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I. Wprowadzenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jest 

wojewódzkim funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki 

ekologicznej  państwa  oraz  współfinansowanie  projektów  inwestycyjnych,  kosztów 

operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

niepodlegających zwrotowi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa 

na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 

25,  poz.  150)  oraz statutu  nadanego przez  Ministra  Środowiska pismem z dnia  31 marca 

2006r. znak:DP-024-221/5/05/06/AS(KA).

Podstawę prawną opracowania dokumentu stanowi art. 414 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo 

ochrony  środowiska,  który  zobowiązuje  rady  nadzorcze  wojewódzkich  funduszy,  do 

uchwalania raz na cztery lata, strategii działania Funduszu, w terminie do dnia 30 września 

roku poprzedzającego pierwszy rok objęty strategią. 

Strategia  działania  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie na lata 2009 – 2012 ma na celu wyznaczenie głównych celów i zadań 

stojących  przed  Funduszem w najbliższych  latach.  Jest  dokumentem  otwartym  –  zasady 

dofinansowywania  zadań,  kryteria  wyboru  przedsięwzięć  do  dofinansowania,  procedury 

udzielania  pomocy  będą  dostosowywane  do  obowiązującego  prawodawstwa  i  polityki 

ekologicznej województwa.

Strategia  została  opracowana,   w  szczególności  w  oparciu  o  następujące 
dokumenty:

- Politykę Ekologiczną Państwa na lata 2007-2010, z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2011-2014,

- Strategię rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, 

- Program Ochrony Środowiska  dla Województwa Podkarpackiego,

- Plan Gospodarki Odpadami  dla Województwa Podkarpackiego,

      -    Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

-    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,    

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia 

Spójności),
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- Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- Projekt wspólnej  strategii  działania  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 

i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy.

II. Misja i cele WFOŚiGW w Rzeszowie

Misją  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 

w  Rzeszowie  jest  finansowe  wsparcie  przedsięwzięć  służących  ochronie  środowiska 

i poszanowaniu jego wartości w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, 

przy  zachowaniu  bezpieczeństwa  ekologicznego  mieszkańców  i  regionu  oraz  realizacji 

programów ekologicznych państwa i województwa.

W  celu  wypełnienia  tej  misji,  gospodarując  środkami  publicznymi,  Wojewódzki 

Fundusz  poprzez  udzielanie  pomocy  zwrotnej  i  bezzwrotnej  dążył  będzie  do  aktywnego 

uczestnictwa w realizacji polityki ekologicznej na szczeblu regionu. 

Cele strategiczne Funduszu to: 

 aktywny  udział  w  procesie  wypełniania  zobowiązań  wynikających  z  Traktatu 

Akcesyjnego w celu uzyskania zakładanych efektów ekologicznych,

 priorytetowe  wspomaganie  przedsięwzięć  dofinansowywanych  środkami 

bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej poprzez zapewnienie niezbędnego 

wkładu krajowego,

 działania  w  zakresie  racjonalnego  wykorzystania  posiadanych  środków  w  celu 

maksymalizacji efektów ekologicznych,

 podnoszenie  świadomości  i  kreowanie  postaw ekologicznych  zgodnie  z  zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 
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III. Uwarunkowania działalności Wojewódzkiego Funduszu

1. Cele strategiczne nakreślone przez wspólną strategię Narodowego i wojewódzkich  
funduszy

Strategia działania  Narodowego  Funduszu  i  wojewódzkich  funduszy  ochrony 

środowiska  i  gospodarki  wodnej  na  lata  2009-2012   wyznacza  następujące  główne  cele 

strategiczne:

• wspomaganie przedsięwzięć dofinansowywanych środkami pochodzącymi z Unii 

Europejskiej poprzez zapewnienie niezbędnego wkładu krajowego w celu wypełniania 

zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego,

• wspomaganie przedsięwzięć zapewniających osiągnięcie standardów emisyjnych  

i  jakości  środowiska  wynikających  z  prawa  wspólnotowego  i  krajowego,  w  tym 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska i zwiększenia udziału ilości energii 

wytworzonej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych,

• kształcenie kadr ochrony środowiska i kreowanie postaw ekologicznych.

Najważniejszym celem zakładanym przez wspólną strategię jest koncentracja działań 

na sprostaniu zadaniom wynikającym z dyrektyw środowiskowych Unii  Europejskiej.  Dla 

realizacji tego celu niezbędna jest maksymalna koncentracja środków funduszy na wsparcie 

przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych, a także 

zapewnienie  ich  finansowania  w  pierwszej  kolejności.  Dokument  ten  zakłada  również 

wprowadzenie zmian systemowych, w tym ujednolicenie procedur rozpatrywania wniosków 

i  zasad  udzielania  pomocy,  utworzenie  zintegrowanej  bazy  danych  o  obsługiwanych 

projektach ekologicznych i osiąganych efektach.

2. Uwarunkowania dotyczące województwa

W  październiku  2006r.  Sejmik  Województwa  Podkarpackiego  przyjął  „Strategię 

rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”.  Strategia  ta  wyznacza  cele 

i działania służące podnoszeniu konkurencyjności regionu oraz przełamywaniu istniejących 

jeszcze  strukturalnych  problemów  gospodarczych  i  społecznych.  Dokument  ten zakłada 

kontynuację większości priorytetów rozwoju dotychczas obowiązującej strategii opracowanej 

na  lata  2000-2006. Ramy  Strategii  wyznacza  8  głównych  obszarów  strategicznych, 
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kluczowych dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Zagadnienia ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej zostały uwzględnione przede wszystkim w celu strategicznym „ochrona 

środowiska”  a  ponadto  w  celach  strategicznych:  „poprawa  dostępności  komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej województwa” oraz „wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

sprzyjający powstawaniu rentownych  gospodarstw rolnych  oraz kreowaniu pozarolniczych 

źródeł dochodów”.

Obok  strategii  województwa,  cele  i  priorytety  w  ochronie  środowiska  woj. 

podkarpackiego  na  najbliższe  lata,  precyzuje  zatwierdzony  przez  Sejmik  Województwa 

Podkarpackiego  w  roku  2008  „Program  Ochrony  Środowiska  dla  Województwa 

Podkarpackiego  na  lata  2008-2011  z  uwzględnieniem  lat  2012-2015”.  Integralną  częścią 

programu jest „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008- 

2011 z uwzględnieniem lat 2012-2019 ” .

Nadrzędnym  celem  „Programu  Ochrony  Środowiska” jest  wdrożenie  polityki 

ekologicznej  państwa  na  obszarze  województwa  podkarpackiego  tj.  zapewnienie 

bezpieczeństwa  ekologicznego  (mieszkańców,  zasobów  przyrodniczych  i  infrastruktury 

społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cele  ekologiczne  założone  w  Programie  realizowane  mają  być  poprzez  działania 

inwestycyjne i organizacyjne. Inwestycje ochrony środowiska mają za zadanie zmniejszenie 

degradacji  środowiska przyrodniczego,  podniesienie  jakości życia  mieszkańców, tworzenie 

nowych  miejsc  pracy  w  sektorach  działalności  gospodarczej  związanej  z  turystyką, 

zwiększenie  konkurencyjności  gospodarki  województwa.  Działania  organizacyjne 

ukierunkowane  zostały  na  rozwój  struktur  i  narzędzi  zarządzania  środowiskiem  oraz 

monitoringu  środowiska.  Określone  w  Programie  działania  adresowane  są  do  wszystkich 

podmiotów mających prawno-finansowe możliwości ich podejmowania.

Przyjęty obecnie  program,  podobnie jak dotychczasowy,  za priorytetowe dziedziny 

ochrony  środowiska  uznaje  ochronę  wód,  gospodarkę  odpadami  i  bezpieczeństwo 

ekologiczne.  Ze  względu  na  specyfikę  województwa  oraz  konieczność  dostosowania  do 

standardów  unijnych,  kładzie  również  nacisk  na  zwiększenie  wagi  zagadnień  ochrony 

klimatu, przyrody i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

Program Ochrony Środowiska wskazuje następujące priorytety ekologiczne  województwa 

podkarpackiego:

Priorytet  1.     Ochrona wód i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych

Priorytet  2. Przeciwdziałanie  zagrożeniom  środowiska  (w  tym  ochrona  przed  powodzią, 

poważne awarie, ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych i chemicznych)
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Priorytet  3. Gospodarka odpadami 

Priorytet  4. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

Priorytet  5. Ochrona różnorodności  biologicznej  i  krajobrazu oraz zrównoważony rozwój 

lasów

Priorytet  6. Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej

Priorytet  7. Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb

Priorytet  8. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym

Priorytet  9. Ochrona zasobów kopalin

Program wyznacza też cele i kierunki działań o charakterze systemowym. Z uwagi na 

absorpcję  środków  finansowych  pochodzących  z  funduszy  strukturalnych  możliwych  do 

pozyskania  do  2013  na  ochronę  środowiska,  niezbędnym  będzie  zapewnienie  sprawnego 

systemu  zarządzania,  monitorowania  stanu  środowiska,  kontroli  i  oceny  realizacji  zadań 

związanych  z  ochroną  środowiska  m.  in.  bezpieczeństwa  ekologicznego  oraz  wdrażania, 

informowania  i  promocji  działań  na  rzecz  ochrony  i  poprawy stanu  środowiska,  a  także 

monitorowania  wpływu  na  środowisko  przedsięwzięć  bezpośrednio  ze  środowiskiem  nie 

związanych.  

W ramach działań systemowych przewidywane jest:

1. wzmocnienie instytucjonalne, którego celem strategicznym jest  sprawne funkcjonowanie 

administracji do spraw ochrony środowiska,

2.  rozwój badań i postępu technicznego oraz  stymulowanie  innowacji w celu zwiększenia 

roli  wiedzy  i  ekoinnowacyjności  w  procesie  rozwoju  gospodarczego  i  społecznego 

województwa,

3.  edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzenie dialogu społecznego,

4.  aspekty  ekologiczne  w  planowaniu  przestrzennym z celem strategicznym: zachowanie 

równowagi  ekologicznej  w  procesie  rozwoju  gospodarczego  województwa,  w  tym 

właściwa lokalizacja przestrzenna inwestycji,

5.  aktywizacja  rynku  na  rzecz  ochrony  środowiska  oraz  zarządzania  środowiskowego 

mechanizmy prawno-ekonomiczne i finansowe,

6.   współpraca międzynarodowa.

„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008 – 

2011  z  uwzględnieniem  lat  2012-2019” określa  cele  i  kierunki  działań 

niezbędnych do realizacji  w dziedzinie gospodarki odpadami. 

W zakresie odpadów komunalnych są to: 
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Cele główne:

1. Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

2. Zwiększenie  udziału  odzysku,  w  tym  w  szczególności  odzysku  energii  z  odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

3. Minimalizacja ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.

4. Gospodarowanie  odpadami  w  województwie  w  oparciu  o  ponadgminne  zakłady 

zagospodarowania odpadów.

5. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych.

6. Bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów.

7. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

8. Zamknięcie  do  końca  2009  r.  wszystkich  składowisk  niespełniających  wymogów 

prawnych i technologicznych.

Cele szczegółowe:

1. Objęcie  100%  mieszkańców  województwa  zorganizowanym  systemem  odbierania 

odpadów komunalnych,  w tym systemem selektywnego zbierania  do końca roku 2008 

(ponieważ jak dotąd nie osiągnięto celu zakładanego w poprzednim WPGO).

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych 

przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie 

podkarpackim w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami 

(2006)  dopuszcza  się  do  składowania  następujące  ilości  odpadów  ulegających 

biodegradacji:

3. w 2010 r. nie więcej niż 75%,

4. w 2013 r. nie więcej niż 50%,

5. w 2020 r. nie więcej niż 35%.

6. Osiągnięcie od 2008r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego  

i  elektronicznego  pochodzącego  z  gospodarstw  domowych  w  wysokości  

4 kg/mieszkańca/rok (tj. 8,4 tys. Mg w województwie).

7. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych 

w roku 2014.

Cele  ogólne  dla  odpadów  powstających  w  przemyśle  (w  stosunku  do  ilości  odpadów 

wytworzonych) to:

1. W okresie od 2008r. do 2010r. systematyczne zwiększenie udziału odpadów poddawanych 

procesom  odzysku  oraz  zwiększenie  udziału  odpadów  unieszkodliwianych  poza 

składowaniem do 5% w 2010 r.
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2. W  okresie  od  2011r.  do  2019r.   dalsze  zwiększenie  udziału  odpadów  poddawanych 

procesom  odzysku  oraz  zwiększenie  udziału  odpadów  unieszkodliwianych  poza 

składowaniem do 7% w 2019r.

3. Ocena realizacji strategii działania WFOŚiGW na lata 2005-2008

Podstawowe cele i założenia  „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na lata 2005-2008” opracowanej we wrześniu 

2004 w większości zostały zrealizowane. 

Zestawienie i analiza przychodów w latach 2005-2008 (w tys. zł)
Tabela 1

     Razem 
2005-2008Wpływy 2005    * 2006   * 2007   *  2008 **

z  opłat  i 
kar

plan
wykonanie

18 500,0 18 870,0 19 247,0 19 632,0 76 249,0
13 984,5 16 328,8 16 257,9 16 102,0 62 673,2

zwroty 
pożyczek

plan
wykonanie

50 000,0 52 500,0 55 125,0 57 881,0 215 506,0
72 599,8 56 823,8 54 558,8 49 800,0 233 782,4

pozostałe plan
wykonanie

4 944,0 5 092,0 5 245,0 5 402,0 20 683,0
6 905,3 6 034,1 6 164,4 7 170,0 26 273,8

pożyczka 
NFOŚ

plan
wykonanie

15 000,0
15 000,0

   15 000,0
15 000,0

   
Ogółem: 88 444,0 76 462,0 79 617,0 82 915,0 327 438,0

108 489,6 79 186,7 76 981,1 73 072,0 337 729,4
*   wg wykonania
** wg przewidywanego wykonania

Zdecydowanie niższe od planowanych były przychody z tytułu opłat za gospodarcze 

korzystanie  ze  środowiska  i  kar.  Wyższe  od  planowanych  były  natomiast  pozostałe 

przychody,  a  w  latach  2005-2006  również  przychody  pochodzące  ze  zwrotów pożyczek. 

Pozwoliło to w pewnych okresach na wyższe od planowanego dofinansowanie realizowanych 

zadań.  Generalnie  na  wypłatę  większych  środków  na  realizację  zadań  miało  wpływ 

zaciągnięcie  przez  Fundusz  pożyczki  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony  Środowiska 

i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie i analiza wydatków w latach 2005-2008 (w tys. zł)

9



Tabela 2
      Razem 

2005-2008Wydatki 2005    * 2006   * 2007   *  2008 **
Pożyczki strategia- plan

wykonanie
55 927,0 56 874,0 59 818,0 62 430,0 235 049,0
49 701,5 66 849,2 93 989,7 56 840,0 267 380,4

dotacje strategia- plan
wykonanie

10 207,0 11 475,0 10 919,0 11 454,0 44 055,0
8 478,0 9 153,8 8 563,1 9 300,0 35 494,9

umorzenia strategia- plan
wykonanie

2 993,0 3 143,0 3 300,0 3 465,0 12 901,0
3 110,9 5 072,5 3 124,9 5 100,0 16 408,3

koszty 
działalności

strategia- plan
wykonanie

4 750,0 4 893,0 5 040,0 5 191,0 19 874,0
4 906,2 4 638,3 4 911,1 5 390,0 19 845,6

Spłata 
pożyczki 
NFOŚiGW

strategia- plan
wykonanie

2 560,0 3 220,0 3 840,0 3 840,0 13 460,0
2 560,0 4 524,2 4 840,0 2 420,0 14 344,2

Ogółem: 76 437,0 79 605,0 82 917,0 86 380,0 325 339,0
68 756,6 90 238,0 115 428,8 79 050,0 353 473,4

*   wg wykonania
** wg przewidywanego wykonania

Łączna  kwota  pomocy  przeznaczona  na  wypłatę  pożyczek,  dotacji  i  umorzenia 

wyniosła 319.283,6 tys zł (łącznie z kwotami planowanymi na rok 2008).  Wgedług prognoz 

wydatki  te  planowano na kwotę  292.005 tyś  zł.  Pomoc bezzwrotna tj.  udzielone dotacje 

i umorzenia w stosunku do przychodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

i kar powiększonych o wypracowany  zysk wynosiła odpowiednio:  w 2005r.-62,7%, 2006r.- 

68,6%,  2007r.-59,2%,  2008  r.-65,7%  (przewidywane  wykonanie).  Pozostałe  wydatki  to 

koszty działalności oraz spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu.

Zestawienie i analiza  wydatków w latach 2005 - 2008 w układzie dziedzinowym
 (w tys. zł)

   Tabela 3
      

Lp. Wyszczególnienie 2005* 2006* 2007* 2008** Suma: % 
1. Ochrona wód 35 884,1 31 556,1 49 931,0 28 450,0 145 821,2 48,1%
2. Gospodarka wodna 9 053,6 9 653,5 12 246,0 7 830,0 38 783,1 12,8%
3. Gospodarka  odpadami 

i ochrona ziemi
2 745,8 15 767,3 6 229,3 7 680,0 32 422,4 10,7%

4. Ochrona atmosfery 3 153,2 14 597,0 21 572,8 10 920,0 50 243, 0 16,6%
5. Ochrona przyrody 1 497,4 636,7 682,4 1 000,0 3 816,5 1,3%
6. Edukacja ekologiczna 1 048,7 1 008,8 978,1 1 000,0 4 035,6 1,3%
7. Inne 4 796,7 1 409,1 2 322,8 3 260,0 11 788,6 3,9%
8. Linia kredytowa  1 374,5 8 590,4 6 000,0 15 964,9 5,3%
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 Razem 58 179,5 76 003,0 102 552,8 66 140,0 302 875,3 100,0%
*   wg wykonania
** wg przewidywanego wykonania

Najwięcej  środków,  tak  jak  zakładano,  Fundusz  przeznaczył  na  realizację 

przedsięwzięć  w  ochronie  wód,  jakkolwiek  udział  procentowy  w  stosunku  do  ogółu 

wydatków był mniejszy niż planowano (planowano 55%, zrealizowano niewiele ponad 48%). 

Większy  był  natomiast  udział  procentowy  środków  na  zadania  gospodarki  wodnej 

(planowano 10%, wykonano prawie 13%) oraz zadania ochrony powietrza.

Z pozostałych  założeń  strategii  działania  na   lata  2005-2008 zrealizowano  zmianę 

zasad finansowania przedsięwzięć, w tym wydłużenie okresu spłaty pożyczek, wprowadzenie 

pożyczek  krótkoterminowych  tzw.  pomostowych  dla  zapewnienia  płynności  finansowej 

przedsięwzięć  dofinansowywanych  ze  środków  Unii  Europejskiej,  zwiększenie 

maksymalnego  poziomu  dofinansowania  ze  środków  Funduszu.  Wprowadzono  również 

możliwość  uzyskania  pożyczek z  oprocentowaniem w wysokości  stopy referencyjnej  oraz 

aktywnych  metod  wyboru  przedsięwzięć  opartych  na  konkursach  dla  zadań  edukacji 

ekologicznej. Nawiązano także współpracę z bankami w celu wspólnego finansowania zadań. 

Strategia zakładała współfinansowanie przez Fundusz zadań realizowanych przy udziale 

środków Unii Europejskiej tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 

Funduszu  Spójności  (FS),  przeznaczonego  na  wsparcie  dużych  inwestycji  w  dziedzinie 

transportu i  środowiska. Po wejściu Polski do Unii  Europejskiej,  Fundusz Spójności objął 

również  swym zakresem projekty  zatwierdzone  do  realizacji  w ramach  przedakcesyjnego 

Programu ISPA. Łącznie w ramach Funduszu Spójności realizowanych jest na terenie woj. 

podkarpackiego 6 projektów infrastrukturalnych, tj: 

  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu”,

 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”,

 „Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli”,

 „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”,

 „Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta  Tarnobrzega”,

 „Program  poprawy  czystości  zlewni  rzeki  Wisłoki  –  uporządkowanie  gospodarki 

ściekowej w gminach Związku”.

W 2005r. wyczerpane zostały środki FS zaalokowane na okres programowania 2000-

2006, dlatego też zaproponowano przygotowanie pozostałych projektów na lata 2007-2013. 
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Fundusz aktywnie uczestniczył w finansowaniu zadań, które uzyskały środki z Unii 

Europejskiej  czy  to  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 

Regionalnego  czy  też  Funduszu  Spójności  udzielając  pożyczek  na  realizacje  zadań  oraz 

pożyczek pomostowych na bieżące finansowanie, do czasu zwrotu środków z UE.

Od początku swojego istnienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie współpracuje z Narodowym Funduszem. Obecna współpraca pomiędzy 

Funduszami  opiera  się  na  podpisanej  we  wrześniu  2004  roku  „Karcie  zasad  współpracy 

Narodowego i wojewódzkich funduszy”.

 

IV. Założenia strategii WFOŚiGW w Rzeszowie
Przy opracowywaniu strategii przyjęto, że:

1. strategia będzie dokumentem o charakterze otwartym, tzn. będzie ulegać modyfikacjom w 

zależności  od  obowiązujących  przepisów  prawa,  polityki  ekologicznej  województwa, 

wielkości uzyskiwanych przychodów, a także zadań realizowanych przez Fundusz,

2. polityka  państwa  w  stosunku  do  systemu  finansowania  ochrony  środowiska  będzie 

stabilna,

3. utrzymany zostanie realny stan majątku Funduszu,

4. wielkość  pomocy  bezzwrotnej  tj.  udzielone  dotacje,  umorzenia  i  dopłaty  do 

oprocentowania kredytów bankowych w stosunku do przychodów z opłat za gospodarcze 

korzystanie  ze środowiska i  kar powiększonych o wypracowany  zysk wynosić  będzie 

maksymalnie 85 %,

5. Fundusz posiadał będzie zdolność do regulowania podjętych zobowiązań finansowych w 

każdym momencie działalności.

V. Cele strategiczne i priorytety WFOŚiGW w Rzeszowie 

Cele  strategiczne  i  priorytety  działalności  Wojewódzkiego  Funduszu  wytyczają 

wcześniej  wspomniane  dokumenty  strategiczne  opracowane  dla  województwa 

podkarpackiego.

Zgodnie  z  ustaleniami  „Programu  ochrony  środowiska  dla  województwa 

podkarpackiego”  za  priorytetowe  dziedziny  ochrony  środowiska  uznano  ochronę  wód, 

gospodarkę  odpadami  i  bezpieczeństwo  ekologiczne.  W następnej  kolejności  zagadnienia 

ochrony klimatu,  przyrody i pozyskiwania energii  ze źródeł odnawialnych.  Niezależnie od 
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powyższego, co roku priorytety Wojewódzkiego Funduszu określa przyjęta na dany rok lista 

przedsięwzięć priorytetowych. 

Realizacja założonych celów ma w pierwszej kolejności zapewnić wywiązanie się ze 

zobowiązań wynikających z traktatu akcesyjnego. Stąd też zakłada się przyznanie preferencji 

dla działań zapewniających realizację zobowiązań środowiskowych, jak i realizowanych przy 

udziale środków Unii Europejskiej.

1. Strategia w dziedzinie ochrony wód  

Celem strategicznym w ochronie wód jest zapewnienie współfinansowania projektów 

z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych umożliwiających realizację celu 

przejściowego  z  traktatu  akcesyjnego tj.  ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  do  wód 

powierzchniowych: z aglomeracji powyżej 15 tys. RLM do końca 2010r., a w perspektywie 

do 2015 z aglomeracji powyżej 2 tys. RLM.

Cel  ten  będzie  realizowany  przede  wszystkim  poprzez  budowę,  rozbudowę 

i  modernizację oczyszczalni  ścieków zapewniających uzyskanie  odpowiednich standardów 

jakości odprowadzanych ścieków. Niezbędna będzie również rozbudowa lub modernizacja 

systemów kanalizacji sanitarnej. 

Zapotrzebowanie ze strony beneficjentów na środki finansowe w tej dziedzinie z roku 

na rok jest  coraz większe,  dlatego też Fundusz już w 2008r.  uruchomił  system dopłat  do 

kredytów  komercyjnych.  Ta  forma  pomocy  będzie  kontynuowana  również  w  latach 

następnych.

Średniorocznie,  na  realizację  zadań  ochrony  wód  Wojewódzki  Fundusz  zamierza 

przeznaczać ok. 50%  posiadanych środków.

2. Strategia w dziedzinie gospodarki wodnej

Cele  strategiczne  w  dziedzinie  gospodarki  wodnej  to  zmniejszenie  zagrożenia 

powodziowego oraz zaspokojenie potrzeb ludności na wodę pitną o odpowiedniej jakości.  

Realizacji  powyższych  celów  służyć  będą  przedsięwzięcia  polegające  na  budowie 

zbiorników  małej  retencji  i  obiektów  ochrony  przeciwpowodziowej,  budowie  oraz 

modernizacji  stacji  uzdatniania  wody  i  sieci  wodociągowych,  głównie  w  odniesieniu  do 

przedsięwzięć współfinansowanych z europejskich funduszy pomocowych.

Wojewódzki  Fundusz  zamierza  wspierać  powyższe  zadania  na  dotychczasowym 

poziomie, tj. w granicach 10% ogólnych wydatków.
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3. Strategia w dziedzinie ochrony powietrza

Strategiczne  cele  Funduszu  w  ochronie  powietrza  to  systematyczne  dążenie  do 

poprawy  jakości  powietrza  województwa  podkarpackiego,  zmniejszanie  emisji 

zanieczyszczeń  energetycznych  i  pochodzących  z  procesów  technologicznych,  a także 

ograniczanie emisji niezorganizowanej ze źródeł mobilnych.

Powyższe  cele  realizowane  będą  poprzez  wspieranie  modernizacji  ciepłowni,  głównie 

w  energetyce  komunalnej  i  zawodowej,  w  tym  wprowadzanie  w  szerokim  zakresie 

najlepszych  dostępnych  technik  (BAT),  realizację  przedsięwzięć  z  wykorzystaniem 

odnawialnych  źródeł  energii  oraz  promowanie  proekologicznych  środków  zbiorowego 

transportu.  Działania  w tym zakresie  powinny się  skupiać  przede  wszystkim na terenach 

miast  i  miejscowości  gdzie  notowane  są  przekroczenia  wartości  stężeń  zanieczyszczeń 

w  powietrzu,  tj.  w  Rzeszowie,  Przemyślu  i  Jaśle,  a  także  w  miejscowościach 

uzdrowiskowych, gdzie wymagane jest przestrzeganie  zaostrzonych standardów emisyjnych. 

Planowany udział środków Funduszu na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza 

w ogólnych wydatkach Funduszu wynosił będzie średniorocznie ok. 15%.

4. Strategia w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi

Główne cele strategiczne w tej  dziedzinie to wsparcie projektów mających na celu 

wdrożenie wymagań dyrektyw: odpadowej, składowiskowej i opakowaniowej. Powyższe cele 

realizowane  będą  poprzez  wspieranie  organizacji  selektywnej  zbiórki  odpadów  u  źródła, 

budowę  instalacji do  segregacji  odpadów  oraz  realizację  zadań  związanych 

z  zagospodarowaniem  osadów  ściekowych.  Fundusz  wspierał  będzie  również  zadania 

zmierzające do modernizacji istniejących składowisk odpadów, ewentualnie budowę nowych. 

Będzie  też  wspierał  przedsięwzięcia  polegające  na  unieszkodliwianiu  odpadów 

niebezpiecznych, w tym związanych  z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Przewiduje się, że udział środków Funduszu na realizację zadań z zakresu gospodarki 

odpadami w ogólnych wydatkach Funduszu wynosił będzie średnio rocznie ok. 10%.

5. Strategia w dziedzinie ochrony przyrody

Główne  cele  strategiczne  w  dziedzinie  ochrony  przyrody  to  zachowanie 

najcenniejszych zasobów środowiska oraz bioróżnorodności flory i fauny. 

Cele te realizowane będą głównie poprzez wspieranie działań związanych z  czynną 

ochroną  gatunków  roślin  i  zwierząt  chronionych  lub  zagrożonych  wyginięciem  oraz  ich 
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siedlisk, w tym przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu NATURA 2000, a także 

związane  z  ochroną  ekosystemów  leśnych,  nieleśnych  i  dzikich  zwierząt  w  parkach 

narodowych. Fundusz zamierza również wspierać inicjatywy na rzecz przywracania walorów 

założeń parkowych i pałacowo-parkowych wpisanych do rejestru zabytków. 

Udział  środków  przewidzianych  na  ochronę  przyrody  w  stosunku  do  planowanych 

wszystkich wydatków statutowych kształtować się będzie na poziomie 3%.

6. Strategia w dziedzinie edukacji ekologicznej

W  zakresie  edukacji  ekologicznej  głównym  celem  strategicznym  będzie 

upowszechnianie  idei  zrównoważonego  rozwoju  we  wszystkich  sferach  życia  oraz 

kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa.

Cele te Fundusz zamierza realizować przede wszystkim poprzez wsparcie finansowe 

przedsięwzięć  upowszechniających  wiedzę  ekologiczną,  głównie  w formie:  rozwoju  bazy 

edukacyjnej,  organizacji konkursów  i  olimpiad,  szkoleń  i  konferencji,  publikacji 

wydawnictw, audycji radiowych i filmów.

Przewiduje się,  że  średnio co roku na zadanie  te  przeznaczonych będzie  ok.  1,5% 

wszystkich środków dyspozycyjnych.

7. Strategia w dziedzinach pozostałych 

Cele  strategiczne  w  pozostałych  dziedzinach  to  przede  wszystkim  zapobieganie 

i  ograniczanie  skutków  zagrożeń  naturalnych  oraz  przeciwdziałanie  poważnym  awariom, 

a także monitoring środowiska. Realizacja przedsięwzięć z tego zakresu polegać będzie na 

doskonaleniu organizacji i funkcjonowania regionalnego monitoringu środowiska w ramach 

systemu  Państwowego  Monitoringu  Środowiska,  oraz  wspieraniu  tworzonego  jednolitego 

systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego.

Na  realizację  zadań  z  zakresu  monitoringu  środowiska,  zapobiegania  klęskom 

żywiołowym  i  wszelkich  innych  działań,  co  roku  określanych  indywidualnie  w  planach 

działalności, Fundusz planuje przeznaczać do 5,5% środków dyspozycyjnych rocznie.
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VI. Możliwości finansowe realizacji przyjętych celów 

1.  Przewidywane przychody Wojewódzkiego Funduszu
Przewidywana  wielkość  środków  finansowych,  jakimi  będzie  dysponował  Fundusz 

w latach 2009-2012 przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 4 (tys. zł)

     Razem 
2009-2012Lp. Wpływy 2009 2010 2011 2012

1. z opłat i kar 16 200,0 16 200,0 16 200,0 16 200,0 64 800,0

2. zwroty pożyczek 53 000,0 56 000,0 60 000,0 60 000,0 229 000,0

3. Pożyczka z NFOŚiGW 15 000,0 15 000,0   30 000,0

4. pozostałe 6 500,0 7 000,0 7 500,0 7 500,0 28 500,0

 ogółem 90 700,0 94 200,0 83 700,0 83 700,0 352 300,0

     
   wykres 1  

Wielkość środków finansowych jakimi będzie dysponował Fundusz w latach 2009-

2012,  wyliczono  przyjmując  założenie,  że  przychody  z  tytułu  opłat  za  gospodarcze 

korzystanie  ze  środowiska i  kar  pozostaną  na dotychczasowym poziomie.  Systematycznie 

będą się natomiast zwiększały  wpływy z tytułu zwrotu pożyczek. Jest to efekt zaangażowania 

coraz  większych  środków  w  pożyczki.  Do  wyliczenia  pozostałych  przychodów  przyjęto 

18%

65%

9% 8%

1 2 3 4
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założenie, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Zaplanowano również 

iż w latach 2009 i  2010 zaciągnięte  zostaną pożyczki  w NFOŚiGW w łącznej  wysokości 

30 mln zł. Przy takich założeniach w latach 2009-2012 Fundusz będzie dysponował kwotą 

ponad 352 mln zł

2. Pozyskiwanie  dodatkowych,  zewnętrznych  środków  finansowych  na  rzecz 
realizacji przedsięwzięć

Realizacja  zadań  ochrony  środowiska  wspomagana  będzie  również  środkami  Unii 

Europejskiej.  Będą  to  środki  pochodzące  głównie  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 

Regionalnego  (EFRR)  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  (RPO)  oraz 

Funduszu Spójności (FS) w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 

(POIiŚ). 

W  październiku  2007r.  zatwierdzony  został  „Regionalny  Program  Operacyjny 

Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2007-2013”.  W  ramach  RPO  zaplanowano  8  osi 

priorytetowych,  z czego 4-a oś tego programu dotyczy zadań ochrony środowiska.  Celem 

nadrzędnym tej  osi  jest  zapobieganie  degradacji  środowiska oraz zagrożeniom naturalnym 

i technicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi.  Oś ta ukierunkowana 

jest  na  realizację  działań  dotyczących  przede  wszystkim  infrastruktury  odprowadzania 

i  oczyszczania  ścieków,  infrastruktury  dostarczania  i  uzdatniania  wody,  systemowej 

gospodarki  odpadami  komunalnymi,  w  tym  osadami  ściekowymi,  a  także  infrastruktury 

przeciwpowodziowej  i  gospodarki  wodnej.  Przewidziana  jest  również  realizacja 

przedsięwzięć w zakresie zachowania i ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 

Na realizację  tej  osi  priorytetowej  zaplanowano 15% alokacji  środków EFRR co stanowi 

w przypadku Podkarpacia 170,4 mln euro.

Wśród  obszarów,  które  będą  wspierane  w  ramach  Programu  Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko znajdują się: ochrona środowiska, transport, energetyka, kultura, 

ochrona zdrowia i szkolnictwo wyższe.  Do realizacji głównych celów ochrony środowiska 

przewidziano  I  i  II  oś  priorytetową  POIiŚ.  W  ramach  I  osi  priorytetowej  w  zakresie 

gospodarki  wodno-ściekowej  wspierane  będą  głównie  przedsięwzięcia  zmierzające  do 

zapewnienia  skutecznych  i  efektywnych  systemów  zbierania  i  oczyszczania  ścieków 

komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. II oś priorytetowa dotyczy gospodarki 

odpadami  i  ochrony  powierzchni  ziemi.  W  ramach  priorytetu  wspierane  będą  przede 

wszystkim  zakłady zagospodarowania  odpadów,  które  są  podstawą gospodarki  odpadami. 

Zakłady  zagospodarowania  odpadów  powinny  mieć  przepustowość  wystarczającą  do 
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przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. 

mieszkańców  i  powinny  spełniać  w  zakresie  technicznym  kryteria  najlepszej  dostępnej 

techniki.  Te  i  wiele  dodatkowych  kryteriów  stawianych  wnioskom  oraz  specyficzne 

wymagania dla wnioskodawców warunkujące uzyskanie dofinansowania sprawiają, że liczba 

wniosków z województwa podkarpackiego zgłaszana w ramach POIiŚ będzie ograniczona. 

Z  pomocy  finansowej  w  ramach  ww.  osi  korzystać  będą  głównie  jednostki  samorządu 

terytorialnego.

W  2007r.  zostały  zawarte  porozumienia  pomiędzy  Ministrem  Środowiska 

i poszczególnymi wojewódzkimi funduszami na okres programowania 2007-2013. Zgodnie 

z  tymi  porozumieniami  fundusze  wojewódzkie  stały  się  instytucjami  wdrażającymi  dla 

projektów  I  i  II  osi  priorytetowej  POIiŚ,  których  wartość  nie  przekracza  25  mln  euro. 

W  stosunku  do  poprzedniego  okresu  programowania,  zakres  obowiązków  

i  odpowiedzialności  został  znacznie  rozszerzony.  W  ramach  nowych  obowiązków 

wynikających z podpisanego porozumienia Fundusz bierze udział  w pełnej fazie realizacji 

przedsięwzięć, tj. od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do ostatecznego zakończenia 

i  rozliczenia  inwestycji.  Do  podstawowych  obowiązków  Funduszu  zaliczyć  można  takie 

działania jak: przyjmowanie i ocena wniosków, zawieranie umów o dofinansowanie, wypłaty 

środków, monitorowanie realizowanych projektów, sprawozdawczość i kontrola inwestycji na 

każdym etapie realizacji oraz działania informacyjne i promocyjne. 

Z  uwagi  na  nabór  wniosków  w  drodze  konkursów  nie  jest  możliwe  określenie 

wielkości środków jakie zostaną zaalokowane na realizację zadań w ramach POIiŚ na terenie 

województwa  podkarpackiego.  Do  tej  pory  ogłoszone  zostały  dwa  konkursy.  Z  naboru 

pierwszego konkursu pozytywne oceny uzyskały dwa projekty i one też przekazane zostały 

do Ministerstwa Środowiska celem dalszej oceny.

Po środki finansowe z POIiŚ mogą również sięgnąć Przedsiębiorcy z Podkarpacia. 

W ramach  IV osi  priorytetowej  wspierane  będą  projekty  dużych,  oraz  małych  i  średnich 

przedsiębiorstw  redukujące  ilość  zanieczyszczeń  emitowanych  do  atmosfery, 

odprowadzanych ze ściekami oraz redukujące ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające 

udział odpadów poddawanych procesom odzysku. Ponadto wspierane będą projekty z zakresu 

wdrażania  systemów  zarządzania  środowiskowego.  W  zakresie  ochrony  powietrza  oraz 

Najlepszych Dostępnych Technik preferowane będą inwestycje w instalacjach wskazanych 

w  Traktacie  Akcesyjnym.  Realizowane  projekty  będą  wybierane  w  ramach  procedury 

konkursowej. 

18



Dodatkowe  środki  na  realizację  zadań  ochrony  środowiska  pochodzić  będą 

z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013  (PROW). Program  ten 

w ramach  osi  3.2.  „Podstawowe  usługi  dla  gospodarki  i  ludności  wiejskiej” przewiduje 

udzielanie pomocy na realizację projektów inwestycyjnych w zakresie: zaopatrzenia w wodę 

i  gospodarki  ściekowej,  tworzenia  systemu  zbioru,  segregacji,  wywozu  odpadów 

komunalnych oraz wytwarzania,  przesyłania  i  dystrybucji  energii  elektrycznej  oraz energii 

wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Projekty realizowane będą w miejscowościach gmin 

wiejskich albo miejsko-wiejskich z  wyłączeniem miast  powyżej  5 000 mieszkańców oraz 

z  uwzględnieniem miast  do 5 000 mieszkańców gmin miejskich.  W przypadku projektów 

dotyczących  zaopatrzenia  w  wodę  i  gospodarki  ściekowej  mogą  być  one  realizowane 

w miejscowościach poniżej 2 tys. RLM. Dla województwa podkarpackiego w ramach PROW 

przypada kwota 411,5 mln euro, z czego na zadania inwestycyjne przyjazne środowisku około 

100,5 mln euro.

3. Struktura finansowania w latach 2009-2012
     

Podstawowymi formami współfinansowania zadań proekologicznych będą pożyczki 

udzielane  ze  środków Funduszu,  dopłaty  do  oprocentowania  kredytów  udzielanych  przez 

banki  oraz  dotacje.  Przeznaczenie  środków  Funduszu  w  latach  2009-2012  przedstawia 

poniższa tabela.

           
Tabela nr 5 (tys. zł)

      Razem 
2009-2012lp. Wydatki 2009 2010 2011 2012

1. pożyczki 71 000,0 69 000,0 57 000,0 58 000,0 255 000,0
2. dotacje 8 500,0 8 500,0 8 000,0 8 000,0 33 000,0
3. umorzenia 3 000,0 3 000,0 2 500,0 2 000,0 10 500,0
4. pozostałe 5 500,0 5 775,0 6 064,0 6 367,0 23 706,0
5. dopłaty do 

oprocentowania
2 000,0 2 500,0 3 500,0 3 800,0 11 800,0

6. pożyczka NFOŚ 0,0 5 320,0 6 320,0 5 320,0 16 960,0

 ogółem 90 000,0 94 095,0 83 384,0 83 487,0 325 519,0

 wykres 2
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Do  wyliczenia  wydatków  i  ich  struktury  przyjęto  założenie,  że  wszystkie 

dyspozycyjne  środki  finansowe w każdym roku będą wykorzystywane na dofinansowanie 

realizowanych  zadań.  Założono  również,  że  pomoc  bezzwrotna  nie  przekroczy  85% 

przychodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska powiększonych o wynik 

finansowy, co pozwoli na systematyczne zwiększanie możliwości finansowych Funduszu. 

Przy takich założeniach Fundusz w latach 2009-2012 będzie mógł przeznaczyć  na dotacje 

ponad  33  mln  zł  a  na  pożyczki  ponad  255  mln  zł.  Ponieważ  potrzeby  zgłaszane  przez 

wnioskodawców znacznie przekraczają możliwości udzielenia pomocy ze środków Fundusz 

w latach 2009-2012 planowane jest  wspieranie  zadań w formie dopłat  do oprocentowania 

kredytów bankowych.  Przeznaczenie  na ten cel  kwoty 11,8 mln  zł  pozwoli  na udzielenie 

przez banki 150 mln preferencyjnych kredytów.   

4. Działalność kapitałowa Funduszu

Aktualnie  WFOŚiGW  w  Rzeszowie  zaangażowany  jest  kapitałowo  w  dziewięciu 

podmiotach gospodarczych. Całkowita wartość nominalna akcji i udziałów wynosi 4.426 tys 

zł. Na zaangażowanie kapitałowe Funduszu składa się:

- portfel podstawowy, który stanowią akcje i udziały w 4 spółkach kapitałowych o wartości 

nominalnej 3.955 tys zł. Fundusz był współzałożycielem tych Spółek. Udziały Funduszu  

w tych spółkach wynoszą od 0,98% do 45,55% ich kapitału zakładowego.

-  portfel  pozostały,  który  stanowią  akcje  i  udziały  w  5  spółkach  o  wartości  nominalnej 

471 tys. zł.  Akcje  i  udziały  stały  się  własnością  Funduszu  w  drodze  konwersji 

wierzytelności,  powstałych  z  tytułu  nie  wniesionych  opłat  i  niezapłaconych  kar 

73%

9% 3% 7% 3% 5%

1 2 3 4 5 6
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za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Udziały Funduszu w tych spółkach wynoszą od 

0,07% do 1,22% ich kapitału zakładowego.

Zaangażowanie kapitałowe jest zasadne i konieczne w Spółkach F.U-H. Eko-Top Sp. 

z o.o. w Rzeszowie, Podkarpackim Funduszu Poręczeń Kredytowych, Rzeszowskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A., Agencji Rozwoju Regionalnego KARPATY S.A. w Krośnie. 

Spółka EKO-TOP realizuje ważne zadania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego 

m.in.  poprzez odbiór i unieszkodliwianie odpadów, w tym zaliczanych do grupy odpadów 

niebezpiecznych.  W przypadku  Podkarpackiego  Funduszu Poręczeń  Kredytowych,  RARR 

i  ARR KARPATY znaczącym inwestorem jest  Samorząd  Województwa  Podkarpackiego, 

a  wymienione  Spółki  realizują  istotne  zadania  dla  województwa  podkarpackiego. 

Zaangażowanie kapitałowe Funduszu w Spółkach ARR KARPATY i RARR jest niewielkie 

(od 0,98% do 1,15% kapitału) i nie ma wpływu na działalność tych Spółek.

W przypadku pozostałego zaangażowania kapitałowego (Fabryka Sukna w Rakszawie 

S.A., Zakłady Przemysłu Ciągnikowego URSUS S.A.,  Huta Stalowa Wola S.A., Zakłady 

Metalowe  DEZAMET S.A.  w Nowej  Dębie  i  KOMAS Sp.  z  o.o.)  utrzymywanie  akcji  

i udziałów jest niezasadne i Fundusz będzie dążył do ich zbycia. Zaangażowanie kapitałowe 

w tych Spółkach jest niewielkie w stosunku do kapitałów Spółek i Fundusz nie ma wpływu na 

ich działalność.  Ponadto  dwie spółki (Fabryka  Sukna w Rakszawie i  Zakłady Przemysłu 

Ciągnikowego URSUS) znajdują się w stanie upadłości.

W  przyszłości  dopuszcza  się  jedynie  możliwość  zwiększenia  zaangażowania 

kapitałowego w Spółce Eko-Top, pod warunkiem, że Spółka podjęłaby się realizacji nowych 

inwestycji,  mających  na celu  ochronę  środowiska.  Poza  w/w Spółką  Fundusz nie  planuje 

zwiększenia ilości akcji i udziałów.  

5. Współpraca z NFOŚiGW  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od początku swojego 

istnienia współpracuje z Narodowym Funduszem. Obecna współpraca pomiędzy Funduszami 

opiera  się na podpisanej we wrześniu 2004r. „Karcie  zasad współpracy Narodowego oraz 

wojewódzkich  funduszy”.  Nie  wyklucza  się  dalszego  regulowania  współpracy  poprzez 

zawieranie  kolejnych  porozumień  uszczegóławiających  obszary  i  zakresy  współpracy. 

Ponadto, w przypadku gdy będzie niewystarczająca pula środków Wojewódzkiego Funduszu 

na zaspokojenie potrzeb z zakresu inwestycji ochrony środowiska, Fundusz będzie dążył do 

wspólnego z Narodowym Funduszem finansowania zadań.
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 6.  Zmiany organizacyjne

Na  przestrzeni lat  2007-2008  dokonano  znacznej  modyfikacji  Regulaminu 

Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu. Wprowadzone zmiany polegały głównie 

na  dostosowaniu  struktury  organizacyjnej  do  nowych  obowiązków  wynikających 

z powierzenia Funduszowi roli instytucji wdrażającej dla projektów I i II osi priorytetowej 

POIiŚ. W latach następnych nie przewiduje się istotnych zmian w strukturze organizacyjnej. 

Podejmowane  będą  natomiast  działania  zmierzające  do  podnoszenia  kwalifikacji 

pracowników  poprzez  udział  w  różnego  rodzaju  kursach,  szkoleniach  specjalistycznych 

i konferencjach, studiach podyplomowych, itp.

Fundusz posiada spójny system informatyczny (SI)  do obsługi  wniosków i  umów, 

prowadzenia  spraw  finansowo-księgowych,  kadrowo-płacowych  oraz  rejestracji  i  obiegu 

dokumentów.  Uruchomił  również  internetowy  serwis  dla  beneficjentów  z  możliwością 

dostępu do danych z modułu umowy – wnioski SI. Ze względu jednak na pojawiające się 

nowe  potrzeby  np.  wprowadzenie  w  drugiej  połowie  2008r.  dopłat  do  oprocentowania 

kredytów  zachodzi  ciągła  potrzeba  modyfikacji  i  usprawnienia  SI.  W  przyszłości  może 

okazać się konieczne uzupełnienie systemu o obsługę projektów finansowanych ze środków 

europejskich  (POIiŚ),  stąd  też  przewiduje  się  bieżące,  w  ramach  występujących  potrzeb 

modyfikowanie SI.
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