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Udział NFOŚiGW w finansowaniu 
gospodarki wodno-ściekowej
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33 lata finansowania gospodarki 
wodno-ściekowej przez NFOŚiGW

1. Efekty rzeczowe i ekologiczne:
 budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków – ponad 1 600 szt.

 systemy kanalizacyjne – ok. 83 tys. km

 usunięty ładunek zanieczyszczeń – ponad 20 mln RLM

2. Liczba zawartych umów – ponad 4 300 szt., 
z tego:
 środki własne NFOŚiGW – ponad 3 800 szt. 
 środki zagraniczne (ISPA/Fundusz Spójności, PO IiŚ

2007-2013 i 2014-2020) – 527 szt.

3. Kwota zawartych umów – ok. 37,1 mld zł, z tego:
 środki własne NFOŚiGW – ok. 12,2 mld zł
 środki zagraniczne – ok. 26,4 mld zł

4. Wartość projektów – ok. 104,2 mld zł
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Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych



KPOŚK

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 

• Dokument strategiczny dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków
komunalnych określający potrzeby inwestycyjne i finansowe.

• Zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. i aktualizowany w latach 2005, 2009,
2010, 2015, 2017, 2022.

• VI Aktualizacja KPOŚK (VI AKPOŚK) – dokument niezbędny do uruchomienia wsparcia finansowego
z funduszy europejskich dla obszaru gospodarki ściekowej w perspektywie 2021-2027

• VI AKPOŚK – szacowane potrzeby finansowe ok. 28,7 mld zł.

• VI AKPOŚK uwzględnia zarzuty Komisji Europejskiej w związku z brakiem wdrożenia przez Polskę
dyrektywy ściekowej.
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Dotychczasowa rola NFOŚiGW w realizacji KPOŚK

14,5 mld zł – łączna kwota w latach 2004-2020, w tym:

• 7,5 mld zł – projekty finansowane tylko ze środków krajowych. Wartość całkowita tych 
projektów – 42 mld zł;

• 3,5 mld zł – projekty ISPA i Fundusz Spójności 2004-2006;
• 0,6 mld zł pożyczki – projekty PO IiŚ 2007-2013;
• 0,4 mld zł dopłat do kredytów i obligacji projektów PO IiŚ 2007-2013, co spowodowało 

uruchomienie środków w wysokości 1,2 mld zł na rynku komercyjnym;
• 2,5 mld zł – projekty PO IiŚ 2014-2020.

NFOŚiGW od 2001 roku wdraża projekty wodno-ściekowe dofinansowywane 
ze środków europejskich. 
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Programy priorytetowe NFOŚiGW
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Programy Priorytetowe NFOŚiGW

1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania

Ścieków Komunalnych
Część 2) Współfinansowanie projektów Program Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko
2. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska
3. Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami

aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych

4. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych – program
pilotażowy
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Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Program Priorytetowy 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach

• Okres wdrażania od 2015 roku do 31.12. 2027 r. 
• Budżet programu  - 1,7 mld zł
• Zwiększenie budżetu w 2018 roku do 2,8 mld zł
• Zwiększenie budżetu w 2020 roku do 3,3 mld zł
• Zwiększenie budżetu w 2021 roku do 3,6 mld zł
• Pozostała kwota – ok. 300 mln zł



1111

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego 
Programu   Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Cel programu

Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez
oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/
EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Beneficjenci

• jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki
• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań 

własnych JST

Tryb składania wniosków
Nabór ciągły

Okres wdrażania:
• podpisywanie umów – do 2023 r.,
• wydatkowanie środków – do 2027 r.
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Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego 
Programu   Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Budżet  - 3,6 mld zł
Pożyczka
• do 100% kosztów kwalifikowanych
• oprocentowanie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% (wyjątek „zielone” 

gminy),
• okres  finansowania – do 15 lat, 
• minimalna kwota pożyczki – 1 mln zł. 

Warunki umorzenia

• do 10%, lecz nie więcej niż 1 000 000 zł.
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Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego 
Programu   Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Rodzaje przedsięwzięć:
• budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także

w zakresie osadów ściekowych oraz wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych wyłącznie na potrzeby własne operatora, tj. na
działalność wodno-ściekową),

• budowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej
wraz z budową przyłączy,

• w przypadku projektu kompleksowego – także budowa lub
modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (także w zakresie
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wyłącznie na potrzeby
własne operatora, tj. na działalność wodno-ściekową) oraz budowa
kanalizacji deszczowej.
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Inne możliwości wspierania projektów wod-kan

1. PP Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji 
ujętych w KPOŚK – obecnie wdrażany przez wojewódzkie fundusze

• Budżet: 700 mln zł
• Beneficjenci: jst i ich związki, spółki komunalne
• Oprocentowanie: 3M WIBOR, nie mniej niż 2% w skali roku 
• Umorzenie: 30% lub 50% po spełnieniu warunków umorzenia 

2. PP  Adaptacja do zmian klimatu
• Budżet: 750 mln zł
• Beneficjenci: jst i ich związki, spółki komunalne
• Oprocentowanie: 3M WIBOR, nie mniej niż 2% w skali roku, 
• Umorzenie: 30% lub 50% po spełnieniu warunków umorzenia 

3. PP  Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych – program pilotażowy. 
• Budżet: 50 mln zł
• Beneficjenci: jst i ich związki, przedsiębiorcy przemysłu spożywczego
• Oprocentowanie: 3M WIBOR , nie mniej niż 2% w skali roku , lub na warunkach rynkowych
• Umorzenie: brak 
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PO IiŚ 2014-2020
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach

Liczba podpisanych umów – 357 
Wartość projektów – 17,1 mld zł 
Wkład UE – 8,4 mld zł

Planowane efekty:
• liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej – 399 tys. RLM 
• ładunek poddany ulepszonemu oczyszczaniu – 3,1 mln RLM 
• liczba nowych użytkowników sieci wodociągowej – 74 tys. osób 
• liczba oczyszczalni ścieków komunalnych – 215 szt. 
• długość sieci kanalizacyjnej – 5 456 km 
• długość sieci wodociągowej – 1 002 km 
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Perspektywa finansowa 2021-2027
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Założenia

• Mniejszy niż dotychczas budżet

• Poziomy dofinansowania: 85%/70%/50%  
w zależności od kategorii regionów

• Zasada n+2 – wysoka gotowość projektów

• Pomoc bezzwrotna

• Warunkowość wstępna – aktualizacja KPOŚK 

Źródło: Prezentacja MFiPR
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FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 
Środowisko 2021-2027) 

Priorytet I:
Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

Cel szczegółowy 2.5:
Promowanie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

• Aglomeracje ujęte w KPOŚK o wielkości co najmniej 15 000 RLM, które nie 
spełniają wymogów dyrektywy ściekowej

• Beneficjenci: jst i spółki wodociągowo – kanalizacyjne
• Forma wsparcia: dotacja
• Alokacja: 1 120 mln Euro



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Infolinia: 22 45 90 800 (godziny pracy infolinii 7.30-15.00)
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

ZAINWESTUJMY RAZEM W ŚRODOWISKOZAINWESTUJMY RAZEM W ŚRODOWISKO

NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej

@NFOSiGW

nfosigw

nfosigw



Dziękujemy
za uwagę!


