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List Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie od 1993 roku wspiera finansowo działania na
rzecz ochrony środowiska prowadzone na obszarze Mazowsza
przez jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze,
organizacje pozarządowe i inne instytucje. W tym czasie Fundusz
urusł do rangi jednego z kluczowych ogniw regionalnego systemu
finansowania inicjatyw proekologicznych, mogącego pochwalić się
wydatkowaniem ponad 1.3 miliarda złotych na takie typy zadań jak oczyszczalnie
ś c i e k ó w , s i e c i k a n a l i z a c y j n e , s t a c j e u z d a t n i a n i a w o d y c z y w ał y p r z e c i w p o w o d z i o we i zbiorniki retencyjne.
Rok 2003 był kolejnym z rzędu, w którym Fundusz zanotował wzrost nakładów na ochronę środowiska. W okresie styczeń - grudzień przekazaliśmy beneficjentom łącznie pond 209 milionów złotych, w formie preferencyjnych pożyczek,
dotacji czy dopłat do oprocentowania kredytów. Stanowiło to prawie 9 % wzrost
w stosunku do roku 2002. Z oferty Funduszu korzystały przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego realizujące inwestycje związane z ochroną wód i
gospodarką wodną. Znaczący był również udział wydatków na ochronę atmosfery
oraz przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Szczególnie cieszy
mnie jednak to, że zwiększyło się zapotrzebowanie na środki w zakresie szeroko
rozumianej edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.
Miniony rok stał w WFOŚiGW w Warszawie pod znakiem reorganizacji oraz
modyfikacji naszej oferty. Określony został nowy priorytetowy kierunek działań
Funduszu - wspieranie tych przedsięwzięć, które są realizowane z wykorzystaniem
środków Unii Europejskiej. Realizacji tego celu służy m.in.: utworzenie nowej komórki organizacyjnej - Wydziału Funduszy Pomocowych, a także udostępnienie
naszym klientom takich produktów jak pożyczki pomostowe, czy preferencyjne
pożyczki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji dotyczącej projektów
współfinansowanych przez UE.
Mam nadzieję, że także w roku 2004 pozytywne tendencje z lat poprzednich
zostaną zachowane. Wykonanie budżetu Funduszu w pierwszych miesiącach wskazuje, że tak właśnie będzie. Wzrosła liczba napływających do nas wniosków o dofinansowanie. Coraz więcej podmiotów jest zainteresowanych pozyskiwaniem
środków z Funduszu Spójności. Pokazuje to, że WFOŚiGW w Warszawie pełni
istotną rolę w systemie finansowania ochrony środowiska na terenie Województwa
Mazowieckiego, stanowiąc wręcz jeden z głównych filarów tego systemu. Mam
nadzieję, że w przyszłości znaczenie to będzie się jeszcze bardziej zwiększało,
oczywiście z korzyścią dla ekologii.

Z poważaniem,
Elżbieta Lanc
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie
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Władze WFOŚiGW w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest
kierowany przez pięcioosobowy zarząd w składzie:
Elżbieta Lanc – Prezes Zarządu
Odpowiada za całokształt działalności Funduszu, Odpowiada za pracę Wydziału
Umów oraz Wydziału Finansowo-Księgowego
Jan Chmielowski – Zastępca Prezesa Zarządu
Podlega mu Wydział Funduszy Pomocowych
Sylwester Chruszcz – Zastępca Prezesa Zarządu
Odpowiada za Wydział Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody
Adam Kwiatkowski – Zastępca Prezesa Zarządu
Odpowiada za Wydział Organizacyjny
Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu
Podlega mu Wydział Inwestycji
Organizacja WFOŚiGW w Warszawie
W ramach centrali Funduszu, mieszczącej się w Warszawie, funkcjonują następujące wydziały:
Wydział Inwestycji
Wydział ten odpowiada za proces rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z zakresu ochrony wód, gospodarki wodnej, ochrony powietrza oraz ochrony powierzchni ziemi.
Wydział Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody
W kompetencji tego wydziału leżą wnioski o dofinansowanie z zakresu edukacji
ekologicznej, ochrony przyrody, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom
środowiska, monitoringu środowiska.
Wydział Funduszy Pomocowych
Wydział ten prowadzi sprawy związane z wykorzystaniem środków unijnych, w tym
w szczególności z Funduszu Spójności. Wydział pełni także funkcję punktu informacyjnego nt. funduszy UE związanych z ochroną środowiska.
Wydział Umów
Wydział Umów jest odpowiedzialny za proces negocjowania i przygotowywania
umów o dofinansowanie, podpisywanych przez Fundusz.
Wydział Finansowo-Księgowy
Wydział Finansowo-Księgowy odpowiada za finanse WFOŚiGW, w tym wypłatę
środków przyznanych beneficjentom Funduszu.
Wydział Organizacyjny
Wydział organizacyjny ma za zadanie prowadzenie spraw związanych z bieżącym
funkcjonowaniem biur Funduszu.
WFOŚiGW w Warszawie posiada swoje biura terenowe. Znajdują się one w
Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. Biura
terenowe odpowiadają za wstępną ocenę wszystkich wniosków o dofinansowanie
składanych przez instytucje działające na terenie poszczególnych biur. Pełnią one
również funkcję punktów informacyjnych dla osób zainteresowanych uzyskaniem
pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Warszawie.
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Oferta WFOŚiGW w Warszawie - podstawowe informacje
Instytucje prowadzące działalność związaną z ochroną środowiska na terenie Województwa Mazowieckiego mogą liczyć na następujące formy pomocy finansowej
ze środków WFOŚiGW w Warszawie:
Â Preferencyjne pożyczki
Â Dotacje
Â Dopłaty do oprocentowania kredytów komercyjnych.
Preferencyjne pożyczki
Â Pożyczki długookresowe
Jest to podstawowy element oferty Funduszu. Pożyczki mogą być przeznaczone na
realizację zadań o charakterze proekologicznym. Kwota pożyczki może sięgać 90
% kosztu całkowitego realizowanej inwestycji. Spłata pożyczki może zostać rozłożona na okres do 15 lat, z możliwością uzyskania 1 roku karencji w spłacie kapitału. Oprocentowanie jest uzależnione od charakteru inwestycji oraz typu instytucji realizującej ją, i zawiera się w przedziale od 0.2 do 0.8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym.
W 2003 roku został wprowadzony do oferty Funduszu nowy produkt - pożyczka
preferencyjna z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektów inwestycyjnych, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej. Pożyczka taka może zostać umorzona z chwilą uzyskania dofinansowania danego zadania ze środków UE.
Â Pożyczki krótkookresowe
Od dwóch lat Fundusz udziela krótkoterminowych pożyczek przeznaczonych na
bieżące finansowanie inwestycji, które docelowo mają być zrefinansowane ze
środków UE. Spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej przez Fundusz powinna
nastąpić z chwilą uzyskania środków unijnych. Jeśli dany podmiot z różnych
względów nie uzyska wsparcia finansowego z Unii, może wystąpić o przekształcenie pożyczki krótkoterminowej z Funduszu w standardową długookresową pożyczkę preferencyjną.
Dotacje
Dotacje jako bezzwrotna forma pomocy finansowej są przyznawane przez Fundusz
na realizację zadań o szczególnym znaczeniu dla ochrony środowiska, a także zadań o charakterze nieinwestycyjnym z dziedziny edukacji ekologicznej, ochrony
przyrody czy monitoringu środowiska.
Standardowo wysokość dotacji nie powinna przekraczać poziomu 50 % kosztu całkowitego zadania, przy czym w uzasadnionych przypadkach Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na zwiększenie udziału środków WFOŚiGW w Warszawie ponad
ww. poziom.
Dopłaty do oprocentowania kredytów komercyjnych
Ten element oferty WFOŚiGW w Warszawie jest adresowany do tych podmiotów,
które z różnych względów nie mogą skorzystać z żadnej z ww. form pomocy finansowej Funduszu. Fundusz może pokryć określoną część kosztów oprocentowania kredytu komercyjnego zaciągniętego na realizację inwestycji proekologicznej.
Współpracujemy w tym zakresie z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., który w
swojej ofercie umieścił odpowiednie kredyty z dopłatami. Wszystkie formalności
są w takim wypadku załatwiane w banku.
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Działalność WFOŚiGW w latach 1999-2003 - porównanie
Lata 1999-2003 charakteryzowały się w Funduszu dynamicznym wzrostem skali
udzielanej pomocy finansowej, a tym samym końcowymi efektami działalności. W
pierwszym okresie działalności - latach 1999-2001 nacisk był kładziony na zadania związane z ochroną wód i gospodarką wodną. Dominującą formą pomocy były
zaś preferencyjne pożyczki.
Począwszy od 2002 roku zaczęła jednak następować zmiana strategii WFOŚiGW w
Warszawie. Większego znaczenia nabrała szeroko rozumiana ochrona powietrza
(ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery). Większe środki zaczęto także
przeznaczać na ochronę przyrody, w ramach której dziedziny Fundusz znacząco
zaangażował się w program zalesiania gruntów porolnych. Warto również zwrócić
uwagę na fakt zwiększenia ilości przyznawanych dotacji, co częściowo jest związane z pogarszającą się kondycją ekonomiczną instytucji publicznych, a tym samym brakiem możliwości zaciągnięcia pożyczki.
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Wyniki finansowe WFOŚiGW w Warszawie w roku 2003
Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w roku 2003 podczas 64 posiedzeń podjął łącznie
2098 uchwał, z czego ponad połowę stanowiły decyzje w sprawie składanych
wniosków o dofinansowanie. W oparciu o decyzje Zarządu podpisanych zostało
955 umów o dotację, 594 umowy o pożyczkę oraz 250 aneksów.
Dla porównania, w 2002 roku były to odpowiednio 693 umowy o dotację, 537
umów o pożyczkę oraz 213 aneksów.
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WFOŚiGW wydatkował w roku 2003 na zadania związane z ochroną środowiska
kwotę ponad 209,8 miliona złotych. Dominującą formę przyznawania pomocy finansowej stanowiły preferencyjne pożyczki, zaś najwięcej środków zostało skierowane na szeroko rozumianą ochronę wód, czyli takie inwestycje, jak budowa
sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.
KWOTY POŻYCZEK I DOTACJI (m ln zł)
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WYDATKI WFOŚiGW w Warszawie w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska
(rok 2003, mln zł)
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Efekty działalności WFOŚiGW w Warszawie w roku 2003
Kwoty wydatkowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie nie stanowią głównego
miernika efektywności naszej instytucji. Podstawowe znaczenie mają bowiem wymierne efekty ekologiczne osiągnięte w wyniku realizacji zadań wspieranych finansowo przez Fundusz. Efekty te można podzielić na następujące cztery główne
kategorie:
Â Ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez
prowadzenie odpowiednich inwestycji i prac modernizacyjnych
Â Zapobieganie pogarszaniu się stanu środowiska przyrodniczego poprzez prowadzenie odpowiednich działań ochronnych i pielęgnacyjnych
Â Wzrost szeroko rozumianej świadomości ekologicznej w wyniku prowadzonych
działań edukacyjnych
Â Poprawa stanu zdrowia ludzi poprzez wzrost jakości i czystości spożywanych
produktów oraz zużywanej wody.
Wśród licznych uzyskanych w 2003 roku efektów warto wskazać te najbardziej
znaczące:

OGRANICZONA EMISJA CO2 - 12033,80 tony
OGRANICZONA EMISJA SO2 - 657,50 tony
ZAOSZCZĘDZONA ENERGIA CIEPLNA - 222813,39 GJ
OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA BZT5 - 12084 kg O2/ dobę
PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
URUCHOMIONYCH W 2003 r. - 59201 m3 / dobę
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY O WYDAJNOŚCI 702 m3/dobę
OBJĘCIE RÓŻNYMI DZIAŁANIAMI O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM PRAWIE 90000 osób

Dzięki pomocy finansowej WFOŚiGW w Warszawie różne instytucje z terenu Województwa Mazowieckiego uzyskały (bądź uzyskają w następnych latach) następujące efekty rzeczowe swoich inwestycji:
Â Wybudowano 266096,60 mb kanalizacji sanitarnej
Â Wykonano 4555 szt. przyłączy kanalizacyjnych
Â Oddano do użytku 3 nowe oczyszczalnie ścieków i 1 zmodernizowaną
Â Wybudowanie 4 zbiorników retencyjnych o powierzchni lustra 5.5 ha i
pojemności 69,3 tys. m3
Â Wybudowano 895626 mb sieci wodociągowych
Â Oddano do użytku 25 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności
2084 m3/ dobę
Â Wybudowane zostanie 2900 mb wałów przeciwpowodziowych
Â Przeprowadzono 13 dużych programów edukacji ekologicznej i 29 konkursów ekologicznych
Â Stworzono 17 ścieżek edukacyjnych
Â Poddano pielęgnacji 928 pomników przyrody oraz 2803 drzewa w zabytkowych parkach
Â Zalesiono 2092 ha gruntów porolnych
Â Zakupiono 61 pojazdów ratowniczo-gaśniczych różnej wielkości
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Kontakt z WFOŚiGW w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa
tel. (22) 645 33 80
fax. (22) 645 33 90
e-mail: wfosigw@wfosigw.pl
Biuro
Biuro
Biuro
Biuro
Biuro
Biuro

Terenowe
terenowe
Terenowe
Terenowe
Terenowe
Terenowe

w
w
w
w
w
w

Ciechanowie: tel. (23) 672 14 69
Ostrołęce: tel. (29) 760 03 32
Płocku: tel. (24) 264 19 94
Radomiu: tel. (48) 364 49 10
Siedlcach: tel. (25) 644 54 21
Warszawie: tel. (22) 645 33 80

Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat działalności Funduszu, a także nasze zasady i obowiązujące wzory wniosków.

Ö www.wfosigw.pl

NOTATKI
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