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ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, 

 UDZIELANIA DOTACJI ORAZ DOPŁAT DO 

 OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I 

POŻYCZEK,  

ZE ŚRODKÓW  

NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ 

 

Pożyczki, kredyty, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych 

kredytów ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej „Narodowym 

Funduszem”, przeznacza się, kierując się zasadą zanieczyszczający płaci, 

na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229,z roku 

2002 Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233 poz. 1957 

oraz z roku 2003 Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568 , 

Nr 175, poz. 1693 i Nr 190, poz.1865) zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z 

listą priorytetowych programów Narodowego Funduszu, uchwaloną na 

podstawie polityki ekologicznej państwa, list przedsięwzięć priorytetowych 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 

zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć, o 

których mowa w art. 414 ust. 1 pkt. 1 i ust.  2 pkt. 3 powołanej ustawy. Za 

priorytetowe uznaje się przedsięwzięcia, których realizacja jest konieczna 

w celu wykonania zobowiązań Polski związanych z członkostwem w Unii 

Europejskiej.  

Rozdział 1 

Zasady ogólne 

 

 

§ 1. 

1. O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty 

podejmujące realizację przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

2. O pomoc ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się także 

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w celu 

finansowania przedsięwzięć określonych w ustawie.  

3. Wnioski o dofinansowanie złożone na formularzu stosowanym w Narodowym 

Funduszu kierowane są do rozpatrzenia zgodnie z kolejnością wpływu.  
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§ 2. 

Uchwała o dofinansowaniu jest podejmowana po spełnieniu następujących 

warunków: 

1) zgodnie z obowiązującym planem działalności Narodowego Funduszu, 

przedsięwzięcie zostało umieszczone na liście przedsięwzięć zakwal ifikowanych 

do dofinansowania z zastosowaniem art. 410 ustawy, po dokonaniu wyboru z 

zastosowaniem kryteriów, o których mowa w art. 414 ust. 1 pkt. 1 ustawy,  

2) udokumentowano możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów 

przedsięwzięcia, 

3) wnioskodawca wywiązuje się, z zastrzeżeniem § 3, z obowiązku uiszczania opłat 

i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu,  

4) przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało 

zakończone. 

 

§ 3. 

Przepis § 2 pkt. 3 nie ma zastosowania do wnioskodawców, których zobowiązania 

pieniężne są restrukturyzowane zgodnie z przepisami szczególnymi określającymi 

zasady restrukturyzacji finansowej, z wyłączeniem wnioskodawców w odniesieniu do 

których prowadzone jest postępowanie układowe na podstawie ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz.535).  

 

§ 4. 

1. Narodowy Fundusz udziela dofinansowania na podstawie umowy cywilno -

prawnej, sporządzonej w formie pisemnej określającej szczegółowe warunki 

dofinansowania, w tym sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki lub zwrotu dotacji.  

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 jest sporządzana zgodnie ze wzorcem 

stosowanym w Narodowym Funduszu. 

 

§ 5. 

1. Narodowy Fundusz może udzielić, w formie pisemnej, promesy dofinansowania 

przedsięwzięcia. 

2. Warunki udzielenia oraz okres obowiązywania promesy ustala, w formie uchwały, 

Zarząd Narodowego Funduszu.  

 

§ 6. 

1. Zarząd Narodowego Funduszu może uzależnić przyznanie pomocy finansowej od 

opinii o celowości i efektywności techniczno – ekonomicznej przedsięwzięcia, 

sporządzonych przez ekspertów.  

2. Sporządzanie opinii, o których mowa w ust. 1 nie może być powierzane członkom 

Rady Nadzorczej i pracownikom Narodowego Funduszu, pracownikom 

Ministerstwa Środowiska oraz organów administracji państwowej i 

samorządowej, które podejmują decyzje związane z dofinansowywanym 

przedsięwzięciem. 
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§ 7. 

1. Narodowy Fundusz stosuje następujące formy dofinansowania:  

1) pożyczki, 

2) pożyczki płatnicze, 

3) kredyty udzielane ze środków Narodowego Funduszu przez banki,  

4) dopłaty do oprocentowania preferencyjnych  kredytów i pożyczek, 

5) dotacje, 

6) umorzenia. 

2. O formie i wysokości dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu 

decyduje Zarząd Narodowego Funduszu, stosując niniejsze zasady z 

uwzględnieniem planu finansowego oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 

wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem oraz zabezpieczenie ich 

zwrotu. 

3. Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie określonej w    

ust. 1 pkt. 1 i 3, z zastrzeżeniem ust. 5, nie może przekroczyć 80% kosztów 

inwestycyjnych przedsięwzięcia.  

4. Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie w formie dotacji na cel, o 

którym mowa w § 18 pkt. 14 nie może przekroczyć 2,5% przewidywanych 

kosztów inwestycyjnych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej finansowanych z funduszu Spójności  lub przewidywanych 

kosztów inwestycyjnych budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 

ścieków i kanalizacji objętych „Krajowym programem oczyszczania ścieków 

komunalnych”, sporządzonym na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, 

Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 165, poz.1592 i Nr 190, poz. 1865) i 50% kosztów ponoszonych 

przez wnioskodawcę na ten cel.  

5. W razie finansowania przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu i ze 

środków zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, wysokość dofinansowania 

nie może przekroczyć 70% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami 

inwestycyjnymi przedsięwzięcia, a dofinansowaniem z tych  środków 

zagranicznych.  

 

§ 8. 

1. Narodowy Fundusz może pokryć koszty poniesione przed datą zawarcia umowy, 

o której mowa w § 4 ust. 1, jeżeli miało to miejsce po podjęciu przez Zarząd 

uchwały o dofinansowaniu i jeżeli zostały one poniesione na pokrycie kosztów 

wskazanych do sfinansowania ze środków Narodowego Funduszu w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dokumencie równoważnym 

zaakceptowanym przez strony zawierające umowę.  

2. Wypłata środków dokonywana jest, z zastrzeżeniem  ust. 3, po zaakceptowaniu 

przez członka Zarządu dokumentów finansowych potwierdzających poniesione 

koszty realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z dokumentem, o którym mowa w        

ust. 1, stanowiącym załącznik do umowy.  
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3. W uzasadnionych przypadkach, odpowiednia część kwoty określona w umowie, 

może być wypłacona w formie zaliczki, przed przedłożeniem dokumentów 

finansowych, o których mowa w ust. 2, w razie dofinansowania przedsięwzięć:  

1) finansowanych z udziałem środków zagranicznych, niepodlegających 

zwrotowi, 

2) ujętych imiennie w planie finansowym Narodowego Funduszu,  

3) jeżeli konieczność wypłaty wynika z harmonogramu rzeczowo -finansowego 

lub dokumentu równoważnego, stanowiącego załącznik do umowy.  

 

 

Rozdział 2 

Pożyczki  

 

§ 9. 

1. Oprocentowanie pożyczek, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5  i § 9a, ustalane jest w 

odniesieniu do stopy redyskontowej weksli, zwanej dalej „s.r.w.”, ogłaszanej 

przez Narodowy Bank Polski. 

2. Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi:  

1) 0,1 s.r.w. w przypadku pożyczek udzielanych:  

a) gminom i ich związkom, których wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca 

nie przekracza 1015 zł, 

b) wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  

c) Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe,  

d) na budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i kanalizacji, 

pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego do 31 grudnia 2005r., 

objętych „Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych”, o 

którym mowa w § 7 ust. 4,  

e) z wpływów z tytułu opłaty produktowej, o których mowa w ustawie z dnia  

11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U.     

Nr 63, poz. 639, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 7, poz. 78),  

2) 0,2 s.r.w. –  w przypadku pożyczek udzielanych:  

a) gminom i ich związkom, których wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca 

jest większy niż 1015 zł i nie przekracza 1143 zł,  

b) powiatom i ich związkom, 

c) województwom, 

3) 0,3 s.r.w. w przypadku pożyczek udzielanych gminom i ich związkom, 

których wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca jest większy niż 1143 zł i 

nie przekracza 1476 zł, 

4) 0,4 s.r.w. w przypadku pożyczek udzielanych:  
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a) gminom i ich związkom, których wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca 

przekracza 1476 zł, 

b) spółkom, w których udział jednostek samorządu terytorialnego w kapitale 

zakładowym wynosi co najmniej 51%,  

5) 0,5 s.r.w. w przypadku innych pożyczek.  

3. W razie gdy pożyczka może być oprocentowana z zastosowaniem różnych 

wysokości, stosuje się oprocentowanie korzystniejsze dla pożyczkobiorcy. 

4. Oprocentowanie kredytów udzielonych w ramach linii kredytowych wynosi 0,4 

s.r.w., nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.  

5. Oprocentowanie pożyczek i kredytów udzielonych ze środków Narodowego 

Funduszu, ustalone w zawartych umowach na poziomie nie mniej  niż 7% lub 

wyższym w stosunku rocznym, na wniosek dofinansowanego, ulega obniżeniu do 

poziomu nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, z pozostawieniem wskaźnika w 

odniesieniu do s.r.w., na niezmienionym poziomie.  

6. Wskaźnik dochodu gmin na jednego mieszkańca gminy jest liczony jako średnia 

arytmetyczna dochodów ogółem gminy uzyskanych na koniec roku budżetowego 

przeliczonych na jednego mieszkańca gminy w okresie ostatnich trzech lat, za 

które dostępne są niezbędne informacje opracowane przez Główny Urząd 

Statystyczny. 

7. Wskaźnik dochodu związku gmin na jednego mieszkańca związku gmin oblicza 

się zgodnie z poniższą formułą:  

D = (a1·d1 + a2·d2 + .... an·dn )/100 

 

gdzie: 

D - dochód na mieszkańca obliczony dla związku,  

d1 do dn - dochody ogółem w przeliczeniu na mieszkańca w jednostkach 

wchodzących w skład związku,  

a1 do an - procentowy udział budżetu jednostki wchodzącej w skład związku w 

sumie budżetów wszystkich jednostek tworzących związek.  

 

§ 9a 

1. Oprocentowanie pożyczek udzielanych na inwestycje określone w program ach 

pomocowych wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 

2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy 

publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 189 Poz. 1850), co do których Komisja 

Europejska nie wydała decyzji o zgodności ze wspólnym rynkiem jest ustalane 

na poziomie rynkowym. 

2. Pożyczkobiorca może przedstawić propozycję oprocentowania, o którym mowa 

w ust. 1, przedstawiając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że 

proponowane oprocentowanie jest oprocentowaniem rynkowym.  

3. W przypadku braku udokumentowanej propozycji, o której mowa w ust. 2, za 

rynkowe uznawane będzie oprocentowanie równe średniomiesięcznej stopie 

WIBOR dla sześciomiesięcznych kredytów, z miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym zawierana jest umowa pożyczki, powiększonej o 4 punkty procentowe.  
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4. Oprocentowanie określone w ust.1, po stwierdzeniu przez Komisję Europejską 

zgodności ze wspólnym rynkiem odpowiedniego programu pomocowego, na 

wniosek pożyczkobiorcy ulega obniżeniu odpowiednio do wysokości określonej 

w § 9 ust. 1-4 od dnia zawarcia aneksu ustalającego wysokość oprocentowania na 

podstawie wymienionego w tym ustępie paragrafu.  

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do oprocentowania pożyczek udzielanych z 

wpływów z tytułu opłaty produktowej . 

 

§ 10. 

Przy udzielaniu pożyczek stosowana jest karencja w spłacie rat:  

1)  nie dłuższa niż 12 miesięcy, liczona od terminu wykonania przedsięwzięcia 

określonego w umowie - przy finansowaniu przedsięwzięć realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub spółki, w których udział 

tych jednostek w kapitale zakładowym wynosi co najmniej 51%,  

2) nie dłuższa niż 18 miesięcy liczona od ostatniej wypłaty - przy finansowaniu 

przedsięwzięć z opłat produktowych, o których mowa § 9 ust. 2 pkt. 1 lit. e),  

3) nie dłuższa niż 6 miesięcy, liczona zgodnie z pkt. 1, przy finansowaniu innych 

przedsięwzięć. 

 

§ 11. 

1. Okres kredytowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i  3, nie może być dłuższy niż 15 lat.  

2. Okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat, w razie udzielenia 

dofinansowania z wpływów z tytułu opłat produktowych, o których mowa w § 9 

ust. 2 pkt. 1 lit. e).  

3. Okres kredytowania przy udzielaniu pożyczek płatniczych, o których mowa w § 7 

ust. 1 pkt. 2 i § 12 ustalany jest przez Narodowy Fundusz w zależności od 

warunków finansowania przedsięwzięcia z funduszy Unii Europejskiej.  

 

§ 12.  

1. W celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięć, które otrzymały 

dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, może być udzielona pożyczka płatnicza.  

2. Pożyczka płatnicza, o której mowa w ust. 1 może być  udzielona tylko wówczas, 

gdy Narodowy Fundusz uczestniczył w ocenie przedsięwzięć dofinansowanych z 

funduszy Unii Europejskiej wymienionych w ust. 1.  

3. Pożyczka płatnicza, jest przeznaczana na opłacenie faktur lub równoważnych 

dokumentów finansowych, wystawionych w związku z realizacją przedsięwzięcia 

finansowanego z udziałem funduszy, o których mowa w ust. 1 i 2.   

4. Oprocentowanie pożyczki płatniczej wynosi 0,5 s.r.w. w stosunku rocznym.  
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Rozdział 3  

Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek 

 

§ 13. 

1. Narodowy Fundusz udziela dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów 

udzielanych przez banki zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej 

pomiędzy bankiem a Narodowym Funduszem.  

2. Dopłata do oprocentowania stanowi różnicę między stopą do rozliczeń, określoną 

w umowie zawartej przez Narodowy Fundusz z bankiem, a wysokością wskaźnika 

oprocentowania określoną zgodnie z § 9 ust.2 . 

3. Stopa do rozliczeń z bankiem, o której mowa w ust. 2, nie może być wyższa niż 

1,0 s.r.w. w stosunku rocznym. 

 

 

Rozdział 4 

Umorzenie 

 

§ 14. 

1. Pożyczka, z zastrzeżeniem § 17, może być częściowo umorzona po rozpatrzeniu 

wniosku złożonego, po spełnieniu łącznie następujących warunków:  

1) przedsięwzięcie zostało wykonane w zakresie określonym w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, w terminie określonym w umowie,  

2) został osiągnięty efekt ekologiczny określony w umowie,  

3) osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia zostało udokumentowane 

najpóźniej w ciągu 30 dni od terminu określonego w umowie,  

4) spłacono co najmniej 50% wypłaconej kwoty pożyczki lub kredytu, z 

zastrzeżeniem pkt. 5,  

5) spłacono co najmniej 70% kwoty pożyczki lub kredytu udzielonego z 

wpływów z tytułu opłat produktowych, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1 lit. 

e), 

6) raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania spłacano w terminie 

określonym w umowie, z zastrzeżeniem ust. 2,  

7) pożyczkobiorca zgodnie z odrębnymi przepisami, wywiązał się z obowiązku 

uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz z 

innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu, 

8) pożyczkobiorca przeznaczy umorzoną kwotę na przedsięwzięcie ekologiczne, 

określone we wniosku o umorzenie, zgodnie z warunkami ustalonymi w 

odrębnej umowie, zawartej z Narodowym Funduszem.  

2. Warunek określony w ust. 1 pkt. 6 zostanie uznany za spełnion y, jeżeli łączne 

opóźnienie w spłacie rat i odsetek w okresie kredytowania nie dłuższym niż 10 lat 

nie przekroczyło 60 dni lub 90 dni, gdy okres ten jest dłuższy, z tym 
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zastrzeżeniem, że nie są zaliczane do okresu opóźnień wpłaty z tytułu odsetek, 

które zostały uiszczone w terminie określonym w umowie, w wysokości co 

najmniej 90% . 

3. Złożenie wniosku o umorzenie, nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty 

należności Narodowego Funduszu.  

 

§ 15. 

1. Wysokość umorzonej kwoty, z zastrzeżeniem § 16, nie może przekraczać: 

1) 15% pożyczki wypłaconej jednostkom samorządu terytorialnego lub ich 

związkom, 

2) 10% pożyczki wypłaconej innym pożyczkobiorcom niż określeni w pkt. 1,  

3) 30% pożyczki wypłaconej z wpływów z tytułu opłat produktowych, o których 

mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1 lit. e). 

2. Wysokość umorzonej kwoty ulega zmniejszeniu o dotację udzieloną na to samo 

przedsięwzięcie ze środków Narodowego Funduszu oraz uzależniona jest od 

sposobu realizacji umowy. 

 

§ 16.  

1. Pożyczki udzielone na podstawie umów zawartych po dniu 1 stycznia 2004 roku 

przeznaczone na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1 lit. 

d), mogą być umorzone do wysokości 50% wypłaconej kwoty.  

2. Do umorzenia pożyczki udzielonej na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, 

nie stosuje się § 14 ust. 1 pkt. 4 i pkt. 8. 

 

§ 17.  

Nie podlegają umorzeniu: 

1) pożyczki i kredyty, o umorzenie których wnioskodawca wystąpił po całkowitej 

ich spłacie, 

2) pożyczki wypłacone w wysokości do 500 tys. zł. na podstawie umów zawartych 

po dniu 30 kwietnia 2002 r.,  

3) kredyty wypłacone ze środków Narodowego Funduszu w wysokości do 100 tys. 

zł, udzielone na podstawie umów kredytowych, zawartych w ramach linii 

kredytowych utworzonych przez Narodowy Fundusz,  

4) kredyty wypłacone ze środków Narodowego Funduszu na podstawie umów 

kredytowych, zawartych po dniu 30 kwietnia 2002 r. w ramach linii kredytowych, 

o których mowa w pkt. 3,  

5) kredyty wypłacone ze środków Narodowego Funduszu na podstawie zawartych 

przez Narodowy Fundusz umów konsorcjalnych,  

6) pożyczki płatnicze, 

7) pożyczki wypłacone beneficjentom, którym udzielono dofinansowania na to samo 

przedsięwzięcie ze środków zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z 
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wyłączeniem pożyczek udzielonych na realizację przedsięwzięć, o których mowa 

w § 9 ust. 2 pkt. 1 lit. d).  

 

 

Rozdział 5 

Dotacje 

 

§ 18. 

1. Dotacje mogą być udzielane w szczególności na:  

1) edukację ekologiczną o charakterze ponadregionalnym,  

2) rozbudowę bazy dydaktycznej w parkach narodowych i leśnych kompleksach 

promocyjnych, 

3) przedsięwzięcia pilotowe realizowane w celu wdrożenia postępu technicznego,  

4) nowe technologie o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter 

eksperymentalny, 

5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,  

6) ochronę przyrody i krajobrazu,  

7) ochronę i hodowlę lasów,  

8) likwidację składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin,  

9) rekultywację terenów zdegradowanych stanowiących własność Skarbu Państwa 

oraz jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przywrócenia tych 

obszarów zasobom przyrody,  

10) ochronę przed powodzią, 

11) przedsięwzięcia związane z retencją wód,  

12) przedsięwzięcia ochrony środowiska realizowane na terenach wiejskich, w celu 

ograniczenia odprowadzania do środowiska związków azotowych zawartych w 

nawozach naturalnych oraz w celu ochrony gleby poprzez nasadzenia śródpolne,  

13) ekspertyzy, 

14) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o dofinansowanie 

przedsięwzięć wskazanych przez właściwe instytucje do wsparcia z funduszu 

Spójności oraz budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i 

kanalizacji objętych „Krajowym programem oczyszczania ścieków 

komunalnych”, 

15) realizację kompleksowych programów badawczych, rozwojowych i 

wdrożeniowych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,  

16) zapobieganie poważnym awariom, w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy, lub 

usuwanie ich skutków w środowisku i urządzeniach chroniących środowisko,  

17) zapobieganie klęskom żywiołowym lub usuwanie ich skutków w środowisku i 

urządzeniach chroniących środowisko,  

18) profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów określonych w art. 406 pkt. 8 ustawy,  
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19) monitoring systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 

i  poużytkowych,  

20) zbiórkę i recykling odpadów poużytkowych dla przedsiębiorców i organizacji 

odzysku przekraczających wymagane poziomy odzysku i recyklingu,  

21) potrzeby geologii i potrzeby górnictwa finansowane z wpływów z tytułów 

określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. 

U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, 

poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 

1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 

154, 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 

166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 175, poz.1693), 

22) edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi i 

poużytkowymi, dla produktów wymienionych w załącznikach nr 1,2 i 3 do ustawy 

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowe j i opłacie depozytowej (Dz. U. 

01.63.639 – tekst ost. zm. 2003.02.07 Dz. U. 03.7.78), bez względu na zasi ęg 

terytorialny przedsięwzięcia,  

23) przedsięwzięcia związane z dostosowaniem przedsiębiorstw do wymogów 

ochrony środowiska, współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu, 

stanowiących krajowy wkład publiczny na realizację Działania 2.4 pn. „Wsparcie 

dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów 

ochrony środowiska” Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, finansowane na zasadach 

określonych w „Uzupełnieniu Programu” dokumencie przyjętym przez Zespół 

Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 16 marca 2004 r.  

2. Dotacje mogą być udzielane jednostkom budżetowym na inne cele  ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej niż wymienione w ust. 1, a innym jednostkom 

organizacyjnym wówczas, gdy dofinansowane przez Narodowy Fundusz 

przedsięwzięcie jest związane z prowadzoną na podstawie odrębnych ustaw 

działalnością w zakresie:  

1) udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa 

uzdrowiskowego, 

2) systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,  

3) pomocy społecznej, 

4) realizacji przez podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, 

zadań publicznych w sferze ekologii,  

5) realizacji zadań państwowych i samorządowych instytucji kultury,  

6) ochrony zabytków i krajobrazu,  

7) gospodarki leśnej na obszarach stanowiących własność Skarbu Państwa,  

8) inwestycji wieloletnich z dziedziny gospodarki wodnej, ujętych na liście 

Ministra Środowiska. 

3. Dotacje na potrzeby geologii, prace badawcze, projekty wzmocnienia 

instytucjonalnego realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i ekspertyzy 

niezbędne do realizacji zadań Ministra Środowiska, udzielane są na podstawie 

umów trójstronnych zawieranych z Ministrem zamawiającym wykonanie pracy 
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oraz z wykonawcą. Do wniosków Ministra o sfinansowanie przedsięwzięcia nie 

ma zastosowania § 1 ust. 3.  

 
 

Rozdział 6  

Postanowienia końcowe 

 

§ 19.  

Przepisy niniejszych zasad stosuje się do udzielania i umarzania kredytów o raz 

udzielania dopłat ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej udostępnianych bankom na podstawie art. 411 ust. 10 ustawy.  

§ 20. 

Przepisy niniejszych zasad mogą być stosowane w celu obniżenia oprocentowania 

określonego w umowach pożyczek i kredytów na podstawie, których zostały 

wypłacone środki Narodowego Funduszu, zawartych przed dniem 1 stycznia 2004r.  

 

§ 21. 

Do udzielenia dofinansowania przedsiębiorcom, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy 

publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 

1537 i Nr 188, poz. 1840). 

 

§ 22. 

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu może w formie uchwały, wyrazić zgodę na 

dokonanie odstępstwa od ustaleń określonych w niniejszych zasadach.  

 

 


