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zanych z ochroną przeciw-
powodziową czy retencją 
wodną.
 Fundusz finansuje rów-
nież liczne przedsięwzię-
cia z zakresu gospodar-
ki odpadowej i ochrony 
ziemi oraz odnawialnych 
źródeł energii, poprzez 
m.in. montaż kolektorów 
słonecznych i pomp ciepła. 
WFOŚiGW w Warszawie 
dba jednak nie tylko o roz-
wój infrastruktury Mazow-
sza, ale także o jego przy-
rodnicze aspekty. Środki 

 Na przestrzeni dwóch 
dekad funkcjonowania 
w systemie finansowa-
nia ochrony środowiska 
- WFOŚiGW w Warszawie 
podpisał ponad 18 tys. 
umów opiewających na 
kwotę ponad 3,8 mld zło-
tych. Bez takiego dofinan-
sowania realizacja tysię-
cy ważnych projektów 
na Mazowszu byłaby nie-
możliwa. Efekty wspól-
nych działań - Funduszu 
i Beneficjentów - widać na 
każdym kroku w postaci 

 Dotacyjny program 
azbestowy realizowa-
ny jest przez Fundusz 
od września 2008 roku. 
Wnioski w zakresie dofi-
nansowania z tego pro-
gramu w imieniu swoich 
mieszkańców mogą skła-
dać jednostki samorządu 
terytorialnego. Warun-
kiem jest posiadanie przez 
samorząd „Programu 
usuwania azbestu i wyro-
bów zwierających azbest”. 
Środki z Funduszu mogą 
być przeznaczone na po-
krycie kosztów demonta-
żu/zdjęcia płyt azbesto-
wych, przewiezienia ich 
z miejsca demontażu do 
miejsca unieszkodliwienia, 
unieszkodliwienia oraz 
zbiórki azbestu. WFOŚiGW 
w Warszawie nie finansu-
je nowych pokryć dacho-
wych.
 Nakłady Funduszu 
w tym zakresie wynoszą 
corocznie około 2-4 mln zł 
i niestety jest to kwota cią-
gle niewystarczająca dla 
sfinansowania wszystkich 
tego typu działań na terenie 
Mazowsza - podkreśla Pre-
zes Zarządu. W celu zwięk-
szenia środków na zadania 
z zakresu unieszkodliwia-

20 lat w trosce o środowisko Mazowsza

Oferta dla osób
fizycznych

 Głównym beneficjen-
tem (odbiorcą) pieniędzy 
z WFOŚiGW w Warszawie 
są jednostki samorządu 
terytorialnego. Jednak na 
przestrzeni ostatnich lat 
obserwujemy zwiększenie 
zainteresowania pozyska-
niem dofinansowania przez 
osoby fizyczne - informuje 
Artur Dąbrowski, Prezes 
Zarządu WFOŚiGW w War-
szawie. Dlatego też Fun-
dusz wychodząc naprzeciw 
typowemu „Kowalskiemu” 
przygotował kilka intere-
sujących programów i kon-
kursów dla osób fizycznych 
- podkreśla Prezes.

ścieków o przepustowości 
7,5m3/d dla osób fizycz-
nych;
• Zakup i montaż kolekto-
rów słonecznych;
• Zakup i montaż pomp 
ciepła;
• Usuwanie i unieszkodli-
wianie azbestu na terenie 
województwa mazowiec-
kiego.
 Programy związane 
z zakupem i montażem 
kolektorów słonecznych, 
pomp ciepła oraz przydo-
mowych oczyszczalni ście-
ków w 2013r. przy łącznej 
alokacji 3 mln zł cieszyły 
się tak ogromnym zain-
teresowaniem, że nabór 
wniosków trwał zaledwie 
2 miesiące.
 Faktem jest, że dzięki 
finansowemu wsparciu 
ze środków WFOŚiGW 
w Warszawie zostało wy-
budowanych ponad 40 
przydomowych oczysz-
czalni ścieków, na dachach 
170 domów zostały zain-
stalowane kolektory sło-
neczne, a w piwnicach go-
spodarstw działa blisko 70 
nowych pomp ciepła.

Mniej azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, obchodzący w 2013 roku Jubileusz 20-lecia działalności, od początku 
swojej działalności dofinansowuje różnorodne zadania proekologiczne 
realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Dziedziny, w ramach których WFOŚiGW w Warszawie udziela 
�nansowego wsparcia:
•	 Ochrona	wód	(oczyszczalnie	ścieków,	sieci	kanalizacyjne)
•	 Gospodarka	wodna	(stacje	uzdatniania	wody,	sieci	wodociągowe)
•	 Ochrona	powietrza	(termomodernizacja)
•	 Odnawialne	źródła	energii	(kolektory	słoneczne,	pompy	ciepła,	
	 efektywność	energetyczna)
•	 Ochrona	ziemi	(gospodarka	odpadami,	recykling,
	 unieszkodliwianie	azbestu)
•	 Edukacja	ekologiczna	(programy	i	konkursy	edukacyjne)
•	 Ochrona	przyrody	(ochrona	obszarowa	i	gatunkowa)

•	 Zapobieganie	zagrożeniom	i	poważnym	awariom
•	 Monitoring	środowiska
•	 Środki	Unii	Europejskiej	w	ramach	I	i	II	osi	priorytetowej
	 Programu	Operacyjnego	Infrastruktura	i	Środowisko

Dane teleadresowe:
Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	
w	Warszawie
ul.	Ogrodowa	5/7
00-893	Warszawa
tel.	(22)	853	53	21,	fax	(22)	853	53	02

np. nowych lub zmoder-
nizowanych oczyszczalni 
ścieków, sieci kanalizacji 
sanitarnej, inwestycji z za-
kresu gospodarki wodnej, 
w tym stacji uzdatniania 
wody czy wodociągów, jak 
również inwestycji zwią-

dotacyjne „inwestuje” 
głównie w ochronę przy-
rody Mazowsza, edukację 
ekologiczną i propagowa-
nie zasad zrównoważone-
go rozwoju, zapobieganie 
zagrożeniom środowiska 
oraz jego monitoring.

 Kolektory słoneczne, 
pomy ciepła i przydomo-
we oczyszczalnie ście-
ków
Wśród nich warto wymie-
nić m.in.:
• Program budowy przy-
domowych oczyszczalni 
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WFOŚiGW w Warszawie.
 Fundusz dokłada wszel-
kich starań, aby tych dota-
cyjnych pieniędzy przeka-
zywanych bezpośrednio 
do mieszkańców naszego 
województwa było jak 
najwięcej. Niestety nie za-
wsze dla wszystkich ich 
wystarcza, bo przychody 

WFOŚiGW w Warszawie są 
ograniczone.
 Alternatywą, po wy-
czerpaniu alokacji środ-
ków dotacyjnych w danym 
programie czy konkur-
sie, pozostaje możliwość 
skorzystania z pożyczek 
o preferencyjnym opro-
centowaniu czy dopłat do 

Budowa wodociągu w Gołąbku-  lipiec 2010

Stanisław Kaliński,
wójt gminy Skórzec

kanaście lat.
 W. Pawlik: Jak zachęci 
Pan innych do korzystania 
z pomocy Wojewódzkiego 
Funduszu?
 S. Kaliński: Powiem tak, 
warto korzystać z Funduszu 
bo lepszych pieniędzy dla sa-
morządów nie ma. Oprocen-
towanie w przedziale 2-3%, 
do tego tania obsługa, a do 
30% można umorzyć. Gdzie 
może być lepiej? Życzę zarzą-
dowi Funduszu samych suk-
cesów i zawsze może liczyć na 
dobre słowo od samorządu 
gminy Skórzec.
 W. Pawlik: Dziękuje za 
rozmowę.
 S. Kaliński: Ja również.

O tym jak można skorzystać ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i czy ten Fundusz jest w ogóle 

potrzebny rozmawiamy z wójtem gminy Skórzec, Stanisławem Kalińskim.

 Wojciech Pawlik: Panie 
wójcie, jak do tej pory wy-
glądała współpraca gminy 
Skórzec z Funduszem?
 Stanisław Kaliński: Nasza 
gmina tak naprawdę nie może 
się obyć bez Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. W tej chwili je-
steśmy w trakcie zawierania 
umowy na realizację kanali-
zacji w miejscowości Teodo-
rów, gdzie wartość dofinanso-
wania wynosić będzie 1 160 
000 zł. Będzie to kanalizacja 
na 85 przyłączy. Jesteśmy 
również w trakcie zawiera-
nia umów na dofinansowanie 
wyposażenia Ochotniczych 
Straży Pożarnych w ciężkie 
zestawy ratownicze dla jed-
nostek z Krajowego Systemu 
Ratowniczego. Natomiast 
w przeszłości uzyskaliśmy 

dofinansowanie między in-
nymi na dwie nowoczesne 
stacje uzdatniania wody 
w Grali i w Czerniejewie, któ-
re powstały w całości ze środ-
ków z Funduszu. 
 W. Pawlik: O jakich pie-
niądzach mówimy? 
 S. Kaliński: Na przykład 
inwestycja w Czerniejewie 
to wartość dofinansowania 
około miliona złotych. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że 
w okresie, gdy wsparcie bar-
dzo trudno uzyskać bądź jest 
to niemożliwe to jest zawsze 
szansa wzięcia pieniędzy 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Są to 
dobre pieniądze. Pożyczki 
również są bardzo nisko opro-
centowane i jeśli pożyczony-
mi pieniędzmi się  właściwie 
gospodaruje to jest szansa 
umorzenia chociażby części. 
 W. Pawlik: Czy gmina Skó-
rzec korzystała już z takich 
pożyczek? 
 S. Kaliński: Niedawno za-
kończyliśmy bardzo duży 
dla nas projekt, na który bez 
pożyczki z Funduszu miesz-
kańcy musieliby czekać kilka 
lat dłużej. Chodzi o projekt 
realizowany w ramach fun-
duszy Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego wojewódz-
twa mazowieckiego. Umowa 
na dofinansowanie projektu 
została podpisana w 2010 
roku, ale wniosek złożyliśmy 

w 2007 roku. Teoretycznie 
czekalibyśmy na rozpoczę-
cie inwestycji 3 lata, chociaż 
wszystko było przygotowane. 
Żeby nie tracić czasu sięgnęli-
śmy po pożyczkę z funduszu 
i rozpoczęliśmy budowę. Mię-
dzy innymi rozbudowaliśmy 
oczyszczalnię w Skórcu z 200 
metrów do 400 metrów sze-
ściennych i wtedy sięgnęliśmy 
po 3 miliony złotych pożyczki 
z funduszu. Potem budowa-
liśmy kanalizację i wodociąg 
w Gołąbku też około 1,5 mi-
liona złotych. Co prawda, póź-
niej musieliśmy te pieniądze 
zwrócić do Funduszu ale już 
zadanie było zrealizowane 
i trzeba było tylko rozliczyć 
pieniądze w Regionalnym 
Programie Operacyjnym. 
Dzięki tej pożyczce mieliśmy 
płynność realizacji inwestycji, 
a to bardzo ważne. 
 W. Pawlik: Bez dofinanso-
wania i pożyczek z Fundu-
szu jak wyglądałyby inwe-
stycje w gminie?
 S. Kaliński: Ja sobie tego 
nie wyobrażam. Czasami są 
takie zapędy, że może ten 
Fundusz nie jest potrzeb-
ny. Nie proszę Państwa, ja 
jestem przeciwnikiem już 
samego poruszania takich 
tematów, bo to jest ogromne 
wsparcie dla samorządów, 
tym bardziej, że na chwilę 
obecną samorządy są wyjąt-
kowo w trudnej sytuacji. Dla 

porównania powiem tak, od 
momentu wejścia do Unii Eu-
ropejskiej do teraz udało się 
uzyskać wsparcie z Funduszu 
na kwotę około 10 milionów 
złotych. Na chwilę obecną bu-
dżet gminy Skórzec, bez środ-
ków pozyskanych z zewnątrz 
w postaci różnego rodzaju do-
tacji, to około 4,5 miliona zło-
tych. Z tej sumy musimy do-
łożyć do szkół około połowę, 
mamy 13 jednostek straży 
pożarnej, mocno wspieramy 
sport. Ja kiedyś liczyłem, że 
gdybyśmy te wszystkie inwe-
stycje próbowali zrealizować 
za pomocą środków własnych 
to w najlepszym wypadku po-
trzebowalibyśmy jeszcze kil-

nia azbestu Fundusz od 
lipca 2011r. współpracu-
je z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
(w ramach programu prio-
rytetowego pn. „Gospoda-
rowanie odpadami innymi 
niż komunalne, część 3 
- Usuwanie odpadów za-
wierających azbest), któ-
rego środki stanowią uzu-
pełnienie dofinansowania 
do istniejącego programu 
azbestowego w WFOŚiGW 
w Warszawie. Tylko w tym 
roku w ramach tej umowy 
zostało podpisanych po-
nad 50 umów na łączną 
kwotę 2 mln zł ze środków 
WFOŚiGW w Warszawie 
i 1 mln zł ze środków NFO-
ŚiGW.

Wzrost świadomości 
ekologicznej miesz-
kańców

 Zarząd i pracowników 
WFOŚiGW w Warszawie 
niezmiernie cieszy fakt, 
że przygotowane pro-

gramy znajdują tak duże 
zainteresowanie wśród 
mieszkańców Mazowsza, 
co jednocześnie pokazu-
je wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkań-
ców i troskę o środowisko 
w którym wszyscy żyjemy. 
A to przecież jest główna 
idea 20-letniej działalności 

oprocentowania kredytów 
udzielanych przez ban-
ki komercyjne, z którymi 
Fundusz ma podpisane 
stosowane w tym zakresie 
umowy współpracy.

20-letnie efekty współ-
pracy Funduszu z be-
neficjentami

 Efekty ekologiczne 
20-letniej działalności 
widać na każdym kroku 
na terenie całego woje-
wództwa mazowieckie-
go. Ale ich osiągnięcie 
możliwe było wyłącz-
nie dzięki wzajemnej 
współpracy z wniosko-
dawcami - mieszkańca-
mi Mazowsza, do której 
Fundusz serdecznie za-
prasza.

Więcej informacji na 
www.wfosigw.pl
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