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numer Wniosku* ________________ 

data wpływu*  __________ 

data rejestracji*   __________ 

 
 
 
 

WNIOSEK  
 

 

KIEROWNIKA  

PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O 

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 

W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 

……………………………………………………………

………………..…………….……… 
/podać numer i nazwę programu/ 

Klasyfikacja zadaniowa ………………………………………………………… 

  
*Wypełnia NFOŚiGW. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją, dokładne wypełnienie i złożenie 

Wniosku. 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

i GOSPODARKI WODNEJ 
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UWAGA 

 

Kompletny wniosek o przekazanie środków składa się z części A i A.1, 

tematycznego formularza części B. 

 

 

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi 

załącznikami w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Załącznik 1 

 

Wniosek kierownika państwowej jednostki budżetowej o przekazanie środków, część ogólna Strona 3 z 9 

A. CZĘŚĆ OGÓLNA WNIOSKU O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 

I. Dane o państwowej jednostce budżetowej. 

1.  Nazwa: 
 

 

 

2.  Adres siedziby, telefon, fax: 
Miejscowość, kod pocztowy: 

 

Ulica, nr: 

Gmina: 

 

Powiat: 

Województwo:  

 

 

Telefon: 

 

Fax: 

e-mail: 

 

Rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska: 

 
 

3.  Numery: 
PKD NIP           REGON 
 

4.  Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax  osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach 
Wniosku: 

 

 

5.  Właściwy dysponent części budżetowej: 
 

 

6.  Właściwy dysponent drugiego stopnia1: 
 

 

 

II.  Nazwa zadania. 
 

 

 

 

 

III.  Koszty i źródła finansowania zadania 

1) całkowity koszt zadania:                                         , w tym:  

                                                           
1
 Jeżeli dotyczy 
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a) koszty kwalifikowane:                                   ; 

b) koszty niekwalifikowane:                              ; 

2) kwota dofinansowania:                               ; 

3) kwota dofinansowania stanowi                      % kosztów kwalifikowanych zadania; 

4) koszty/wydatki bieżące (nieinwestycyjne):    zł; 

5) koszty/wydatki i zakupy inwestycyjne:    zł; 

6) planowane źródła finansowania zadania: 

2013 2014 2015 2016 2017

1. Środki własne państwowej 

jednostki budżetowej

Rezerwa celowa,

o której mowa w art. 410c ust. 

2 POŚ, w tym:

równowartość środków 

przekazanych przez 

NFOŚiGW

równowartość środków 

przekazanych przez 

WFOŚiGW w …….

3. Razem

2.

kwota w zł (zaokrąglona do złotego)

Lp. Wyszczególnienie
Koszty poniesione 

dotychczas

Koszty niezbędne do zakończenia zadania

w latach
Koszt całkowity 

zadania

Koszt 

kwalifikowany 

zadania

Udział % w stos. 

do kosztów 

kwalifikowanych

 

IV. Lokalizacja zadania 

Miejscowość: 
 

Gmina: 

Powiat: 

 

Województwo: 

Inne informacje (m.in. forma ochrony obszarowej – park narodowy, otulina parku narodowego, obszar 

Natura 2000, rezerwat, park krajobrazowy) 

 

 
V. Pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 UWAGA! 

Ze względu na specyficzne znaczenie pojęć: działalność gospodarcza, wpływ na konkurencję, wpływ na 

wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej,  przed wypełnieniem 

niniejszego punktu należy bezwzględnie zapoznać się z wyjaśnieniami zawartymi w Instrukcji 

wypełniania wniosku 
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1. Oświadczenie państwowej jednostki budżetowej dotyczące pomocy publicznej  
 
Proszę wypełnić poniższe podpunkty: 
 

1) Czy państwowa jednostka budżetowa prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego 

prawa konkurencji (tj. czy świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)? 

 TAK     NIE 
 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) Czy planowane zadanie związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu 

unijnego prawa konkurencji? 

 

 TAK     NIE 
 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2, czy w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej państwowej jednostki budżetowej spotyka się z konkurencją lub konkurencja taka 

może wystąpić (czy podobną działalność na rynku prowadzą lub mogłyby prowadzić inne 

podmioty)? 

 TAK     NIE 
 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Czy wnioskowane dofinansowanie wpłynie lub może wpłynąć na wymianę handlową między 

Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej? 

 TAK     NIE 
 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Oświadczam, że wnioskowane dofinansowanie z NFOŚiGW nie spełnia co najmniej jednej z 

przesłanek wymienionych w ppkt 1 – 4 powyżej, a zatem nie stanowi pomocy publicznej, o której 

mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). 
 

 ……………………………………………………………………………………….. 
          podpisy osób uprawnionych do reprezentacji państwowej jednostki budżetowej 

Nie podpisanie oświadczenia oznacza, iż wnioskowane dofinansowanie stanowić będzie pomoc 

publiczną, a państwowa jednostka budżetowa winna wypełnić Część A.1 Wniosku (Część dotyczącą 
pomocy publicznej). 
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VI. Informacje o korzystaniu ze środków publicznych z NFOŚiGW 

Wyszczególnienie TAK NIE 
1.  Czy państwowa jednostka budżetowa korzystała z dofinansowania ze 

środków NFOŚiGW? 
  

2.  Czy państwowa jednostka budżetowa dokonała w terminie spłat 

wymagalnych należności Narodowego Funduszu? 
  

3.  Czy państwowa jednostka budżetowa zgodnie z odrębnymi przepisami, 

wywiązała się w terminie z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących 

przychody Narodowego Funduszu oraz z innych zobowiązań wobec 

Narodowego Funduszu?  

   

4.  Czy państwowa jednostka budżetowa zgodnie z odrębnymi przepisami, 

wywiązała się w terminie z zobowiązań finansowych wobec jednostek 

sektora finansów publicznych?  

  

 
VII. Informacja, czy VAT jest kosztem dla państwowej jednostki budżetowej 

 TAK NIE 
Podatek VAT stanowi koszt inwestycji i nie jest odliczany od podatku należnego w 

rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego 

  

 

VIII. Oświadczenie państwowej jednostki budżetowej 
Oświadczam, że jestem/nie jestem Zamawiającym, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, zobowiązanym do stosowania przy 
udzielaniu zamówień przepisów tej ustawy 
 
 ..................................................................................................................................... 
        podpisy osób upoważnionych do reprezentacji państwowej jednostki budżetowej 

 

 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w części ogólnej wniosku o przekazanie środków. 
 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji państwowej jednostki budżetowej 

 

 

 

(data, podpis) 

 

 

 

 (pieczęć państwowej jednostki budżetowej) 
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU  

O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 

 
Ad A. Część ogólna wniosku o przekazanie środków 
 
 

Ad II. Nazwa zadania 
Nazwa zadania powinna być możliwie krótka, jednozdaniowa, jasno określająca główne zadania 

stanowiące przedmiot Wniosku. 

Należy wskazać numer i nazwę programu priorytetowego oraz klasyfikację zadaniową (numer i 

nazwę działania wg katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań budżetu zadaniowego, zgodnie z 

jego wersją na dany rok budżetowy). 

 
Ad III. Koszty i źródła finansowania zadania 

Należy określić wysokość oczekiwanego dofinansowania z podziałem na środki krajowe oraz 

środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi oraz wskazać jego formę (pożyczka, dotacja, w tym: 

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, dokonywanie częściowych spłat kapitału 

kredytów bankowych, dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, dopłaty do 

demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji). W przypadku ubiegania się o dofinansowanie, 

którego wartość jednostkowa przekracza 10 mln EURO należy przedłożyć analizę, o której mowa w 

art. 411 ust. 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 

Jeżeli pomoc ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi została udzielona należy podać 
datę zawarcia i numer Decyzji KE i datę zawarcia porozumienia o realizacji projektu, jeżeli zostało 

zawarte. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi (np. Funduszu Spójności) państwowa jednostka budżetowa może otrzymać 
dofinansowanie ze środków krajowych NFOŚiGW w formie pożyczki (nie dotyczy przedsięwzięć z 

dziedziny edukacji ekologicznej) lub dopłat do oprocentowania kredytu. 

 
Ad IV. Lokalizacja zadania 
Należy podać, według obowiązującego podziału administracyjnego, miejscowość, gminę, powiat, 

województwo i ewentualnie inne informacje o lokalizacji np. park narodowy, otulina parku 

narodowego, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, park krajobrazowy lub inny obszar chroniony 

o znaczeniu międzynarodowym, uzdrowisko, nadleśnictwo, leśnictwo, itp. oraz czy projekt jest 

realizowany na obszarze dorzecza Odry. 

 
Ad V. Pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) 

1. Oświadczenie państwowej jednostki budżetowej dotyczące pomocy publicznej.  
Analizując spełnienie przesłanek wymienionych w punkcie VI, należy interpretować je w sposób 

następujący: 

1) Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji rozumiana jest bardzo szeroko, 

jako oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług. Należy zwrócić uwagę, że 

zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej), ponieważ nie wymaga się aby działalność miała charakter 

zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.  

 Przedsiębiorca to każdy podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, niezależnie od jego 
formy prawnej i źródeł jego finansowania. Co więcej, nie ma znaczenia, czy jest to podmiot 
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nastawiony na zysk czy też nie (non-profit organisation – np. orzeczenie ETS z dnia 21 

września 1999 r. w sprawie Albany C-67/96). Przedsiębiorcą może być więc również 
stowarzyszenie czy fundacja, które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić, 
iż przepisy prawa unijnego znajdują zastosowanie także w odniesieniu do podmiotów sektora 

publicznego prowadzących działalność gospodarczą, np. spółek jednostek samorządu 

terytorialnego, a nawet samych jednostek samorządu terytorialnego. 

 W punkcie tym należy zatem wziąć pod uwagę, czy państwowa jednostka budżetowa prowadzi 

taką działalność, która może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej (nawet jeśli 
w konkretnych warunkach motyw zysku jest wyłączony).  

 Jeżeli państwowa jednostka budżetowa w podpunkcie 1 zaznaczyła „NIE” i właściwie 

uzasadniła kwalifikację, wówczas w kolejnych podpunktach zaznacza również „NIE”, gdyż jeśli 
nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, nie 

występuje groźba zakłócenia konkurencji. 

2) Państwowa jednostka budżetowa może prowadzić zarówno działalność gospodarczą, jak i inną 
działalność, niebędącą działalnością gospodarczą (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji). 

Jeżeli ubiega się o dofinansowanie działalności nie będącej działalnością gospodarczą, wówczas 

możliwe jest wskazanie w tym podpunkcie „NIE”, pod warunkiem, że oba rodzaje działalności, 

ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić (np. na podstawie sprawozdań 
finansowych).  

 Jeżeli państwowa jednostka budżetowa w podpunkcie 2 zaznaczyła „NIE” i właściwie 

uzasadniła kwalifikację, wówczas w kolejnych podpunktach zaznacza również „NIE”, gdyż jeśli 
dofinansowanie dotyczy działalności nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu 

unijnego prawa konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji. 

3) Wsparcie stanowi pomoc publiczną, o ile przynajmniej potencjalnie wpływa na konkurencję. 
Należy zauważyć, iż istotne jest nie tylko faktyczne występowanie konkurencji, ale nawet 

możliwość jej wystąpienia. Pod pojęciem konkurenta należy rozumieć podmiot, który oferuje na 

rynku towary lub usługi podobne (mogące stanowić substytut) do towarów lub usług 

oferowanych przez państwową jednostkę budżetową.  

 W przypadku, gdy na rynku istnieje potencjalna lub faktyczna konkurencja, wnioskowane 

dofinansowanie ze środków NFOŚiGW (ze względu na jego preferencyjny charakter) będzie 

groziło zakłóceniem konkurencji. 

4) Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, musi ono – choćby potencjalnie – oddziaływać na 

handel (tj. na przepływ towarów lub usług) pomiędzy poszczególnymi (przynajmniej 
dwoma) Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Jeżeli państwowa jednostka 

budżetowa, w zakresie przedsięwzięcia objętego wnioskiem, działa na rynku, na którym istnieje 

(lub mogłaby wystąpić) konkurencja, wnioskowane dofinansowanie z zasady będzie miało 

potencjalny wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii 

Europejskiej. Należy zaznaczyć, iż nie ma znaczenia fakt, że państwowa jednostka 
budżetowa faktycznie nie uczestniczy w tej wymianie, tj. np. nie eksportuje towarów na rynki 

innych Państw Członkowskich ani na rynki państw spoza Unii Europejskiej.  
 

Jeżeli nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w podpunktach 1-4, (co 
najmniej raz zaznaczono „NIE”, z właściwym uzasadnieniem), wówczas wnioskowane 

dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej. W takiej sytuacji, państwowa jednostka 

budżetowa podpisuje Oświadczenie znajdujące się pod podpunktami. 

W przypadku zaś, gdy wnioskowane dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną (w każdym 

podpunkcie zaznaczono „TAK”), państwowa jednostka budżetowa nie podpisuje Oświadczenia, 

winna natomiast wypełnić Część A.1 Wniosku (Część dotyczącą pomocy publicznej). 
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Ad VI. Informacje o korzystaniu ze środków publicznych z NFOŚiGW 
Należy zaznaczyć czy państwowa jednostka budżetowa korzystała z pomocy finansowej NFOŚiGW, 

czy w terminie dokonała spłat wymagalnych należności zgodnie z warunkami umów zawartych z 

NFOŚiGW przed datą złożenia niniejszego Wniosku. 

Jeżeli państwowa jednostka budżetowa nie wywiązała się z obowiązku wnoszenia opłat i/lub kar za 

korzystanie ze środowiska lub w terminie nie dokonała spłat wymagalnych należności, zgodnie z 

warunkami umów zawartych z NFOŚiGW, przed datą złożenia niniejszego Wniosku – nie może 

uzyskać pozytywnej decyzji o dofinansowaniu. 

 
Ad. VIII. Oświadczenie państwowej jednostki budżetowej 
Obowiązek stosowania przy udzielaniu zamówień przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

wynika z przepisów tej ustawy, w szczególności z art. 3.  


