono bezpieczeństwo w punktach sieciowych poprzez zabezpieczenie fizyczne szaf  
przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do punktów sieciowych możliwy jest wyłącznie dla  
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autoryzowanych użytkowników (Administratorów Systemu Informatycznego) i oparty  
o elektroniczne zamki wyzwalane za pomocą kart MiFrame. System rejestruje wszystkie zdarzenia 
i dodatkowo wspomagany jest systemem monitoringu wizyjnego,

- ze względu na znaczny przyrost ilości stacji roboczych w sieci LAN Wojewódzkiego Funduszu, 
wdrożono system zarządzania dystrybucją aktualizacji oraz poprawek dotyczących produktów 
firmy Microsoft, przeznaczonych dla komputerów (stacji roboczych) w środowisku korporacyjnym. 
Opracowano również polityki instalowania aktualizacji na stacjach i serwerach,

- na urządzeniach drukujących dostępnych publicznie zastosowano zabezpieczenia wyzwalające  
wydruk przez pracownika. Wydruk wyzwalany jest za pomocą karty MiFrame, która jest  
jednocześnie identyfikatorem pracownika. Dla kluczowych urządzeń drukujących wdrożono  
również wydruk podążający, dzięki tej funkcji użytkownik, wysyłając dokumenty do druku, może 
wydrukować je na dowolnym urządzeniu znajdującym się w sieci LAN WFOŚiGW w Krakowie. 
Zwiększa to bezpieczeństwo danych i komfort pracy oraz ułatwia zarządzanie obciążeniem po-
szczególnych urządzeń,

- poprawiono bezpieczeństwo na styku sieci LAN i WAN poprzez konfigurację łącza zapasowego. 
Zapewniono również ciągłość działania w dostępie do internetu poprzez podpisanie kontraktu  
na zapasowy UTM w razie awarii obecnego urządzenia,

- wypracowano własne narzędzia analityczne wspomagające dostęp do istotnych informacji  
oraz podejmowanie decyzji w zakresie obsługi Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

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 fizycznych Wojewódzki Fundusz wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
W roku sprawozdawczym nie wystąpiły incydenty skutkujące naruszeniem ochrony danych osobowych. 
Zrealizowane zostały 3 udostępnienia danych osobowych innym podmiotom. 
Wojewódzki Fundusz podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z 67 podmiotami. 
Zdecydowaną większość w tej grupie stanowią gminy, które podpisały porozumienie o wspólnej realizacji 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie obsługi wnioskodawców programu w procesie 
składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. 
Wszyscy pracownicy Wojewódzkiego Funduszu w 2019 r. ukończyli szkolenie e-learningowe „Zmiany 
w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO” opracowane przez Narodowy  
Instytut Samorządu Terytorialnego. Szkolenie kończyło się testem, jego pozytywne ukończenie było  
dokumentowane pozyskanym certyfikatem. 
W roku 2019 przeprowadzono wewnętrzny audyt bezpieczeństwa teleinformacyjnego, podjęte zostały 
działania w celu realizacji rekomendacji w nim zawartych. 
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Realizacja planu finansowego 
Wojewódzkiego Funduszu w 2019 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) 
oraz uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie nr 209-2018 z dnia 30 listopada 2018r. 
z późniejszymi zmianami.

Tabela 1:  Wyciąg z planu finansowego i wykonanie planu za 2019 r.  
 [zestawienie częściowe]

Wyszczególnienie
Wykonanie planu

2019 rok [zł]
Plan 2019 rok po zmianach [zł]

Stan Funduszu na początek roku 683 491 950 684 284 801

Przychody 44 665 489 39 030 000

Koszty 41 353 627 72 116 000

Stan Funduszu na koniec roku 686 803 812 651 198 801

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

Stan Funduszu na początek roku w kolumnie “wykonanie planu 2019 rok” różni się od stanu Funduszu 
na początek roku w kolumnie “plan 2019 rok po zmianach” o kwotę 792 851,00 zł z tytułu utworzenia 
rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe, którą WFOŚiGW w Krakowie odniósł 
w zysk/stratę z lat ubiegłych.

 Tabela 2:  Wpływy środków do WFOŚiGW w Krakowie za rok 2019

 
Opłaty

[zł]
Kary
[zł]

Spłaty 
pożyczek 

[zł]

Odsetki 
od pożyczek 

(w ujęciu 
kasowym) 

[zł]

Inne
[zł]

Przychody 
finansowe

[zł]

Razem
[zł]

Stan środków na 
01.01.2019 r.

 –  –  –  –  –  – 148 994 847

Plan 19 434 500 40 500 100 000 000 16 000 000 700 000 1 500 000 137 675 000

Wykonanie 21 452 648 60 773 114 567 246 17 205 904 1 684 034 2 461 836 157 432 441

% do planu 110 150 115 108 241 164 114

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych złotych.
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Ostatecznie planowane wpływy zostały wykonane w 114,35% i wyniosły 157 432 440,56 zł,  
co dało łącznie ze stanem środków na dzień 1 stycznia 2019 roku kwotę 306 427 287,22 zł. Wpływy  
z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska, przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Krakowie, wykonano w 150,06%, wyniosły 60 772,67 zł. Wpływy z tytułu opłat  
za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa  
Małopolskiego wykonano w 110,38%, wyniosły 21 452 648,11 zł. Przychody finansowe wykonano 
w 164,12%, wyniosły one 2 461 835,77 zł. Wpływy z tytułu spłat pożyczek wykonano w 114,57%, wyniosły  
one 114 567 245,98 zł. Dochody z oprocentowania od udzielonych pożyczek wykonano w 107,54%, wyniosły  
one 17 205 904,03 zł. Pozostałe (nadwyżka dochodów Gmin) wykonano w 240,58% i wyniosły 1 684 034,00 zł. 

 Tabela 3:  Realizacja planu pożyczek i dotacji, stan na dzień 31.12.2019 r.

Treść

2018 2019 % % % %

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 108 918 539 128 454 157 271 115 000 115 208 967 143 994 358 106 42 53 112

2. Pożyczki „Jawor” 3 410 740 2 907 991 5 000 000 1 196 497 997 067 35 24 20 34

3. Pożyczki „Czyste 
Powietrze” 0 0 15 000 000 424 674 8 238 156 0 3 55 0

4. Dotacje w tym: 26 189 942 26 051 796 35 211 000 15 212 251 18 258 489 58 43 52 70

4.1 Dotacje „Czyste 
Powietrze” 0 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 100 100 0

5. Środki przekazane 
państwowym 
jednostkom  
budżetowym  
za pośrednictwem 
rezerwy celowej

3 502 079 0 3 100 000 2 697 403 4 021 448 77 87  130 0 

6. Dopłaty do kredytów 
preferencyjnych  
oraz rat i innych  
opłat ustalonych 
w umowach  
leasingu

8 731 0 100 000 5 260 0 60 5  0 0 

7. Spłaty kapitału 
kredytów bankowych 906 476 0 0 0 0 0 0 0  0

8. Nagrody za  
działalność na rzecz 
ochrony środowiska

494 631 0 300 000 218 000 218 000 44 73 73 0 

9. Zwrot utraconych 
dochodów dla gmin 
(grunty Skarbu  
Państwa pokryte  
wodami)

9 496 0 10 000 0 0 0 0  0  0

Razem 143 440 634 157 413 944 329 836 000 134 963 052 175 727 518 94 41 53 112

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych złotych.
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Finansowanie ochrony środowiska w podziale na dziedziny i formy finansowania obrazuje tabela nr 4.

 Tabela 4:  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

7 646 974 6 927 116 139 306 13 294 835 28 008 231

2
Pożyczkowe  

finansowanie  
ochrony środowiska

71 956 253 35 660 265 6 269 923 2 943 697 116 830 138

3 Ogółem 79 603 227 42 587 381 6 409 229 16 238 532 144 838 369

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

Wykres 1:  Finansowanie ochrony środowiska w podziale na dziedziny 
   i formy finansowania

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.

7 646 974

71 956 253

6 927 116

35 660 265

139 306

6 269 923

13 294 835

2 943 697

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2019

79 603 227 zł

42 587 381 zł

6 409 229 zł

16 238 532 zł
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Tabela 5:  Stan zaangażowania środków na pożyczkowe finansowanie  
 ochrony środowiska (należności z tytułu udzielonych 
 pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r.)

 

 Rok Saldo pożyczek [zł]

31.12.2010 335 284 327

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

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

W 2019 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 
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 3,5% oraz nie mniej niż 
3,2% dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy  
pożyczki poniżej 650 i dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego 
rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 106;

b) w przypadku pożyczek w wysokości powyżej 5 000 000,00 do 10 000 000,00 zł – oprocentowanie  
według 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 
2,6% oraz nie mniej niż 2,5% dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego  
rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 650 i dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego  
dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 106 (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  
ogłaszanej przez NBP w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,0% oraz  
nie mniej niż 1,8% dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok 
zawarcia umowy pożyczki poniżej 650 i dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku 
poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 106 (z uwzględnieniem § 12 ust. 2 „Zasad…”).

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2019
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W 2019 roku pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie mogły być częściowo umarzane do wysokości:

1) 35% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji zadań:
a) związanych z ochroną wód z wyjątkiem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) związanych z ochroną powietrza w przypadku zmiany rodzaju paliwa,

2) 30% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji zadań związanych z nabywaniem,  
utrzymywaniem, obsługą i zabezpieczeniem specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych –  
służących wykonywaniu zadań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

3) 25% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji zadań:
a) dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) 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,

4) 10% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji:
a) zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych do produkcji energii  

elektrycznej na własny użytek,
b) zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem kolektorów słonecznych,
c) montażu rekuperatorów,

5) 15% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych  
i nieinwestycyjnych

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 Funduszu  
protokołu odbioru końcowego zadania i dokumentów potwierdzających osiągnięcie przez Beneficjenta 
efektu ekologicznego.

Ostateczna decyzja o przyznaniu umorzenia oraz o wysokości umorzenia podejmowana jest przez  
właściwy organ Funduszu, w granicach maksymalnego dopuszczalnego umorzenia i z uwzględnieniem 
spełnienia warunków umorzenia, oraz w zależności od możliwości finansowych Funduszu.

Rada Nadzorcza i Zarząd Wojewódzkiego Funduszu podjęły w 2019 roku łącznie 108 uchwał w sprawie 
częściowego umorzenia pożyczek na łączną kwotę 7 468 478,60 zł. Rozpatrzono 5 wniosków dotyczących 
pożyczek zawartych w 2012 roku, 25 w 2013 roku, 20 w 2014 roku, 27 w 2015 roku, 24 w 2016 roku  
i 7 w roku 2017. Średnia wysokość umorzenia udzielonych pożyczek wynosiła 7,51%.

W 2019 roku WFOŚiGW w Krakowie zawarł 299 umów pożyczek na łączną kwotę 114 326 511,51 zł 
(106 umów pożyczek preferencyjnych na łączną kwotę 108 431 016,78 zł, 13 umów pożyczek na kwotę 
635 206,13 zł – dla osób fizycznych – Beneficjentów Programu „Jawor” i 180 umów pożyczek na kwotę  
5 260 288,60 zł – dla osób fizycznych – Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze).  
Całkowity koszt zadań finansowanych przy udziale pożyczek podpisanych w roku 2019 wynosi  
203 051 313,70 zł.

Wśród jednostek samorządu terytorialnego korzystających z pomocy finansowej w formie pożyczki,  
z którymi zawarto umowy w 2019 roku, znalazły się miasta i gminy: Brzesko, Czchów, Dąbrowa Tarnowska,  
Gołcza, Gorlice, Iwanowice, Kraków, Kościelisko, Limanowa, Lisia Góra, Łososina Dolna, Łużna, Miechów, 
Mogilany, Nowe Brzesko, Nowy Wiśnicz, Ochotnica Dolna, Podegrodzie, Raciechowice, Ropa, Słomniki, 
Sucha Beskidzka, Wiśniowa, Wojnicz, Wolbrom oraz powiat krakowski.
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Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Krakowie zawierał umowy pożyczki z podmiotami gospodarczymi. Należą do nich  
w szczególności: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie, Zakład Gospodarki  
Komunalnej w Gdowie, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Skiba” w Kętach, Podhalańskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o. Nowy Targ, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Targu,  
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie, PGKiB „Zawoja” Sp. z o.o.,  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Ruczaj-Zaborze w Krakowie, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyżyny w Krakowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów” w Krakowie,  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokatorsko-Własnościowa” w Skawinie, Rabczańska Spółdzielnia  
Lokatorsko-Własnościowa w Rabce Zdroju, Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska 
w Łużnej, Forest Gorlice Sp. z o.o. 

W 2019 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 Wodnej 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 związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, przy 
udziale dotacji ze środków Wojewódzkiego 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 wskaźników 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 2019 r. Fundusz przekazał na dotacje za pośrednictwem ww. Banku łączną kwotę 5 260,49 zł –  
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przez BOŚ S.A., za okres od IV kwartału 
2018 r. do III kwartału 2019 r., na podstawie 36 umów zawartych przez BOŚ S.A. z Klientami (umowy 
z lat poprzednich tj. 2013-2018, które są kontynuowane). 

Ocena ekologiczno-techniczna zadań

Ochrona wód

W 2019 roku zawarto 35 umów pożyczek na finansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
na łączną kwotę 60 358 591,52 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej finansowana jest w ramach 23 umów w łącznej kwocie  
33 578 041,38 zł. Przewidywane efekty ekologiczne z tytułu realizacji tych przedsięwzięć, obliczone  
proporcjonalnie do środków Wojewódzkiego Funduszu zaangażowanych w realizację zadań, powinny 
wynieść:
a) łączna długość kolektorów sanitarnych: 60 261,30 mb,
b) ilość ścieków odprowadzona do oczyszczalni: 147 951,21 m3/rok.
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Poniższa tabela przedstawia wykaz Beneficjentów oraz planowany efekt ekologiczny w ramach zadań 
dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w 2019 roku.

Tabela 6:  Efekty ekologiczne wybranych zadań współfinansowanych  
 w 2019 roku w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej 

Lp. Beneficjent
Długość sieci kanalizacji 

[mb]
Ilość ścieków odprowadzona 

do oczyszczalni [m3/rok]

1 Gmina Ropa 16 300 55 567

2 Gmina Mogilany 12 536 26 499

3 Gmina Czchów 8 950 26 499

4
Podhalańskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o.
7 290 23 214

5 Gmina Kościelisko 3 679 15 494

6 Gmina Dąbrowa Tarnowska 4 783 12 702

7 Gmina Łososina Dolna 9 270 12 045

8 Gmina Słomniki 4 000 10 950

9 Gmina Łużna 8 706 10 512

10 Gmina Sucha Beskidzka 3 623 10 512

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

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej Wojewódzki Fundusz dofinansował również łączną kwotą  
8 388 408,14 zł zadania polegające na:
a) budowie zbiorników wody pitnej oraz magistral wodociągowych,
b) budowie sieci wodociągowych.

Pomoc finansowa udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie w 2019 roku pozwoliła na realizację 6 zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków na łączną kwotę dofinansowania 18 392 142,00 zł. Przewidywane efekty ekologiczne  
z tytułu realizacji tych przedsięwzięć obliczone proporcjonalnie do środków pomocowych Wojewódzkiego 
Funduszu powinny wynieść:
a) przepustowość: 810,30 m3/d,
b) redukcja BZT5: 115 495,83 kg/rok.

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2019
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Poniższa tabela przedstawia wykaz Beneficjentów oraz planowany efekt ekologiczny w ramach zadań 
dotyczących budowy oczyszczalni ścieków w 2019 roku.

Tabela 7:  Efekty ekologiczne wybranych zadań w zakresie budowy  
 oczyszczalni ścieków współfinansowanych w 2019 r.

Lp. Beneficjent
Ilość oczyszczonych ścieków 

[m3/d]
Redukowany ładunek BZT5 

[kg/rok]

1 Gmina Wiśniowa 750 130 579

2 Gmina Ochotnica Dolna 455 46 594

3
Paweł Gąsiorek prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Paweł Gąsiorek

30 1 965

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

W 2019 roku został ogłoszony nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski  
program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 6.7.

Ochrona powietrza

W 2019 roku Wojewódzki Fundusz zawarł 38 umów z zakresu ochrony powietrza, na łączną kwotę  
29 652 769,22 zł, z czego pożyczki wyniosły 29 025 601,04 zł (20 umów) a dotacje 627 168,18 zł  
(18 umów, z czego 13 zostało zawartych w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy” – szczegółowe  
informacje w pkt. 5.12.1).

Na realizację zadań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza zawarto 12 umów 
w łącznej kwocie 14 057 018,27 zł, z czego pożyczki stanowiły 13 776 376,42 zł (3 umowy) a dota-
cje 280 641,85 (9 umów). Wynikiem realizacji inwestycji z zakresu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
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 następującą redukcję emisji równoważnej zanieczyszczeń 
w przeliczeniu na środki wydatkowane przez Wojewódzki Fundusz 475 Mg/rok.

Zadania z zakresu termomodernizacji zostały dofinansowane w łącznej kwocie 15 595 750,95 zł, z czego 
pożyczki stanowiły 15 249 224,62 zł (17 umów) a dotacje 346 526,33 zł (9 umów). Efektem ich realizacji  
w przeliczeniu proporcjonalnie do środków pomocowych Wojewódzkiego Funduszu jest docieplenie  
71 523,54 m2 powierzchni wpływającej na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w ilości  
11 410,37 GJ/rok. 

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2019

5.2



22

9 

       

 B

 

B
          

 

41
 6

56
 8

58
 z

ł

3 
22

9 
80

6 
zł

2 
75

5 
42

3 
zł

20
 6

07
 8

88
 z

ł

6 
93

4 
00

3 
zł

3 
60

0 
89

4 
zł

14
 6

44
 6

49
 z

ł

3 
91

6 
64

6 
zł

7 
41

4 
02

9 
zł

2 
27

8 
61

8 
zł

6 
83

5 
76

7 
zł

12
 5

85
 8

63
 z

ł

1 
92

3 
83

8 
zł

5 
57

3 
27

3 
zł

3 
20

3 
94

1 
zł

4 
79

6 
94

0 
zł

4 
43

1 
58

8 
zł

4 
38

8 
54

8 
zł

2 
82

4 
63

8 
zł

5 
22

0 
78

3 
zł

5 
66

5 
58

3 
zł

7 
27

0 
41

0 
zł

>
 4

0 
m

ln

30
 m

ln
 -

 4
0 

m
ln

20
 m

ln
 -

 3
0 

m
ln

10
 m

ln
 -

 2
0 

m
ln

5 
m

ln
 -

 1
0 

m
ln

<
5 

m
ln

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2019

Po
m

oc
 fi

na
ns

ow
a 

na
 p

rz
ed

si
ęw

zi
ęc

ia
 z

w
ią

za
ne

 z
 o

ch
ro

ną
 p

ow
ie

tr
za

 n
a 

te
re

ni
e 

 
po

w
ia

tó
w

 w
 2

01
9 

r. 
(z

 u
w

zg
lę

dn
ie

ni
em

 ś
ro

dk
ów

 W
FO

Śi
GW

 o
ra

z 
śr

od
kó

w
 u

do
st

ęp
ni

on
yc

h 
pr

ze
z 

N
FO

Śi
GW

)



23

Odnawialne źródła energii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2019 roku zawarł 7 umów 
na finansowanie zadań w zakresie odnawialnych źródeł energii, na łączną kwotę 3 109 386,48 zł  
z czego pożyczki stanowiły 2 917 506,48 zł (wykorzystano środki w wysokości 1 764 332,16 zł) a dotacja  
191 880,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykaz Beneficjentów oraz planowany efekt ekologiczny.

Tabela 8:  Zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii 
 dofinansowane w 2019 r.

Lp. Beneficjent Tytuł zadania
Kwota 

wykorzystana 
[zł]

Łączna moc 
instalacji 

[kW]
P/D

1 Gmina Miejska Kraków

Realizacja Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji dla Miasta Krakowa w części  

dotyczącej odnawialnych źródeł energii – 
etap VII (pompy ciepła)

940 562 523 P

2 Gmina Miejska Kraków

Realizacja Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji dla Miasta Krakowa w części  

dotyczącej odnawialnych źródeł energii – 
etap VI (kolektory słoneczne)

72 931 92 P

3
Towarzystwo 

Przyjaciół Chorych 
„Sądeckie Hospicjum”

Budowa elektrowni fotowoltaicznej  
o mocy 39,99 kWp na budynku  
Towarzystwa Przyjaciół Chorych  

„Sądeckie Hospicjum”

191 880 39,99 D

4

Piotr Burnos 
prowadzący działalność 

gospodarczą pod  
nazwą F.H. „Karolina”  

Burnos Piotr

Montaż gruntowej pompy ciepła w budynku  
mieszkalno-usługowym w Zakopanem  

wraz z wykonaniem odwiertów,  
ul. Skibówki 63

161 533 48 P

5
Spółdzielnia 

Mleczarska w Łużnej

Instalacja fotowoltaiczna – Łużna 409,  
38-322 Łużna, Spółdzielnia Mleczarska  

w Łużnej
159 800 40 P

6

Piotr Burnos 
prowadzący działalność 

gospodarczą pod  
nazwą F.H. „Karolina” 

Burnos Piotr

Montaż instalacji fotowoltaicznej  
w budynku mieszkalno-usługowym  

w Zakopanem, ul. Skibówki 63
118 206 20 P

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. P – pożyczka preferencyjna, D – dotacja. Kwoty podane w zaokrągleniu 
do pełnych złotych.
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Ponadto w 2019 roku finansowane było zadanie pn. „Rozbudowa instalacji odgazowania na składowisku 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym”, realizowane przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej „Bolesław” Spółka z o.o. Celem zadania jest ujmowanie biogazu w ilości 720 000 m3/rok  
z 9 studni zlokalizowanych na terenie zagospodarowanego składowiska odpadów komunalnych.  
Biogaz zostanie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej w istniejącej instalacji. Zadanie zostało  
dofinansowane w formie pożyczki kwotą 311 300,00 zł.

Oszczędność energii
W 2019 roku Wojewódzki Fundusz zawarł 43 umowy na realizację zadań z zakresu oszczędności energii 
na łączną kwotę 8 405 655,52 zł, z czego pożyczki stanowiły 8 117 897,66 zł (35 umów), 42 500,00 zł  
przekazanie środków państwowej jednostce budżetowej ( jedna umowa) a dotacje 245 257,86 zł  
(7 umów, z czego 6 zostało zawartych w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy” – szczegółowe informacje  
w pkt. 5.12.1). W 2019 roku beneficjenci wykorzystali środki z pożyczek w kwocie 3 969 982,55 zł.

Dla zadań z zakresu oszczędności energii efekt ekologiczny w postaci oszczędności zużycia gazu  
w przeliczeniu na środki wydatkowane przez Wojewódzki Fundusz wyniesie 667 879 m3/rok.

Natomiast z zakresu oszczędności energii elektrycznej polegające na wymianie systemów oświetlenia 
zawarto jedną umowę pożyczki na kwotę 23 409,81 zł.

Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami w roku 2019 Wojewódzki Fundusz dofinansował 5 zadań:

1) zadanie pn. „Linia do segregacji odpadów do ich dalszego gospodarczego wykorzystania”, realizowane  
przez Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” Spółka Jawna Krzysztof i Paweł Kleszcz, 
Bronisław Koźbiał. Zadanie polegało na gospodarczym wykorzystaniu 25 500 Mg/rok odpadów  
komunalnych i przemysłowych zawierających aluminium, co pozwala na ograniczenie ilości odpadów  
deponowanych na składowiskach o 23 300 Mg/rok. Zadanie zostało dofinansowane w formie  
pożyczki kwotą 3 075 467,55 zł;

2) zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
w Tarnowie”, realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą  
w Tarnowie. Celem zadania było zwiększenie ilości odpadów komunalnych o frakcji 0-80 mm  
wydzielanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych z 35% do 40% (co najmniej 10 
tys. Mg/rok) oraz zwiększenie ilości odpadów poddawanych procesom stabilizacji tlenowej z 15 tys.  
Mg/rok na 25 tys. Mg/rok. Zadanie zostało dofinansowane w formie pożyczki kwotą 2 334 454,91 zł;

3) zadanie pn. „Modernizacja linii odwadniania osadów powstających na oczyszczalni ścieków  
w Niegoszowicach”, realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Zabierzowie. Zadanie polegało na odwodnieniu osadów ściekowych powstających w oczyszczalni 
ścieków, co pozwala na redukcję wagową osadów przekazywanych specjalistycznej firmie o 35 Mg/rok  
(tj. o 35%). Zadanie zostało dofinansowane w formie pożyczki kwotą 430 000,00 zł;

4) zadanie pn. „Modernizacja linii odwadniania osadów powstających na oczyszczalni ścieków  
w Balicach”, realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą  
w Zabierzowie. Zadanie polegało na odwodnieniu osadów ściekowych powstających w oczyszczalni  
ścieków, co pozwala na redukcję wagową osadów przekazywanych specjalistycznej firmie  
o 52,5 Mg/rok (tj. o 35%). Zadanie zostało dofinansowane w formie pożyczki kwotą 430 000,00 zł;

5) zadanie pn. „Usunięcie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest z obiektów należących do 
KWP w Krakowie przy ul. Mogilska 109”, realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie  
polegało na usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia 13,27 Mg odpadów zawierających 
azbest. Zostało dofinansowane na zasadzie przekazania środków państwowej jednostce budżetowej  
w kwocie 8 288,48 zł. 

5.4

5.5
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Wspomaganie ekologicznych form transportu
W 2019 roku w zakresie wspomagania ekologicznych form transportu Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł jedną umowę pożyczki w kwocie 778 511,68 zł. 
Zadanie pn. „Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej w Miechowie” realizowane przez Gminę i Miasto Miechów pozwoli na ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla o 775,26 Mg/rok.

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

W 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł 7 umów 
na dofinansowanie zadań związanych z wydatkami na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie 
specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej, w tym 3 umowy pożyczek oraz 4 umowy o dofinansowanie państwowych 
jednostek budżetowych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 765 667,52 zł, z czego 639 500,00 zł 
stanowiły pożyczki, a 1 126 167,52 zł – środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym.

Umowy pożyczek zostały zawarte na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych  
Straży Pożarnych. Beneficjentami tych środków były Gmina Gołcza, Gmina Podegrodzie oraz Gmina Nowe 
Brzesko.

Umowy o dofinansowanie państwowych jednostek budżetowych zawarto z:

1) Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na zadanie pn. „Bezpieczeństwo 
i ochrona środowiska 2019” na kwotę 451 167,52 zł,

2) Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na zadanie pn. „Usuwanie skutków 
powodzi i podtopień 2019” na kwotę 100 000,00 zł,

3) Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Krakowie na zadanie pn. „Zaopatrzenie  
Inspekcji Transportu Drogowego w specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy pozwalający  
zapobiegać poważnym zanieczyszczeniom środowiska naturalnego” na kwotę 100 000,00 zł,

4) Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie na zadanie pn. „Zakup sześciu samochodów specjalistycznych  
do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego” 
na kwotę 475 000,00 zł.

W 2019 roku Wojewódzki Fundusz kontynuował dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej do działań 
bojowych w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla  
środowiska – Bezpieczny Strażak”. Od 2016 roku Program jest rozszerzony o dofinansowanie zakupu 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Szczegółowe informacje znajdują się w podpunkcie 5.12.4.

 

Dodatkowo Wojewódzki Fundusz ogłosił Program „Mały strażak” – szczegółowe informacje znajdują się 
w podpunkcie 5.12.5.

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2019
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Monitoring środowiska i systemy kontroli, 
wojewódzkie programy i plany

W roku 2019 Wojewódzki Fundusz zawarł 4 umowy o dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem  
środowiska, innymi systemami kontroli i pomiarowymi oraz wojewódzkimi programami i planami.  
Łączna kwota dofinansowania wynikająca z umów wyniosła 2 103 482,40 zł, w tym:
1) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie: „Wspieranie realizacji zadań Inspekcji 

Ochrony Środowiska w 2019 roku” – kwota dofinansowania 1 500 000,00 zł,
2) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie: „Monitoring środowiskowy i przyrodniczy terenu po  

rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini” – 
kwota dofinansowania 53 200,00 zł,

3) Województwo Małopolskie: „Zakup oprogramowania do weryfikacji i księgowania opłat  
za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej” – kwota dotacji w 2019 roku 250 000,00 zł,

4) Województwo Małopolskie: „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (dla lotniska 
Balice)” – kwota dotacji 50 282,40 zł.

Ochrona przyrody

Przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych 
gatunków roślin lub zwierząt

 
 

W 2019 roku Wojewódzki Fundusz zawarł 7 umów na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony  
i przywracania chronionych gatunków roślin lub zwierząt:
1) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie: „Czynna ochrona jedynej w Polsce populacji 

pierwiosnki omączonej” – kwota dofinansowania 9 000,00 zł,
2) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie: „Zabezpieczenie wysp na żwirowniach  

(jedno z działań projektu LIFE16 NAT/PL/000766 „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie  
Górnej Wisły”)” – kwota dofinansowania w 2019 roku 50 000,00 zł,

3) Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie: „Odbudowa pogłowia pszczół miodnych” – kwota  
dotacji 280 000,00 zł,

4) Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie: „Pomagamy pszczołom – pomagamy sobie” – kwota 
dotacji 191 000,00 zł,

5) Koło PZW Nowa Huta w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie: „Odbudowa  
i zachowanie naturalnej równowagi biologicznej w środowisku wodnym dla ryb drapieżnych,  
reofilnych,litofilnych i limnofilnych w dorzeczu Wisły oraz zbiornikach wodnych poddanych silnej 
antropopresji w Województwie Małopolskim” – kwota dotacji 100 000,00 zł,

6) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie: „Przedsięwzięcia związane z ochroną  
i przywracaniem chronionych gatunków zwierząt – przywrócenie naturalnej populacji świnki, certy, 
bolenia i brzany w systemie rzeki Dunajec, Raby, Wisły, Uszwicy i Białej Tarnowskiej” – kwota dotacji 
61 470,00 zł,

7) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu: „Zachowanie bioróżnorodności ichtiofauny  
poprzez zwiększenie liczebności szczupaka w obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg  
Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu” – kwota dotacji 15 600,00 zł.

 
Ponadto kontynuowane było finansowanie zadania pn. „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na 
stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym” realizowanego przez Instytut Ochrony Przyrody 
Polskiej Akademii Nauk w ramach umowy zawartej w latach poprzednich – dofinansowanie wypłacone 
w 2019 roku wyniosło 5 009,93 zł.

 

5.8

5.9

5.9.1
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Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem terenów zielonych

 
W 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł  
13 umów na 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.
 

Łączna kwota dofinansowania dla tych zadań wynikająca z zawartych umów wyniosła 523 133,85 zł. 
Wybrane przedsięwzięcia przedstawia tabela nr 9.

 

Tabela 9:  Wybrane przedsięwzięcia z zakresu utrzymania terenów  
 zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków a także 
 utrzymania i zachowania zabytkowych parków i ogrodów

Beneficjent Tytuł zadania Kwota dofinansowania [zł]

Gmina Rabka-Zdrój
Wykonanie nasadzeń wraz z zakupem sadzonek 

drzew i krzewów na terenie Rabki-Zdroju 9 400

Gmina Miejska Kraków – Zarząd 
Zieleni Miejskiej w Krakowie

1. Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy 
Miejskiej Kraków w roku 2019

2. Założenie łąk kwietnych na terenie Gminy  
Miejskiej Kraków w roku 2019

289 510 
 

36 003

Gmina Miasta Bochnia

1. Nasadzenie zieleni urządzonej na terenach tzw. 
„błoń” zlokalizowanych w BSAG na osiedlu Smyków 

na działkach nr 1258/13 i 1258/5
2. Zagospodarowanie zielenią izolacyjną terenu 

działek przy ul. Smyków w Bochni

16 721 
 

22 182

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. św. Kazimierza w Rybnej

Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych 
przy zabytkowych 11 drzewach

5 328

Gmina Miejska Kraków
Urządzanie terenów zielonych przy Domu Pomocy 

Społecznej im L. i A. Helclów w Krakowie
41 695

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

 

Pozostałe zadania związane z ochroną przyrody

 
W 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kontynuował 
finansowanie zadań w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie 
województwa małopolskiego”. Szczegółowe informacje znajdują się w podpunkcie 5.12.3.

Edukacja ekologiczna

W roku 2019 Wojewódzki Fundusz podpisał 18 umów dotacji na realizację zadań nieinwestycyjnych  
związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady  
zrównoważonego rozwoju. Łączna kwota dotacji zawartych umów wyniosła 284 492,41 zł.
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Tabela 10:  Wybrane przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej

 

Beneficjent Tytuł zadania Kwota dotacji [zł]

Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki 

w Szaflarach
Z Ekologią za pan brat 10 800

Gmina Dębno Kampania edukacyjna „Miej zasady – segreguj odpady” 6 000

Gmina Brzesko
„EKO-rady na odpady” – edukacja ekologiczna dla szkół  

oraz społeczności lokalnych w Gminie Brzesko
10 510

Stowarzyszenie 
Ekopsychologia

Karpacki Uniwersytet Kształtowania Przestrzeni – Małopolska 16 828

Fundacja Wspierania  
Inicjatyw Ekologicznych

„Oddychajmy pełną piersią” – kampania Mobilne Laboratorium 
POLoNEs (Przyczyny-Ogranicznie-Likwidacja Niskiej Emisji  

w Małopolsce)

16 765
 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 

Województwa Małopolskiego

Odkrywcy Parków Krajobrazowych – aktywna edukacja w Zespole 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

30 000

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

 
Dodatkowo, Wojewódzki Fundusz podpisał 5 umów dotacji na realizację zadań związanych  
z przygotowaniem konferencji krajowych i międzynarodowych na łączną kwotę dotacji 131 815,67 zł.
 
W 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kontynuował 
finansowanie zadań w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”. Szczegółowe  
informacje znajdują się w podpunkcie 5.12.2. 

Państwowe jednostki budżetowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielał w 2019 roku  
dofinansowania 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. Kwota zabezpieczona w rezerwie celowej na rok 2019 wynosiła 3 100 000,00 zł. 
Środki, zgodnie z ww. procedurą, były każdorazowo przekazywane na konto Ministra Środowiska 
na podstawie wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, składanych przez kierownika danej 
jednostki. Zawarto 11 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 3 283 208,00 zł, z czego 1 umowa  
została rozwiązana natomiast 1 umowa dotyczy finansowania w latach 2019-2020. Po rozliczeniu zadań 
(lub ich części) zrealizowanych w 2019 roku łączne dofinansowanie wyniosło 2 697 402,55 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,
6) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

5.11
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Szczegółowe informacje zawarte są w punktach od 5.1 do 5.12.

5.12. Programy i konkursy 

5.12.1. Konkurs „Małopolskie Remizy 2019”

Wojewódzki Fundusz w 2019 roku ogłosił organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim  
Województwa Małopolskiego Konkurs „Małopolskie Remizy 2019” na realizację robót budowlanych 
w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Do WFOŚiGW w Krakowie wpłynęło  
25 wniosków (22 wnioski złożyły gminy, pozostałe 3 – jednostki OSP). W wyniku oceny formalnej  
i merytorycznej Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył pozytywnie 20 wniosków i przyznał  
dofinansowanie w kwocie 650 752,94 zł, przy koszcie kwalifikowanym zadań wynoszącym 1 802 031,90 zł.  
W oparciu o pozytywnie rozpatrzone wnioski Wojewódzki Fundusz podpisał 17 umów dotacji  
z czego wypłacono 524 886,09 zł. Beneficjentami środków było 17 gmin (Andrychów, Bolesław, Budzów,  
Bukowina Tatrzańska, Czernichów, Dębno, Gromnik, Miechów, Koniusza, Oświęcim, Ryglice, Stryszawa, 
Tomice, Tuchów, Wadowice, Wieprz, Zakliczyn).

Efekty ekologiczne zadań realizowanych w ramach Konkursu, w przeliczeniu na środki wydatkowane 
przez Wojewódzki Fundusz, zostały ujęte w ppkt. 5.2 i 5.4.

„Program priorytetowy – Edukacja Ekologiczna”

 
W roku 2019 Wojewódzki Fundusz kontynuował dofinansowanie zadań w ramach „Programu  
Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna”. Pula środków przeznaczona na 2019 rok wyniosła 1 000 000,00 zł.
 
W ramach naboru w 2019 roku do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęły 84 wnioski na łączną kwotę  
wnioskowanych dotacji 3 816 252,02 zł. Spośród złożonych wniosków 9 zostało odrzuconych  
z przyczyn formalnych, pozostałe 75 wniosków Komisja Konsultacyjna poddała ocenie zasadniczej.  
Dofinansowanie przyznano na realizację 23 zadań na łączną kwotę 1 000 000,00 zł. Ostatecznie podpisano  
22 umowy na łączną kwotę dotacji 853 629,29 zł. Wypłacone środki wyniosły 845 497,59 zł.
 
Dofinansowanie otrzymały: Fundacja Lepsze Niepołomice, Instytut Zrównoważonej Energetyki,  
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Szkoła 
Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu, Zespół Szkół Gminnych im. M. Kopernika w Gawłowie  
– Gminne Przedszkole w Gawłowie, Gmina Miejska Kraków, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych  
Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Wojewódzki Związku OSP RP, Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy 
Państwowe” Nadleśnictwo Nawojowa, Gmina Skała, Powiat tarnowski, Fundacja Dzieci w Naturę,  
Fundacja HORYZONT360, Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii „HELIOS”, Gmina Miasta Tarnowa, Gmina Mogilany, Gmina Iwkowa, Fundacja DZIKA  
KLINIKA – Centrum pomocy dla dzikich zwierząt, Gmina Pałecznica, Gmina Łącko, Fundacja Otwarty Plan, 
Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie.

 

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

 
W 2019 roku Wojewódzki Fundusz kontynuował dofinansowanie zadań w ramach Programu  
Priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. Pula  
środków przeznaczona na 2019 rok wynosiła 500 000,00 zł.
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W ramach naboru w 2019 roku do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęły 32 wnioski na łączną kwotę 
wnioskowanych dotacji 763 901,83 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu w ramach puli środków, którą  
dysponował przyznał dofinansowanie dla gmin: Babice, Biały Dunajec, Biecz, Brzesko, Bukowno, Charsznica,  
Ciężkowice, Gdów, Gołcza, Kamionka Wielka, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Łabowa, Łapsze Niżne, 
Gmina Miasta Tarnowa, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Miejska Kraków, Nowy Targ, Pcim, Podegrodzie, 
Poronin, Szaflary, Szerzyny, Trzyciąż, Wieprz, Wolbrom, Zielonki, Żabno, Miasto i Gmina Niepołomice, 
Miasto i Gmina Szczawnica, Miasto Nowy Sącz, Miasto Zakopane. Ostatecznie podpisano 31 umów na 
kwotę dotacji 433 365,23 zł i tyle wypłacono. 

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

 
W 2019 roku Wojewódzki Fundusz ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach Programu „Zapobieganie  
poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” skierowanego  
do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu  
województwa. Celem programu było wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych 
w odzież koszarową i ochronną (do działań bojowych), służbowy mundur strażaka ochotnika, sprzęt  
ratowniczo-gaśniczy, zakup samochodów bojowych, samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz części  
zamiennych do samochodów ratowniczo-gaśniczych pozwalających na prawidłowe i bezpieczne  
użytkowanie posiadanej floty. W ramach dwóch naborów na rok 2019 do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęły  
83 wnioski, z których 76 zostało pozytywnie rozpatrzonych. Ostatecznie podpisano 71 umów dotacji na 
łączną kwotę 1 778 559,13 zł. Wypłacono środki w łącznej kwocie 1 771 982,44 zł.

 
Beneficjentami tych środków zostało: 27 gmin (Kalwaria Zebrzydowska, Sułkowice, Brzeszcze, Krzeszowice,  
Skawina, Wojnicz, Pałecznica, Lisia Góra, Czarny Dunajec, Iwanowice, Bobowa, Zembrzyce, Laskowa,  
Miasto i Gmina Proszowice – 2 umowy, Zawoja, Andrychów, Stryszawa – 2 umowy, Biecz, Brzesko,  
Bochnia, Bukowno, Biskupice, Chełmiec, Drwinia, Jodłownik, Szczurowa, Alwernia) oraz 42 jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej (Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Spytkowskiej, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łękawicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworniku, Ochotnicza 
Straż Pożarna Tropiszów, Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Szlacheckiej, Ochotnicza Straż Pożarna  
w Maszycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Klęczanach, Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowicach,  
Ochotnicza Straż Pożarna Bukowina Tatrzańska, Ochotnicza Straż Pożarna w Skidziniu, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kościelisku, Ochotnicza Straż Pożarna w Nielepicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sromowcach Niżnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Myślenicach Górne Przedmieście, Ochotnicza Straż Pożarna w Pcimiu, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Tarnowie-Rzędzinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince, Ochotnicza Straż Pożarna  
Myślenice Zarabie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie,  
Ochotnicza Straż Pożarna w Podłopieniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Krzywaczce, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeszczach, Ochotnicza Straż Pożarna w Przegini  
Duchownej, Ochotnicza Straż Pożarna Bukowina Tatrzańska, Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarni,  
Ochotnicza Straż Pożarna w Kąclowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu Górnym, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Siołkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Jawiszowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie, 
Ochotnicza Straż Pożarna Ciężkowice, Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelisku, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kamionce Małej, Ochotnicza Straż Pożarna w Bysinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Drogini, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Przyszowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Maruszynie).

Program „Mały Strażak”

W 2019 roku Wojewódzki Fundusz ogłosił pierwszy historyczny nabór wniosków w ramach Programu 
„Mały Strażak” skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz 
jednostek OSP z terenu województwa, mający na celu wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
OSP. Była to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Celem Programu było udzielenie gminom i jednostkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego pomocy finansowej na zapewnienie 
gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym jednostek OSP poprzez: zakup i wyposażenie młodych 

5.12.4

5.12.5
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strażaków ochotników w odzież ochronną (do działań bojowych, ćwiczebnych), modeli szkoleniowych do 
nauki pierwszej pomocy, sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub ćwiczebnego oraz wyjazdów szkoleniowych lub 
turniejowych trwających nie dłużej niż 3 dni. W ramach dwóch naborów na rok 2019 do Wojewódzkiego  
Funduszu wpłynęło 36 wniosków, ostatecznie podpisano 31 umów dotacji na łączną kwotę 168 051,08 zł.  
Wypłacono środki w łącznej kwocie 166 387,07 zł.

Beneficjentami tych środków zostało: 9 gmin (Gmina Moszczenica, Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Miasto 
i Gmina Proszowice, Gmina Kamienica, Gmina Stary Sącz, Gmina Skawina, Gmina Podegrodzie, Gmina 
Ochotnica Dolna, Gmina Bochnia) oraz 22 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (Ochotnicza Straż Pożarna  
w Skidziniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie-Rzędzinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu  
Tarnowskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Przegini Duchownej, Ochotnicza Straż Pożarna w Starych  
Żukowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Maszycach, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Łętowni, Ochotnicza Straż Pożarna w Łuczycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Białce, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Szaflarach, Ochotnicza Straż Pożarna  
w Wierzchowisku, Ochotnicza Straż Pożarna w Niedomicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach 
Wielkich, Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Miechowie, Ochotnicza  
Straż Pożarna w Zawadzie, Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Batorskiej, Ochotnicza Straż Pożarna  
w Mikluszowicach, Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Zarabie, Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu Górnym). 

Program „Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala”

Wojewódzki Fundusz w 2018 roku ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Rozwój sieci geotermalnej  
na terenie Podhala”. Celem Programu było dofinansowanie opracowania projektów sieci geotermalnej 
wraz z przyłączami, w szczególności na terenie powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Dofinansowanie  
w formie dotacji wynosiło do 80% kosztów kwalifikowanych. Wniosek o przyznanie dofinansowania  
mogły złożyć:
a) jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego;
b) podmioty gospodarcze – spółki prawa handlowego, których właścicielem lub udziałowcem jest  

jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa.
W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków, dla których zostało przyznane dofinansowanie.

W 2019 roku Fundusz kontynuował realizację Programu. Po rezygnacji jednego z Wnioskodawców 
postanowiono zwiększyć dofinansowanie na pozostałe zadania. Łączna kwota przyznanej dotacji dla  
4 zadań wyniosła 4 801 318,75 zł. Podpisanie oraz rozliczenie umów nastąpi w 2020 roku. 

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

W roku 2019 Wojewódzki Fundusz kontynuował „Program Priorytetowy Jawor – Poprawa efektywności  
energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”, którego celem było zmniejszenie  
narażenia Małopolan na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających  
w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska.
Beneficjentami Programu były osoby fizyczne chcące wykonać termomodernizację budynków  
jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. Wnioskodawcy mogli ubiegać 
się o preferencyjną pożyczkę do 90% kosztów kwalifikowanych zadania (maksymalna kwota pożyczki 
wynosiła 100 000,00 zł). Pula środków na realizację programu wynosiła 5 mln zł. Program umożliwiał 
pozyskanie środków na termomodernizację budynków poprzez m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych,  
dachów, stropodachów, stropów nad nieogrzewaną piwnicą/pod nieogrzewanym poddaszem oraz wymianę  
stolarki okiennej i drzwiowej.
Do końca 2019 roku wpłynęły łącznie 24 wnioski na łączną kwotę pożyczki 1 395 778,90 zł, przy kosztach  
kwalifikowanych 1 600 388,01 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu podjął 18 uchwał w sprawie  
pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków i przyznania pożyczek – 6 uchwał dla wniosków złożonych 
w 2018 r. oraz 12 dla wniosków złożonych w roku 2019. Łączna kwota przyznanego dofinansowania 
wyniosła 997 066,60 zł.
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Zawarto 13 umów pożyczek na łączną kwotę 635 206,13 zł, przy kosztach kwalifikowanych  
741 901,26 zł. Kwota wypłaconych pożyczek w 2019 r. wyniosła łącznie 1 196 496,66 zł. 
Efektem rzeczowym realizacji podpisanych umów będzie docieplenie łącznie 4 279 m2 powierzchni  
(ściany zewnętrzne – 3 999 m2, dachy/stropodachy/stropy – 586 m2 oraz podłogi na gruncie – 144 m2) oraz  
wymiana stolarki o powierzchni łącznej równej 98 m2 (stolarka okienna – 59 m2, stolarka  
drzwiowa/bramy garażowe – 39 m2). Wykonane prace termomodernizacyjne przyczynią się do  
zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną w ilości 1 477 GJ/rok (1 329 GJ/rok – proporcjonalnie 
do środków pomocowych WFOŚiGW w Krakowie).
W 2019 r. zostały umorzone dwie pierwsze pożyczki w wysokości 20% kwoty udzielonych pożyczek. Łączna  
kwota umorzenia wyniosła 15 433,20 zł.

5.12.8. Konkurs „#ekoLIDERZY 2019 województwa małopolskiego”

 
Wojewódzki Fundusz w 2019 roku ogłosił Konkurs „#ekoLIDERZY 2019 województwa małopolskiego”, 
w ramach którego przeznaczył 200 000,00 zł na nagrody pieniężne dla laureatów. Do konkursu zostały 
zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz jednostki organizacyjne, realizujące 
zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W konkursie udział wziąć mogły również 
szkoły i przedszkola, pozarządowe organizacje ekologiczne, a także inni beneficjenci pomocy finansowej  
systemu finansowania ochrony środowiska. Konkurs dotyczył zadań zrealizowanych w roku 2018 
przy współudziale środków z systemu finansowania ochrony środowiska (z WFOŚiGW w Krakowie lub 
NFOŚiGW).
 
Laureatami Konkursu zostali:
1) Gmina Biecz w kategorii # ekoGMINA miejsko-wiejska,
2) Gmina Dębno w kategorii # ekoGMINA wiejska,
3) Gmina Zakliczyn w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji 

przyczyniających się do oszczędności energii,
4) Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony wód i gospodarki 

wodno-ściekowej lub ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami,
5) Miasto Jordanów w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony przyrody lub edukacji  

ekologicznej,
6) Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie w kategorii# ekoSZKOŁA,
7) Przedszkole Samorządowe w Świątnikach Górnych w kategorii #ekoPRZEDSZKOLE.

Pomoc finansowa związana z realizacją 
programów realizowanych wspólnie  
z Narodowym Funduszem Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

W 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kontynuował  
realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, zgodnie z zawartym w Warszawie w dniu  
7 czerwca 2018 r. porozumieniem w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  
pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 16 wojewódzkimi  
funduszami oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Dodatkowo 9 października 2019 r. podpisany został 
aneks do umowy, zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem a NFOŚiGW, Nr 317/2018/WF/US z dnia 
18 grudnia 2018 r. dotyczącej udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji w ramach 
realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

6.1

6.
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Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych  
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych  
budynków mieszkalnych lub będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na które  
uzyskały pozwolenie na budowę jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Od 1 do 20 stycznia 2019 r. nastąpiła przerwa w naborze wniosków w ramach Programu. W tym  
czasie trwały prace mające na celu m.in. dostosowanie zapisów Programu do wprowadzonej ulgi  
termomodernizacyjnej ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.  U.  poz.  2246),  dz ięki  której,  osoby f iz yc zne mogą  
korzystać z pomocy oferowanej przez dwa instrumenty finansowe w przypadku realizacji przedsięwzięć  
termomodernizacyjnych. Dodatkowo wprowadzone zmiany zakładały od 1 lipca brak możliwości  
kwalifikowania kosztów poniesionych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Z dniem  
29 lipca 2019 r. dokonana została kolejna zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Główną  
wprowadzoną zmianą było nawiązanie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem a Gminami, 
chcącymi wspólnie realizować PP „Czyste Powietrze”. Dzięki zaangażowaniu Gmin, mieszkańcy małopolski  
mogli w siedzibie Gminy skorzystać z pomocy przeszkolonych pracowników, zarówno przy wypełnieniu 
jak i złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz otrzymać niezbędne informacje dotyczące Programu.

W ramach naboru trwającego od 21 stycznia do 31 grudnia 2019 r. do Funduszu złożono 8 924 wnioski  
na łączną kwotę dofinansowania 223,8 mln zł – w tym 195,5 mln w formie dotacji oraz 28,3 mln zł 
w formie pożyczki. Największym zainteresowaniem Program cieszył się wśród mieszkańców powiatu 
krakowskiego (1 223 złożone wnioski) oraz powiatu nowosądeckiego (969 złożonych wniosków) i powiatu 
tarnowskiego (676 złożonych wniosków). Dane dla wszystkich powiatów województwa małopolskiego 
znajdują się w tabeli nr 11.
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Tabela 11:  Liczba złożonych wniosków oraz wnioskowana kwota 
  z podziałem na powiaty 

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

bocheński 358 6 571 014 

brzeski 280 5 957 624 

chrzanowski 221 3 740 612

dąbrowski 185 4 869 832

gorlicki 225 5 538 662 

krakowski 1223 26 609 908

Kraków 420 8 214 907

limanowski 545 13 865 075 

miechowski 236 4 744 572 

myślenicki 563 11 060 578

nowosądecki 969 23 907 708

Nowy Sącz 248 5 047 688

nowotarski 530 12 883 903

olkuski 207 4 030 353 

oświęcimski 302 4 895 881 

proszowicki 268 6 485 642 

suski 294 6 605 113

tarnowski 676 15 449 911 

m.Tarnów 130 2 737 056

tatrzański 185 5 386 378 

wadowicki 449 9 505 193

wielicki 410 7 413 86 

Suma: 8924 195 521 479

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

Wojewódzki Fundusz w 2019 r. rozpatrzył 8 067 wniosków i przyznał dofinansowanie w kwocie  
160 318 717,05 zł, w tym 152 080 561,35 zł w formie dotacji oraz 8 238 155,70 zł w formie pożyczki.

Dla rozpatrzonych wniosków zostały przygotowane i podpisane łącznie 5 402 umowy o dofinansowanie; 
5 222 umowy dotacji na łączną kwotę 118 659 511,11 zł (przy kosztach całkowitych 219 358 611,41 zł)  
oraz 180 umów pożyczek na łączną kwotę 5 260 288,60 zł (przy koszcie całkowitym 10 170 801,63 zł). 
Największa liczba umów została podpisana z mieszkańcami powiatu krakowskiego (763 umowy dotacji  
na łączną kwotę 17 704 674,26 zł), mieszkańcami powiatu nowosądeckiego (576 umów na łączną 
kwotę 14 482 495,45 zł), mieszkańcami powiatu tarnowskiego (473 umowy dotacji na łączną kwotę  
11 045 135,19 zł), mieszkańcami powiatu myślenickiego (302 umowy na łączną kwotę 6 660 748, 19 zł)  
oraz mieszkańcami Miasta Krakowa (267 umów dotacji na kwotę łączną 5 662 410,46 zł). Szczegółowe  
dane dotyczące liczby podpisanych umów dotacji (w sztukach) oraz kwot dofinansowania w formie  
dotacji (w tys. zł) zostały przedstawione na wykresie nr 2.

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2019
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Wykres 2:   Liczba podpisanych umów dotacji wraz z kwotami 
   dofinansowania z podziałem na poszczególne 
   powiaty województwa małopolskiego

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. 

Wśród mieszkańców powiatu krakowskiego najwięcej umów zostało podpisanych z mieszkańcami  
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (81 umów), Gminy Krzeszowice (72 umowy) i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
(64 umowy). Szczegółowy podział liczby podpisanych umów w poszczególnych Gminach powiatu  
krakowskiego przedstawia wykres nr 3. 

Wykres 3:    Liczba umów dotacji (w sztukach) podpisanych 
   z mieszkańcami powiatu krakowskiego w podziale 
   na poszczególne Gminy 

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. 
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W 2019 r. w ramach Programu zostało podpisanych dodatkowo 180 umów pożyczek na łączną kwotę  
5 260 288,60 zł. Największym zainteresowaniem pożyczki cieszyły się w powiecie krakowskim (38 umów), 
powiecie tarnowskim (22 umowy) oraz w powiecie wielickim (16 umów). Szczegółowe zestawienie kwot 
podpisanych umów pożyczek, z podziałem na powiaty znajduje się w tabeli nr 12.

Tabela 12:  Zestawienie kwot podpisanych umów pożyczek 
  z podziałem na powiaty

POWIAT Koszt całkowity zadania [zł] Kwota umowy – pożyczka [zł]

bocheński 417 761 211 999

brzeski 229 800 85 300

chrzanowski 452 940 227 361

dąbrowski 222 942 117 652

gorlicki 106 559 70 159

krakowski 2 389 453 1 389 440

Kraków 631 498 319 303

limanowski 358 188 198 440

miechowski 346 713 176 540

myślenicki 347 869 182 982

nowosądecki 266 976 162 154

Nowy Sącz 196 919 120 702

nowotarski 467 092 277 461

olkuski 286 416 201 850

oświęcimski 525 520 189 740

proszowicki 65 800 34 000

suski 275 469 111 979

tarnowski 1 301 131 553 312

Tarnów 206 750 55 500

tatrzański 112 123 40 129

wadowicki 164 170 106 159

wielicki 799 712 428 125 

Suma: 10 171 802 5 260 289

Źródło: Opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie. Kwoty podane w zaokrągleniu do pełnych złotych.
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37

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

Projekt pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest w ramach I osi  
priorytetowej 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  
Fundusz 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., natomiast  
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 2019 zatrudnionych  
było 76 doradców w 16 regionach kraju, którzy udzielali nieodpłatnych usług doradczych, celem  
promowania 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. Zadaniem Projektu jest m.in. zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie propagowania  
gospodarki niskoemisyjnej tj. działania informacyjno-edukacyjne, promocja, wymiana 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.
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 energetycznej, 

OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej,
c) przygotowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorządu  

terytorialnego, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych przedsiębiorców,
d) udostępnianie informacji o możliwych źródłach finansowania w obszarze efektywności energetycznej  

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  
doradcy. Przedmiotem merytorycznych prac była wówczas ocena Planów Gospodarki Niskoemisyjnej 
przygotowywanych przez małopolskie gminy.
Od sierpnia 2017 roku Zespół Doradców Energetycznych liczy 6 osób. Poniżej została zamieszczona tabela 
z wyszczególnieniem obszarów działania poszczególnych Doradców Energetycznych.

sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Krakowie za rok 2019
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Tabela 13:  Obszar działania poszczególnych Doradców Energetycznych  
 WFOŚiGW w Krakowie pracujących na terenie 
 Województwa Małopolskiego

Lp. Obszar działania Liczba gmin

06/1. Gminy w powiatach: chrzanowskim oświęcimskim wadowickim, suskim 33

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, tatrzańskim 36

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: tarnowskim, dąbrowskim, gorlickim 34

06/7. Gminy w powiatach: krakowskim, wielickim, myślenickim 31
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Liczba udzielonych konsultacji

Porady

Liczba osób objętych 
działaniami 

edukacyjno-szkoleniowymi

Liczba działań 
edukacyjno-szkoleniowych

W biurze  
u doradcy

Poza  
biurem 
doradcy

Za pomocą 
nośników

 - JST 
- przedsiębiorcy 
- osoby fizyczne 

- inni

Kandydaci na 
energetyków 
gminnych

 - JST 
- przedsiębiorcy 
- osoby fizyczne 

- inni

Kandydaci na 
energetyków 
gminnych

2019 rok
345 402 94

7019
14 96 4 4

841 110 8

Liczba działań informacyjno-promocyjnych
Liczba PGN objętych 

wsparciem 
doradczym

Liczba dobrych 
przykładów  

w zakresie EE  
i OZE do  

zamieszczenia 
w bazie dobrych 

praktyk

Liczba inwestycji 
w zakresie EE 
i OZE objętych 

wsparciem  
doradczym

Liczba  
zorganizowanych 

spotkań,  
konferencji,  

seminariów itp.

Liczba działań 
medialnych  

w tym z  
wykorzystaniem  

mediów  
lokalnych

Liczba 
aktywności 
Doradcy na 

konferencjach, 
targach lub innych 

wydarzeniach

Liczba 
osób

Konsultacje 
PGN

Liczba 
ocenionych 

PGN

22 10 147
3640

41 1
0

4

179 1 4

Zgodnie z umową partnerstwa, Doradcy Energetyczni składają comiesięczne raporty z wykonanych  
działań i osiągniętych wskaźników. Tabela 14 przedstawia zestawienie danych z raportów za 2019 rok.

Tabela 14:  Zestawienie sumaryczne raportów Doradców 
 Energetycznych za rok 2019

Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.

Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Krakowie, w ramach swoich kompetencji, określonych w projekcie pn.: 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, udzielają informacji (w formie bezpośrednich spotkań 
konsultacyjnych, konsultacji/porad mailowych i telefonicznych) o dostępnych mechanizmach wsparcia 
inwestycji dla różnych Beneficjentów pomocy. Dominującymi tematami roku 2019 były dotacje w ramach 
programów rządowych „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”. 
Usługa doradcza jest dostosowana do rodzaju planowanego do realizacji przedsięwzięcia i profilu  
Inwestora.
Ważnym elementem pracy Doradców Energetycznych jest przekazywanie bieżących informacji  
o realizowanych programach oraz aktualnych rozwiązaniach technicznych z zakresu efektywności  
energetycznej, nowoczesnych źródeł energii jak również ograniczaniu niskiej emisji. Działania te  
realizowane są również poprzez organizację konferencji regionalnych.
Zespół Doradców Energetycznych zorganizował w minionym roku 2 konferencje:
1) Konferencję Regionalną w Krakowie, w dniu 18 czerwca 2019 r., pn.: „Poprawa jakości powietrza 

w małopolskich gminach”, w której uczestniczyły 84 osoby,
2) Ogólnopolskie spotkanie Doradców Energetycznych, w tym konferencję pn.: „Efektywność energetyczna  

kluczem do poprawy jakości powietrza w Małopolsce” w dniach 9-11 grudnia 2019 r. w Zakopanem,  
wraz z Konferencją Regionalną pn.: „Instrumenty realizacji wymagań uchwał antysmogowych  
w Małopolsce” oraz wizytą studyjną w Geotermii Podhalańskiej. W wydarzeniu uczestniczyło ok 200 osób.
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Liczba działań informacyjno-promocyjnych
Liczba PGN objętych 

wsparciem 
doradczym Liczba dobrych 

przykładów w 
zakresie EE i OZE 
do zamieszczenia 
w bazie dobrych 

praktyk

Liczba inwestycji 
w zakresie EE 
i OZE objętych 

wsparciem 
doradczym

Liczba 
zorganizowanych 

spotkań, 
konferencji, se-
minariów itp.

Liczba działań 
medialnych 

w tym z 
wykorzystaniem 

mediów 
lokalnych

Liczba aktywności 
Doradcy na 

konferencjach, 
targach lub innych 

wydarzeniach

Liczba  
osób

Konsultacje 
PGN

Liczba 
ocenionych 

PGN

43 19 454
15 530

746 165
1

99

516 165 99

Liczba udzielonych konsultacji

Porady

Liczba osób objętych 
działaniami 

edukacyjno-szkoleniowymi

Liczba działań 
edukacyjno-szkoleniowych

W biurze 
u doradcy

Poza  
biurem 
doradcy

Za pomocą 
nośników

 - JST 
- przedsiębiorcy 
- osoby fizyczne 

- inni

Kandydaci na 
energetyków 
gminnych

 - JST 
- przedsiębiorcy 
- osoby fizyczne 

- inni

Kandydaci na 
energetyków 
gminnych

Łącznie w 
programie

554 841 942
12849

486 122 129 5

2337 608 134

Doradcy energetyczni wzięli udział w nagraniach audycji w Radiu Kraków realizowanych w ramach  
cyklu Nowa Energia. W okresie od października do grudnia 2019 r. wyemitowano 8 audycji z udziałem 
doradców w tematyce dotyczącej Projektu Doradztwa, Programu „Mój Prąd”, ulgi termomodernizacyjnej 
i elektromobilności.
Na zaproszenie Ministerstwa Środowiska doradcy wzięli również udział w XXIX Forum Ekonomicznym 
w Krynicy, podczas którego świadczyli usługi doradcze dla uczestników wydarzenia. 
Ponadto w roku 2019 Zespół Doradców kontynuował szkolenia Kandydatów na Energetyków Gmin-
nych (cztery cykle szkoleniowe), które ukończyło 96 pracowników JST. Łącznie w latach 2018-2019  
przeszkolono 122 pracowników JST z 92 gmin. Wznowiono szkolenia edukacyjno-informacyjne skierowane  
do Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. W 2019 r. przeszkolono 160 pracowników.
Doradcy Energetyczni uczestniczyli również w spotkaniach dedykowanych osobom zrzeszonym w kołach  
gospodyń wiejskich, podczas których udzielali informacji o dostępnych mechanizmach wsparcia  
finansowego inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i OZE.  
W 4 spotkaniach uczestniczyło ok. 500 zainteresowanych. Spotkania miały miejsce w gminach: Gołcza, 
Liszki, Łącko i Wierzchosławice.

Poniżej zestawiono dane z raportów od początku realizacji projektu.

Tabela 15:  Zestawienie sumaryczne raportów Doradców Energetycznych 
 od początku realizacji projektu do końca 2019 roku

 Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Krakowie.
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Docelowe wskaźniki realizacji projektu, zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy partnerstwa, dla  
województwa małopolskiego przedstawiają się następująco:
 

 – liczba udzielonych konsultacji – 4 116,
 – liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – 71,
 – liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym – 64.

 
Mając na uwadze określone umową wskaźniki, zaawansowanie realizacji projektu pn.: „Ogólnopolski 
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie  
efektywności energetycznej oraz OZE” w WFOŚiGW w Krakowie pozwala stwierdzić, że nie ma obaw  
dotyczących ich osiągnięcia.

Program Priorytetowy „Poprawa jakości  
powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia  
energii w budownictwie” / „Budownictwo 
energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie  
zużycia energii w budownictwie”

W 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Wojewódzkim  
Funduszem w Krakowie aneks do umowy udostępnienia środków wprowadzając nowy Program  
„Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Zgodnie  
z wytycznymi NFOŚiGW Wnioskodawcy zdecydowali, według którego Programu chcą być oceniani i zgodnie  
z ich decyzją WFOŚiGW w Krakowie przystąpił do oceny. 20 wniosków zostało negatywnie ocenionych 
z powodu niespełnienia kryteriów jakościowych dopuszczających. 14 Wnioskodawców złożyło rezygnację 
z udziału w Programie lub nie dostarczyło korekty dokumentów. 5 wniosków oceniono pozytywnie i ze 
wszystkimi zostały zawarte umowy dotacji. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 5 412 721,38 zł, w tym:  
548 308,67 zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz 4 864 412,71 zł ze środków udostępnionych przez 
NFOŚiGW. 

Program Priorytetowy „Ogólnopolski 
program finansowania służb ratowniczych”

W dniu 29 maja 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł 
z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków Nr 147/2019/Wn6/Nz-ur-WF/US z przeznaczeniem na udzielenie 
dotacji i wspólnej realizacji Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.
Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach  
ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.
Na podstawie ww. umowy Wojewódzki Fundusz podpisał 43 umowy dotacji z jednostkami Ochotniczych  
Straży Pożarnych oraz jednostkami prowadzącymi działalność w zakresie ratownictwa wodnego  
i górskiego. W roku 2019 WFOŚiGW w Krakowie wypłacił w ramach dotacji 3 996 387,38 zł. 

Dofinansowanie otrzymały następujące jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łęgu Tarnowskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzyciążu, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ulinie Wielkiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Bańskiej Niżnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Zachełmnej, Ochotnicza Straż Pożarna Szalowa, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowej, Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Sącz – Biegonice, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Męcinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie, Ochotnicza Straż Pożarna w Jastwi, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzezawie, Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucicach, Ochotnicza Straż Pożarna  
w Zedermanie, Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu,  
Ochotnicza Straż Pożarna w Polance Wielkiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Sękowej, Ochotnicza Straż 
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Pożarna w Jurkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Skawinie I, Ochotnicza Straż Pożarna w Czułówku, 
Ochotnicza Straż Pożarna Kraków-Tyniec, Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej Górze, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Łyczance, Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Pierzchowie,  
Ochotnicza Straż Pożarna w Staniątkach, Ochotnicza Straż Pożarna Wola Kalinowska, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Harbutowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiłowicach, Ochotnicza Straż Pożarna  
w Raciborsku, Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku, Ochotnicza Straż Pożarna Moszczenica Wyżna,  
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej, Ochotnicza Straż Pożarna we Wróżenicach, Ochotnicza Straż  
Pożarna w Szczodrkowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Dolnej, Ochotnicza Straż Pożarna 
Sułoszowa II, Ochotnicza Straż Pożarna w Karniowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Skale.

Program Priorytetowy „Ogólnopolski program 
finansowania usuwania wyrobów  
zawierających azbest”

W dniu 11 czerwca 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
zawarł z NFOŚiGW Umowę udostępnienia środków Nr 222/2019/Wn6/OZ-up-WF/US z przeznaczeniem na 
udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania  
wyrobów zawierających azbest”.
Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
Beneficjentami Programu mogły być gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz  
właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie.

Dotacja mogła być udzielona:
a) do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł za Mg unieszkodliwionych odpadów 

zawierających azbest – dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku nie większej niż 1500,

b) do 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 490 zł za Mg unieszkodliwionych odpadów 
zawierających azbest – dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000, 

c) do 40% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 280 zł za Mg unieszkodliwionych odpadów 
zawierających azbest – dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku powyżej 2000, 

d) do 100% kosztów kwalifikowanych – dla przedsięwzięcia realizowanego na obszarach dotkniętych 
klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

W przeprowadzonym naborze, wnioski złożyły 4 gminy. Zostały one poddane ocenie. Korektę złożyły  
3 jednostki samorządu terytorialnego, dla których zostanie przyznane dofinansowanie w 2020 roku. Łączna 
kwota wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 438 438,00 zł. 

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

W dniu 2 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  
podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę udostępnienia  
środków Nr 284/2019/Wn6/OZ-Ur-WF/US z przeznaczeniem na udzielanie dotacji w ramach  
„Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Ponadto w dniu  
1 lipca 2019 r. zawarte zostało porozumienie 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. 
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Kosztem kwalifikowanym jest zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego (zgodnie z określonymi 
przepisami) natomiast dotacja może wynosić:

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

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

c) 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 2019 r. Wnioski składane były 
w trybie ciągłym od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W tym terminie do Wojewódzkiego  
Funduszu wpłynęło 231 wniosków o dofinansowanie, z czego 1 został wycofany przez beneficjenta. 
W 2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu przyznał dofinansowanie dla 67 beneficjentów i wypłacił 
łącznie 234 000,34 zł. Pozostałe 163 wnioski zostały przeniesione na 2020 rok z uwagi na wyczerpanie 
limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie. 

Zaangażowanie środków WFOŚiGW w Krakowie wynosi 10% kosztów kwalifikowanych, natomiast NFOŚiGW  
90% kosztów kwalifikowanych. 

Program Priorytetowy „Ogólnopolski program 
gospodarki wodno-ściekowej poza granicami 
aglomeracji ujętych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Celem programu jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji  
umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Środki  
na finansowanie programu zostaną 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.

Finansowane będzie:

1) Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) o przepustowości do 50 RLM, 
oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych  
i obiektów użyteczności publicznej;

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:
a) obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie  

uzasadniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi sposobu wyznaczania 
obszaru 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 zaplanowany, przez jednostkę samorządu  
terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych 
i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków;

2) Wykonanie lokalnych oczyszczalni ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych  
miejscowości o zwartej zabudowie z wyłączeniem obszarów aglomeracji wymienionych w KPOŚK;
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3) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, na których gęstość zabudowy jest wystarczająca  
by budowę sieci kanalizacyjnej można było uznać za ekonomicznie uzasadnioną;

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

5) Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej,  
ciśnieniowej, 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 ramach naboru do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęło 31 wniosków na łączną kwotę 91 082 660 zł.  
WFOŚiGW w Krakowie przeprowadził wstępną ocenę wniosków, do dalszej oceny zakwalifikowanych  
zostało 25 wniosków na łączną kwotę 59 616 655 zł. Ostateczna ocena, ranking oraz podpisanie umów 
zostaną przeprowadzone w 2020 roku.

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

W 2019 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) przeprowadzając 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-ściekowa, w tym 8 umów dla projektów przygotowawczych oraz 8 projektów z zakresu  
gospodarki odpadami – działanie 2.1.)
W 2019 roku weryfikowano dane na temat efektów ekologicznych według oświadczeń złożonych przez 
Beneficjentów oraz prowadzono czynności związane z monitoringiem trwałości projektów. Ponadto  
przygotowano sprawozdania zgodnie z wytycznymi sprawozdawczości i inne sprawozdania w trybie doraźnym.
W okresie sprawozdawczym podejmowano również działania związane z obsługą nieprawidłowości w 4 
projektach, wynikające z niezakończonych postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu środków, jak 
również w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organy dochodzeniowo-śledcze. 
 
Realizując zapisy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
zawartego w dniu 25 czerwca 2007 r. z Ministerstwem Środowiska oraz zatwierdzonego przez Instytucję 
Zarządzającą (IZ) POIiŚ 2007-2013 Rocznego planu kontroli POIiŚ 2007-2013 w sektorze środowisko na 
2019 rok, przeprowadzono 6 kontroli trwałości projektów (pkt. 7.1), dla których WFOŚiGW w Krakowie 
pełnił rolę Instytucji Wdrażającej w perspektywie finansowej 2007-2013.
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Tabela 16:  Zakończony okres trwałości projektów POIiŚ 2007-2013,  
 wdrażanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Lp. Beneficjent Tytuł i nr projektu Oś priorytetowa
Data zakończenia 
okresu trwałości 

projektu

1 Gmina Wierzchosławice

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Wierzchosławice – aglomeracja 

Tarnów – zlewnia Dunajec
POIS.01.01.00-00-111/09

I Gospodarka  
wodno-ściekowa

19.12.2017 

2 Gmina Przeciszów
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Przeciszów i Polanka Wielka
POIS.01.01.00-00-112/09

I Gospodarka  
wodno-ściekowa

18.12.2018

3
Gmina  

Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – etap I

POIS.01.01.00-00-063/08

I Gospodarka  
wodno-ściekowa

19.05.2019

Okres trwałości pozostałych projektów zakończy się w roku 2020 (9 projektów) i 2021 (41 projektów).

Ponadto, w dniach 29 lipca – 2 sierpnia 2019 roku Instytucja Pośrednicząca POIiŚ przeprowadziła  
kontrolę systemową w WFOŚiGW w Krakowie m.in. w zakresie archiwizacji dokumentów oraz prowadzenia  
kontroli trwałości projektów POIiŚ.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W Informacji pokontrolnej  
wykazano, że Instytucja Wdrażająca prawidłowo wypełnia swoje obowiązki w zakresie prowadzenia  
kontroli projektów oraz archiwizacji dokumentów.

Działalność kontrolna

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

 
Realizując zapisy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
zawartego w dniu 25 czerwca 2007 r. z Ministerstwem Środowiska oraz zatwierdzonego przez Instytucję 
Zarządzającą (IZ) POIiŚ 2007-2013 Rocznego planu kontroli POIiŚ 2007-2013 w sektorze środowisko na 
2019 rok, przeprowadzono następujące kontrole trwałości projektów, dla których WFOŚiGW w Krakowie 
pełnił rolę Instytucji Wdrażającej w perspektywie finansowej 2007-2013:

W ramach I osi priorytetowej:

1) „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – Etap III” nr projektu POIS.01.01.00-00-217/14-03, 

2) „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Targu”, nr projektu POIS.01.01.00-00-
108/09-06,

3) „Budowa i modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” nr projektu 
POIS.01.01.00-00-258/09-05,
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4) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu  
Dobczyckiego” nr projektu POIS.01.01.00-00-194/09-07, 

5) „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – etap II”, nr projektu POIS.01.01.00-00-009/12-03.

W ramach II osi priorytetowej: 

1) „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta  
Limanowa”, nr projektu POIS.02.01.00-00-214/13-02.

 

Kontrola zadań finansowanych ze środków 
krajowych WFOŚiGW w Krakowie

 
W roku 2019, zgodnie z planem kontroli przyjętym przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Uchwałą  
nr 28/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., przewidziano do kontroli na miejscu, u Beneficjentów, 80 projektów, 
finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wyboru projektów do kontroli dokonano na podstawie analizy ryzyka, której metodologia uwzględniająca  
m.in. czynniki ryzyka takie jak: typ i rodzaj beneficjenta, wielkość i założenia projektu oraz kwotę  
dofinansowania, została określona w planie kontroli.
Czynności kontrolne prowadzone były w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przedsięwzięć  
finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie, zatwierdzony przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie Uchwałą nr 24-2018 z dnia 12 stycznia 
2018 r., (zmieniony Uchwałą nr 1085-2018 z dnia 26 września 2018 r.).
Celem kontroli było zweryfikowanie, czy wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane, czy efekt 
ekologiczny zapisany w umowie został osiągnięty, a także czy projekt był odpowiednio promowany.

W związku z pilnymi działaniami kontrolnymi innych programów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz, 
a także dużej liczby złożonych wniosków o umorzenie pożyczki, dokonano aktualizacji planu kontroli. 

Ogółem w 2019 r. zostało przeprowadzonych 125 kontroli przedsięwzięć finansowanych ze środków  
krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Poza przedsięwzięciami ujętymi w planie kontroli na rok 2019, Zespół Kontroli skontrolował również 
te projekty, które nie były w nim uwzględnione, a dla których Beneficjenci złożyli wniosek o umorzenie  
pożyczki. Przedsięwzięcia, dla których złożony został do Funduszu wniosek o umorzenie podlegają  
kontroli w pierwszej kolejności, niezależnie od uchwalonego planu kontroli, w najkrótszym możliwym 
terminie, przy uwzględnieniu możliwości organizacyjnych Funduszu.

W roku 2019 na 125 skontrolowanych przedsięwzięć stwierdzono 22 nieprawidłowości co stanowi 18,0% 
z ogólnej liczby skontrolowanych zadań.

Nieprawidłowości dotyczyły następujących zagadnień:

a) w 15 projektach stwierdzono nieterminowe dostarczenie do Funduszu protokołu odbioru końcowego  
zadania lub dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przez Beneficjenta,  
co skutkuje zmniejszeniem przyznanego umorzenia pożyczki,

b) w 4 projektach stwierdzono brak tablicy informującej o tym, iż inwestycja została zrealizowana 
przy udziale pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie,

c) w 2 projektach stwierdzono zakończenie zadania po terminie,
d) w 1 projekcie osiągnięto efekt ekologiczny po terminie.
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Kontrola projektów w ramach Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 
Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zawartego  
w dniu 7 czerwca 2018 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz w związku 
z ogłoszeniem przez NFOŚiGW w dniu 19 września 2018 roku Programu Priorytetowego „Czyste  
Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyjął obowiązek 
przeprowadzania kontroli końcowych oraz dopuszczających. 
Kontrole na zakończenie realizacji przedsięwzięcia są przeprowadzane po przekazaniu do Wojewódzkiego  
Funduszu przez beneficjenta wniosku o ostatnią płatność. Celem kontroli na zakończenie jest  
potwierdzenie, że zakres rzeczowy przedsięwzięcia zapisanego w umowie został wykonany. Zgodnie  
z zapisami PP „Czyste Powietrze” przeprowadzenie wizytacji końcowych odbywa się na próbie stanowiącej  
nie mniej niż 15% wszystkich przedsięwzięć w ramach Programu. Dodatkowo w przypadku wykonywania  
robót siłami własnymi przedsięwzięcie podlega obowiązkowej wizytacji końcowej, podczas której  
pracownicy WFOŚiGW w Krakowie dokonują pomiaru zakresu rzeczowego.

Do końca 2019 roku przeprowadzono 120 kontroli końcowych, a także 21 kontroli dopuszczających  
projektów realizowanych w ramach PP „Czyste Powietrze”. W 3 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości  
skutkujące koniecznością zwrotu przez beneficjenta środków finansowych, w tym w jednym przypadku 
w związku z przedłożeniem nieprawdziwych dokumentów sprawę zgłoszono do prokuratury. 
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