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Finansowanie ze środków własnych 
NFGiOŚ



Program priorytetowy- Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie:2.1
częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ). 

Beneficjenci: 

• Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

• Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące 
działalnośd gospodarczą, przedsiębiorstwa 

paostwowe, spółki prawa handlowego 

• Posiadające osobowośd prawną organizacje non 
profit, posiadające status organizacji pożytku 

publicznego pełniące funkcje „banków żywności” 



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1
częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ). 

Cel projektu: 

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w 
szczególności hierarchii sposobów postępowania 

z odpadami



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1
częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ). 

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składad w terminie od 
01.09.2016 r. do 20.12.2016 do godz. 15.30 lub 

do wyczerpania alokacji środków

WAŻNE: Nabór ma charakter ciągły, wnioski są 
rozpatrywane na bieżąco



Program priorytetowy -Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ).

Proponowane formy dofinansowania to:

• pożyczka

• dotacja



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1
częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ). 

Intensywnośd dofinansowania w formie dotacji: 

a) do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięd polegających na 
rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z 
pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub 
niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem 
powstawania odpadów żywności, 

b) do 30% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięd polegających na:  



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1
częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ). 

Intensywnośd dofinansowania w formie dotacji cd.: 

- budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych 
bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkaocy 

- budowie pilotażowych  systemów zbierania odpadów komunalnych dla 
zabudowy wielomieszkaniowej;

Dofinansowanie w formie pożyczki jest możliwe 
do poziomu 90% kosztów kwalifikowanych. 



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1
częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ). 

Warunki dofinansowania: 

1. Dofinansowanie w formie dotacji: 

a. dotacja jest udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięd polegających na: 

• budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkaocy, 
realizowanych przez JST lub ich związki, 

• budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla 
zabudowy wielomieszkaniowej, realizowanej przez JST lub ich związki,

• rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych 
skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. 



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ).

b) Wypłata transz dotacji może nastąpid 
wyłącznie w formie refundacji. 

c) Okres trwałości przedsięwzięcia to 5 lat
liczonych od roku zaakceptowania przez 
NFOŚiGW dokumentów potwierdzających 
osiągnięcie efektu ekologicznego 
przedsięwzięcia. 



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ).

2. Dofinansowanie w formie pożyczki: 
a) Oprocentowanie: 

• W przypadku pożyczek udzielanych JST lub ich związkom – WIBOR 3M nie 
mniej niż 1 % w skali roku,

• W pozostałych przypadkach – WIBOR 3M +50pb nie mniej niż 2% w skali 
roku.  

• Odsetki spłacane są na bieżąco  w okresach kwartalnych. 

• I-wsza spłata następuje na koniec kwartału  kalendarzowego, 
następującego po  kwartale, w którym wypłacono I-wszą transzę

środków.



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1
częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ).

b) okres finansowania: 

pożyczka może byd udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres 
finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy 
pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. 

c) okres karencji: 

przy udzielaniu pożyczki może byd stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty 
pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty 
zakooczenia realizacji przedsięwzięcia. 



Program priorytetowy -Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ).

d) wypłata transz pożyczki może nastąpid wyłącznie w formie refundacji;

e) pierwsza wypłata może nastąpid nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę o ile jest wymagana;

f) pożyczka może byd częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania 
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

3. Okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez 
NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu 
ekologicznego przedsięwzięcia;

4. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi byd 
ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1
częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ).

Rodzaje przedsięwzięd: 

1. budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce
zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o
którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące
wymagania:

a) o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, 
itd. W przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia rampy dwupoziomowej powierzchnia 
dolnego poziomu wykorzystana na cele działalności PSZOK może byd uwzględniona w ramach 
minimalnej wymaganej powierzchni utwardzonej,

b) wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji 
odpadów wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami 
zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów 
(farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),

c) ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1
częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ).

d) dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie 
działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do 
ponownego użycia,

e) wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-
wodnego w miejscach, gdzie może nastąpid wyciek substancji 
niebezpiecznych,

f) wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności 
edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z 
odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich 
przygotowania do transportu, recyklingu,

g) wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel 
w godzinach otwarcia;



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ).

2. budowa systemów selektywnego zbierania odpadów.

Jako system selektywnego zbierania odpadów 
rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązao 

technicznych, technologicznych, organizacyjnych i 
prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany 

realizowane są wymagane cele w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów na terenie 

przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem 
systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych



Program priorytetowy -Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ).

Jeżeli jest to uzasadnione na system selektywnego zbierania odpadów 
mogą składad się dodatkowo inne elementy, a w szczególności:

• lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów – gniazda 
pojemników,

• mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów,
• zestawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów w 

miejscu powstawania,
• kompostowniki przydomowe,
• automaty do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 

oraz opakowao wielokrotnego użytku,
• sieci napraw i ponownego wykorzystania



Program priorytetowy -Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ).

3. doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów.

Jako doposażenie systemu selektywnego zbierania odpadów rozumie
się zestaw działao polegających na rozwoju istniejącej infrastruktury
technicznej służącej selektywnej zbiórce odpadów, między innymi poprzez:

• zakup specjalistycznych maszyn i urządzeo do przetwarzania i gromadzenia 
odpadów selektywnie zebranych,

• zakup specjalistycznych środków do transportu odpadów selektywnie 
zebranych,

• budowę nowych lub modernizację istniejących punktów selektywnego 
zbierania odpadów,

• doposażeniu mogą podlegad wyłącznie systemy dysponujące przynajmniej 
jednym punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych;



Program priorytetowy -Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

częśd 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (NFGiOŚ).

4. budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania 
komunalnych bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkaocy;

5.budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej;

6. rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych 
związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją 
niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych.



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

Pozostałe części Programu priorytetowego, Racjonalna gospodarka 
odpadami: 

częśd 2: Instalacje gospodarowania odpadami. 

• Cel programu: Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności 
hierarchii sposobów postępowania z odpadami. 

• Termin naboru: 01.09.2016 - 20.12.2016 do godz. 15.30 lub do wyczerpania 
środków. 

• Forma finansowania: pożyczka.

Beneficjenci:  JST i ich związki, przedsiębiorcy –osoby fizyczne prowadzące 
działalnośd gospodarczą, przedsiębiorstwa paostwowe spółki prawa handlowego, 

spółdzielnie. 



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

Pozostałe części Programu priorytetowego, Racjonalna gospodarka 
odpadami: 

częśd 2: Instalacje gospodarowania odpadami. 

Rodzaje przedsięwzięd: 

a) Budowa nowych  oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK)

b) Rozbudowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji 
przetwarzania odpadów, celem uzyskania statusu RIPOK lub PIPOK

c) Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji 
przeznaczonych

d) Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących odpadów

e) Odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne

f) Unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie

g) Mających  na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne

h) Przetwarzanie odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

Pozostałe części Programu priorytetowego, Racjonalna 
gospodarka odpadami: 

Częśd 6:  Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 

• Cel programu:  Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności 
hierarchii sposobów postępowania z odpadami. 

• Termin naboru: 16.08.2016-20.12.2016, do godz. 15.30 lub do wyczerpania 
alokacji środki. 

• Forma finansowania: pożyczka.



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

Pozostałe części Programu priorytetowego, Racjonalna gospodarka 
odpadami: 

Częśd 6:  Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 

• Rodzaje przedsięwzięd:  przedsięwzięcia wymienione  w SOOP dla POIiŚ 2014-
2020 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. 

• Beneficjenci:

1. beneficjenci POIiŚ 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięd w działaniu 2.2 
Gospodarka odpadami  komunalnymi;

2. Podmioty upoważnione przez  beneficjentów wymienionych w pkt 1) do 
ponoszenia wydatków kwalifikowanych. 



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

Pozostałe części Programu priorytetowego, Racjonalna 
gospodarka odpadami: 

Częśd 7: Przygotowanie projektów 

Cel programu: Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności 
hierarchii sposobów postępowania z odpadami. 

Termin naboru: 16.08.2016-20.12.2016, do godz. 15.30 lub do wyczerpania 
alokacji środki. 

Forma finansowania: pożyczka.



Program priorytetowy - Racjonalna gospodarka odpadami, Działanie 2.1

Pozostałe części Programu priorytetowego, Racjonalna gospodarka 
odpadami: 

Częśd 7: Przygotowanie projektów 

Rodzaje przedsięwzięd:  przedsięwzięcia wymienione  w SOOP dla POIiŚ 2014-
2020 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. 

• Beneficjenci:

1. beneficjenci POIiŚ 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięd w działaniu 2.2 
Gospodarka odpadami  komunalnymi;

2. Podmioty upoważnione przez  beneficjentów wymienionych w pkt 1) do 
ponoszenia wydatków kwalifikowanych. 



Finansowanie ze środków UE, fundusz 
krajowy, Działanie 2.2 POIiŚ



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

Cel:

zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 
podlegających składowaniu. 



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

W ramach działania wspierany będzie przede wszystkim rozwój
systemu gospodarki odpadami komunalnymi mający na celu 

zastąpienie przeważającego obecnie sposobu zagospodarowania 
tych odpadów (tj. poprzez składowanie) metodami sprzyjającymi 
praktycznemu zastosowaniu hierarchii sposobów postępowania z 

odpadami. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z 
odpadami, realizowane będą projekty w zakresie rozwoju

infrastruktury pozwalającej na wykorzystywanie właściwości 
materiałowych odpadów oraz wykorzystujące energetyczne 

właściwości zmieszanych odpadów komunalnych (w tym frakcji 
palnej wydzielonej z odpadów komunalnych oraz odpadów 

pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych) poprzez 
termiczne ich przekształcanie z odzyskiem energii.



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

W zależności od zidentyfikowanych potrzeb w 
danym regionie gospodarki odpadami 

komunalnymi realizowane będą zarówno 
projekty kompleksowe obejmujące wszystkie 
niezbędne elementy hierarchii, jak i projekty 

obejmujące zakresem tylko wybrane elementy. 
Promowane będą projekty, które domykają
system gospodarki odpadami w regionie.



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

Co to jest projekt kompleksowy??

- projekt zaplanowany zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami

- umożliwiający osiągnięcie celów dyrektywy 
2008/98/WE i dyrektywy 1999/31/WE



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

- uwzględniający poniższe komponenty mogące stanowid częśd lub całośd 
zakresu rzeczowego projektu:

• infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz bioodpadów), 

• instalacje do odzysku (np. termicznego przekształcania odpadów z 
odzyskiem energii), w tym recyklingu odpadów (np. kompostowania 
odpadów zielonych),  

• instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

Komponentami mogącymi stanowid częśd lub całośd zakresu 
rzeczowego projektów, które powinny zapewnid zgodnośd 
systemu gospodarki odpadami w regionie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami  są: 

• zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych

• przygotowanie do ponownego użycia

• recykling 

• odzysk

• unieszkodliwianie



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

W ramach zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych realizowane 
będą następujące projekty w ramach których powstaną: 

• centra napraw produktów, które właściciele chcieliby w dalszym ciągu 
użytkowad; 

• punkty odbioru tekstyliów i urządzeo nadających się do użytkowania w 
celu dalszej ich dystrybucji dla osób potrzebujących; 

• banki żywności gromadzące i dystrybuujące żywnośd o krótkim czasie 
pozostającym do upływu terminu ich przydatności do spożycia;

• punkty wymiany produktów dające możliwośd pozostawienia sprawnych, 
a już niepotrzebnych (np. urządzeo domowych) i pobrania innych 
użytecznych rzeczy; 

• giełdy wymiany różnych produktów oraz ubrao i obuwia organizowane 
cyklicznie lub sieci ponownego użycia (produktów, które mogłyby byd 
użytkowane przez kolejnych właścicieli).



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

W ramach przygotowania do ponownego użycia 
wspierane będą projekty skierowane na:

- rozwój centrów przygotowania do ponownego 
użycia (tworzone przy punktach selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych). 

Działania prowadzone w ramach centrów będą polegały na sprawdzeniu, czyszczeniu lub 
naprawie produktów lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, bez 

jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

W ramach działao związanych z recyklingiem wsparcie będzie kierowane na: 

- budowę, przebudowę i remont (zgodnie z definicjami z ustawy z dnia 7 lipca 1994) 
infrastruktury związanej z selektywnym zbieraniem odpadów

- jej wyposażenie

- i zagospodarowanie w zakresie:

• punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
• automatów do odbierania odpadów opakowaniowych; 
• instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów; 
• instalacji do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych (np. instalacje recyklingu 

tworzyw sztucznych);
• instalacji do przetwarzania bioodpadów (w tym kompostownie odpadów zielonych i instalacje 

fermentacji bioodpadów);
• zakupu pojemników na poszczególne frakcje odpadów 



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

W ramach działao związanych z odzyskiem wsparcie będzie przeznaczone na: 

- budowę, przebudowę i remont instalacji do termicznego przekształcania 
tzw. resztkowych odpadów komunalnych (tj. tych, które nie zostały 
zebrane w sposób selektywny oraz frakcji wydzielonych w istniejących 
instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych, a także odpadów powstałych w wyniku 
przygotowania do ponownego użycia i przygotowania do recyklingu 
poszczególnych frakcji odpadów komunalnych), z odzyskiem energii. 

Tym samym termicznemu przekształceniu zostaną poddane te odpady komunalne, które w 
przeciwnym wypadku zostałyby poddane składowaniu, co doprowadzi do zmniejszenia ilości 
odpadów komunalnych podlegających składowaniu. 



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

W ramach unieszkodliwiania odpadów możliwe będzie 
dofinansowanie:

- przebudowy lub remontu instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
(instalacje MBP) które domykają system zagospodarowania 
odpadów komunalnych w danym regionie gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

W odniesieniu do pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów komunalnych 
możliwe będzie także wsparcie budowy składowisk odpadów niebezpiecznych.



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

• Ponadto dofinansowane zostaną działania edukacyjne i 
informacyjne związane z gospodarowaniem odpadami 
prowadzone w ramach realizowanych projektów.

• Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w 
planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi zatwierdzonych  przez Ministra Środowiska. 



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie 
recyklingu odpadów 

 Liczba osób objętych systemem 
zagospodarowania odpadów 

 Moc przerobowa zakładu zagospodarowania 
odpadów



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

Wskaźniki produktu:

• Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych kompleksowych zakładów 
zagospodarowywania odpadów, w tym: 

• Liczba wybudowanych kompleksowych zakładów zagospodarowywania 
odpadów

• Liczba zmodernizowanych kompleksowych zakładów zagospodarowywania 
odpadów

• Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych

• Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką 
odpadami



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

Beneficjenci: 
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w 

ich imieniu jednostki organizacyjne

• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 
obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

Grupa docelowa / ostateczni odbiorcy wsparcia

Główną grupą docelową są indywidualni 
użytkownicy korzystający z zasobów środowiska, 

w tym przede wszystkim mieszkaocy miast 
wojewódzkich (i obszarów powiązanych z nimi 

funkcjonalnie) oraz miast regionalnych i 
subregionalnych.



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

Podstawowe informacje finansowe: 

• Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie 

projektu- 85%



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

• Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu 
paostwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi 

przez właściwą instytucję)(%) - 85% 
WAŻNE:W przypadku dodatkowego współfinansowania 
bezzwrotnego (np. w formie umarzalnych pożyczek) ze 

środków NFOŚiGW/WFOŚiGW istnieje możliwośd 
zwiększenia poziomu dofinansowania całkowitych 

wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu do 
maksymalnie 95%.



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

• Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 

kwalifikowanych - 5% 



Działanie 2.2- Gospodarka odpadami komunalnymi  
(POIiŚ 2014-2020)

W ramach działania realizowane będą następujące typy 
projektów: 

Typ 1: Projekty  obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej 
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego 

przekształcania odpadów. 

Forma konkursowa, planowany termin naboru to: październik 2016.

Typ 2: Projekty  obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z 
hierarchią sposobów postępowania z odpadami, z wyłączeniem instalacji do termicznego 

przekształcenia odpadów. 

Forma konkursowa, termin naboru; maj 2016,  wrzesieo 2016.

Typ 3: Projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów. 

Forma konkursowa, termin naboru to: październik 2016. 



Fundusze regionalne

(Aktualne/planowane nabory –
wybrame przykłady)



fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami: 

RPO woj. dolnośląskiego.

Działanie 4.1. Gospodarka odpadami.

Cel szczegółowy:

Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na 
składowiska 



fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami: 

Typ beneficjenta: 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami 

w ramach realizacji zadao jednostek samorządu terytorialnego;
• organizacje pozarządowe;
• LGD;
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
• MŚP;
• organizacje badawcze i konsorcja naukowe



fundusze r

fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami

Typy projektów: 

• 4.1A Projekty dot. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). 

• 4.1 B Projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia 
kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, 

zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (…)

• 4.1 C Projekty dotyczące likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”.

• 4.1 D Projekty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu.



fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami: 

4.1 A. Projekty dot. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Finansowane będą projekty : 

• których wartośd nie przekracza do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych 
• obsługują do 20 000 mieszkaoców

( ww. warunki należy spełnid łącznie.  W przypadku gdy jeden z ww. parametrów zostanie 
przekroczony, inwestycja nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach RPO WD.) 

• zawierające inne działania (inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne) 
związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem 
odpadów

• w zakresie wyposażenia – jedynie jako element projektu infrastrukturalnego dot. 
PSZOK lub jako odrębny projekt jeśli stanowi uzupełnienie infrastruktury już 
istniejącej.



fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami: 

4.1 B Projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia 
kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zaplanowanej 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.:   

• infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, 
metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych 
odpadów komunalnych, 

• infrastruktury do recyklingu, sortowania i kompostowania, 

• infrastruktury do  mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych. 



fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami: 

4.1. C Projekty dotyczące likwidacji tzw. „dzikich 
wysypisk”.

4.1 D Projekty w zakresie usuwania 
i unieszkodliwiania azbestu.



fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami: 

WAŻNE: 

• Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planach 
inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
zatwierdzonych przez Ministra Środowiska będącymi załącznikiem do  
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Dolnośląskiego. 

• Projekty będą zaplanowane w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów 
u źródła.

• Jedynie projekty, których realizacja bezpośrednio wynika z zapisów Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego, mogą ubiegad się 
o dofinansowane w ramach RPO WD. 

• Powyższy warunek nie dotyczy projektów wymienionych w typie 4.1.A.



fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami: 

• cross-financing

Uzupełniającym elementem wparcia mogą byd 
działania z zakresu edukacji ekologicznej 
promującej właściwe postępowanie z odpadami 
w ramach mechanizmu finansowania 
krzyżowego. 



fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami: 

Wspierane będą kompleksowe inwestycje 
w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi realizowane w regionach gospodarki 
odpadami, w których nie uwzględniono
komponentu dotyczącego termicznego 
przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii



fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami: 

Preferowane będą projekty: 

• poprawiające stan środowiska na obszarach chronionych; 
• zawierające komponent z działaniami z zakresu edukacji 

ekologicznej promującej właściwe postępowanie 
z odpadami;

• kompleksowe, pokrywające większy obszar geograficzny 
(np. kilka gmin).



fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami: 

Podstawowe informacje finansowe: 

• Minimalna wartośd projektu – 100 tys. PLN
• Maksymalny  % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu– 85%
• Maksymalny  % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu  (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu 
paostwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)
85% lub poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z 
zasadami udzielania pomocy publicznej.

• Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych-15% (w 
przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną)

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa unijnego i krajowego dot. zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.



fundusze regionalne: RPO woj. dolnośląskiego. Działanie 4.1. Gospodarka odpadami: 

Tryb naboru: konkursowy
Terminy naboru:

4.1 A- październik 2016 r. 
4.1B- grudzieo 2016 r. 
4.1C- prawdopodobnie 2018 r.
4.1 D- grudzieo 2016 r. 



fundusze regionalne: RPO woj. świętokrzyskiego. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami. 

RPO woj. świętokrzyskiego.

Działanie 4.2. Gospodarka odpadami.

Cel szczegółowy: Zwiększony udział odpadów zebranych 
selektywnie. 



fundusze regionalne: RPO woj. świętokrzyskiego. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami. 

Typ beneficjenta: 

• Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
działające w imieniu JST.



fundusze regionalne: RPO woj. świętokrzyskiego. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami. 

Typ projektu: 

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu: 

• kompleksowych działao skierowanych na poprawę gospodarowania 
odpadami, zgodnie z postanowieniami Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Świętokrzyskiego/ WPGO oraz zapisami planów 
inwestycyjnych, w tym między innymi: 

• rozbudowa regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, 
• utworzenie sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

oraz sieci punktów ponownego wykorzystania i napraw 
• budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów 

niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych



fundusze regionalne: RPO woj. świętokrzyskiego. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami. 

• Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi realizowane 
będą w regionach gospodarki odpadami 
komunalnymi, w których nie przewidziano 
komponentu dotyczącego termicznego 
przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii, 
przy zapewnieniu zintegrowanego podejścia 
zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami na 
poziomie wynikającym ze zobowiązao akcesyjnych. 



fundusze regionalne: RPO woj. świętokrzyskiego. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami. 

WAŻNE:

• Współfinansowane będą tylko projekty 
uwzględnione w planach inwestycyjnych 
dot. gospodarki odpadami komunalnymi 
tworzonych przez Zarząd Województwa i 
zatwierdzanych przez ministra właściwego 
ds. środowiska oraz zgodne z ramową 
dyrektywą o odpadach i dyrektywą 
składowiskową. 



fundusze regionalne: RPO woj. świętokrzyskiego. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami. 

Podstawowe informacje finansowe:

• Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu - 85%

• Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + 
ewentualne współfinansowanie z budżetu paostwa lub innych 
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
- 85%

• Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych – 15%

• Brak minimalnej i maksymalnej wartości projektu
• Termin naboru: IV kwartał 2016



fundusze regionalne: RPO woj. łódzkiego. Działanie 5.2. Gospodarka odpadami. 

RPO woj. łódzkiego.

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami.

Cel szczegółowy: 
Ograniczone składowanie odpadów w regionie. 



fundusze regionalne: RPO woj. łódzkiego. Działanie 5.2. Gospodarka odpadami. 

Beneficjenci: 

• jednostki samorządu terytorialnego, związki i 
stowarzyszenia jst

• jednostki organizacyjne jst posiadające osobowośd prawną
• podmioty wykonujące zadania jst
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
• TBS
• PGL Lasy Paostwowe i jego jednostki organizacyjne
• Przedsiębiorcy



fundusze regionalne: RPO woj. łódzkiego. Działanie 5.2. Gospodarka odpadami. 

Typy projektów: 

 budowa, modernizacja (przez modernizację w działaniu V.2 rozumie się przebudowę, która 
prowadzi do poprawy parametrów) lub przebudowa zakładów zagospodarowania odpadów 
w zakresie wdrożenia technologii odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów w 
procesach innych niż składowanie

 budowa, przebudowa infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, 
metalu, tworzyw sztucznych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałych 
odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w 
tym także promowanie ponownego użycia

 budowa, przebudowa infrastruktury służącej do recyklingu, sortowania, kompostowania 
odpadów

 budowa, przebudowa infrastruktury służącej do zbiórki, przetwarzania odpadów 
niebezpiecznych

 kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami innymi niż komunalne 
poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie 
technologii odzysku, w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpadów

 projekty z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z ich właściwym 
unieszkodliwieniem

 projekty związane z likwidacją tzw. dzikich wysypisk



fundusze regionalne: RPO woj. łódzkiego. Działanie 5.2. Gospodarka odpadami. 

Podstawowe informacje finansowe:

- Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 
85%

WAŻNE: W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikad będzie z odrębnych przepisów prawnych, jednak nie może byd wyższy 

niż poziom określony w niniejszym punkcie.

- Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu paostwa lub innych źródeł 

przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) - 85%

- minimalny wkład własny Beneficjenta: 15%

WAŻNE: W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom wkładu własnego beneficjenta wynikad będzie z odrębnych przepisów prawnych



fundusze regionalne: RPO woj. łódzkiego. Działanie 5.2. Gospodarka odpadami. 

Tryb naboru: konkursowy

Termin naboru: IV kwartał 2016



Fundusze inwestycyjne w gospodarce odpadami w perspektywie 2014 – 2020.

(wybrane przykłady)

PODSUMOWANIE



Fundusze inwestycyjne w gospodarce odpadami w perspektywie 2014 – 2020.
(wybrane przykłady)

Źródła otrzymania dofinansowania:

1. finansowanie ze środków własnych (NFGiOŚ/WFOŚ)
2. finansowanie ze środków UE na poziomie krajowym (POIiŚ)

3. finansowanie ze środków UE na poziomie regionalnym (RPO)

Forma otrzymania dofinansowania:

a) pożyczka 
b) dotacja 



Fundusze inwestycyjne w gospodarce odpadami w perspektywie 2014 – 2020.
(wybrane przykłady)

Cele i typy projektów:

adekwatne do potrzeb występujących w danym regionie !!!!!!

(tj. np.: budowa, przebudowa i remont instalacji do termicznego 
przekształcania tzw. resztkowych odpadów komunalnych wraz z 

odzyskiem energii,  ograniczenie powstawania odpadów 
komunalnych, likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci,

usunięcie azbestu,
budowa PSZOKów, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych i inne)



Fundusze inwestycyjne w gospodarce odpadami w perspektywie 2014 – 2020.
(wybrane przykłady)

Typy Beneficjentów:
(w zależności od źródła dofinansowania)

• JST, ich związki, stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST posiadające 

osobowośd prawną, 
• podmioty wykonujące zadania JST 

• i inne 



Fundusze inwestycyjne w gospodarce odpadami w perspektywie 2014 – 2020.
(wybrane przykłady)

Strony internetowe, na które warto zwrócid 
uwagę:

1. https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/katalog-
wskaznikow-obowiazkowych-do-monitorowania-

postepu-rzeczowego-projektow/
2. http://www.mapadotacji.gov.pl/

3. https://www.nfosigw.gov.pl/
4. strony internetowe RPO i WFOŚ adekwatnie dla danego 

województwa.  
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Nowe zasady pomocy publicznej w 
gospodarce odpadami 

komunalnymi 2014-2020



Modele systemów gospodarki odpadami: 

Jedną z podstawowych kwestii związanych z ukształtowaniem nowego systemu
gospodarki odpadami w poszczególnych gminach jest kwestia ukształtowania sposobu
wykonywania przez gminę nowych zadao, w tym w szczególności związanych
z zarządzaniem i nadzorowaniem systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

W powyższym zakresie rozróżnid można dwa główne modele:
a) model przewidujący, iż zadania własne gminy w zakresie gospodarki odpadami,

w tym zarządzania systemem i przeprowadzania przetargów mających na celu
wybór podmiotów świadczących usługi wywozowe pełni gmina w sposób
bezpośredni,

b) model przewidujący powierzenie zadao w zakresie zarządzania systemem, innej
osobie prawnej, przy czym powierzenie takie możliwe jest w trybie
bezprzetargowym – w trybie in house - w razie powierzenia wykonywania tych
zadao tzw. „podmiotowi wewnętrznemu”, przykładowo spełniającej odpowiednie
przesłanki komunalnej spółce kapitałowej.



Model powierzenia wykonywania zadao w trybie in house

Model ten przewiduje powierzenie przez Gminę zadao w zakresie
wykonywania zadao związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
innej osobie prawnej.

Powierzenie takie dokonywane jest na rzecz spółek komunalnych,
świadczących w tym zakresie usługi użyteczności publicznej.

W związku z dotychczasowym brakiem regulacji prawnych w tym
zakresie, powstawały wątpliwości w zakresie możliwości i zakresu
powierzenia, oraz podmiotów na rzecz których powierzenie może
zostad dokonane.
Dopuszczalnośd samego powierzenia wywodzona była jednakże
z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w
orzeczeniach którego jednoznacznie wskazywano na dopuszczalnośd
powierzenia w trybie in house.



Główne tezy orzecznictwa w zakresie in house

Powierzenie zadao własnych przez gminę w trybie tzw. procedury „in house”,
to jest w trybie bezprzetargowym, na rzecz spółki komunalnej, której celem
jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem systemem gospodarki
odpadami komunalnymi, przy zachowaniu określonych przesłanek,
dopuszczone zostało na gruncie tzw. orzeczenia Teckal (wyrok TS z dnia 18
listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal).

Orzeczenie zakładało koniecznośd spełnienia trzech przesłanek:
• spółka musi byd własnością samorządu (przez cały okres realizacji zadao

użyteczności publicznej),
• spółka musi byd kontrolowana przez gminę w takim stopniu jak jej

jednostki organizacyjne (poprzez sprawowaną na zasadach ogólnych z
Kodeksu spółek handlowych kontrolę nad jej organami statutowymi),

• działalnośd spółki musi byd prowadzona na rzecz tej gminy, która jest jej
właścicielem.



Potwierdzenie prawnej dopuszczalności powierzenia zadao w zakresie 
gospodarki odpadami

„podmiotom wewnętrznym” w trybie bezprzetargowym

W pierwszym okresie obowiązywania nowego systemu w Polsce, w przypadku
przyjętych rozwiązao polegających na powierzeniu spółce komunalnej zadao w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, działania polegające na
bezprzetargowym powierzeniu zadao, w tym w szczególności obsługi instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych oraz czynności związanych z zarządzaniem i
nadzorem nad funkcjonowaniem systemów były kwestionowane, pomimo
orzecznictwa dopuszczającego taką możliwośd.

Na powyższe miał w szczególności wpływ fakt, iż orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości UE nie było jednolite i precyzyjne w zakresie sprecyzowania
przesłanek dla uznania podmiotu za tzw. „podmiot wewnętrzny”, w tym w
szczególności w zakresie kwestii własnościowych oraz w zakresie dopuszczalnej skali
świadczenia usług innych niż użyteczności publicznej.

Wprowadzenie nowej dyrektywy w zakresie zamówieo publicznych, zasadniczo
rozwiało powyższe wątpliwości, jednoznacznie potwierdzając przy tym zasadnośd i
zgodnośd z prawem UE powierzenia w trybie in house oraz zobowiązując polskiego
ustawodawcę do wdrożenia tych zasad.



• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
lutego 2014 r., nr. 2014/24/UE w sprawie zamówieo
publicznych wprowadziła nowe regulacje prawa Unii
Europejskiej w zakresie zamówieo publicznych.

• Dyrektywa uchyla obowiązującą dotychczas tzw.
dyrektywę klasyczną nr. 2004/18/WE.

• W świetle wdrażanych w Polsce nowych systemów
gospodarki odpadami komunalnymi, szczególne
znaczenie mają regulacje dotyczące tzw. trybu in house
– które wdrożone mają byd do prawa polskiego.



Regulacje dyrektywy w sprawie zamówieo in house

Regulacje dotyczące procedury in house zawarte zostały w artykule 12
dyrektywy.
Zgodnie z powyższą regulacją, zamówienie udzielone przez instytucję
zamawiającą osobie prawa prywatnego lub publicznego nie jest objęte
zakresem stosowania dyrektywy w sytuacji gdy:
1) instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę

podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami,
2) ponad 80 % działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w

ramach wykonywania zadao powierzonych jej przez instytucje
zamawiającą, sprawującą kontrolę lub przez inne osoby prawne
kontrolowane przez te instytucje zamawiającą,

3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze
niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych
przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wywierających
decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawną.



Ustalenie dopuszczalnego odsetka działalności „komercyjnej”

W praktyce wątpliwości budził sposób ustalenia dopuszczalnego odsetka 
działalności nie związanej z powierzeniem.

Dyrektywa powyższe wątpliwości rozwiewa, wskazując, iż do celów ustalenia
odsetka działalności „komercyjnej” uwzględnia się średni całkowity obrót –
lub odpowiednią alternatywną miarę, opartą na działalności, taką jak koszty
poniesione przez odnośną osobę prawną lub instytucje zamawiającą – w
odniesieniu do usług, dostaw i robót budowlanych za trzy lata poprzedzające
udzielenie zamówienia.

Jeżeli natomiast, ze względu na datę utworzenia odnośnej osoby prawnej lub 
instytucji zamawiającej, lub rozpoczęcia przez nie działalności lub ze względu 
na reorganizacje ich działalności, dane dotyczące obrotu – lub alternatywna 
miara oparta na działalności, taka jak koszty – za poprzednie trzy lata są 
niedostępne lub nieprzydatne, wystarczające jest wykazanie, że miara 
działalności jest wiarygodna, szczególnie za pomocą prognoz handlowych.



Implementacja dyrektywy

Dyrektywa została opublikowana 28 marca 2014 r. i weszła w życie z upływem
20 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 17
kwietnia 2014 r.

Paostwa Członkowskie mają dwa lata na implementację nowych rozwiązao do
krajowych porządków prawnych, co oznacza, że do dnia 18 kwietnia 2016 r.
Rzeczpospolita Polska musi wdrożyd nowości przewidziane treścią dyrektywy.

Sejm polski w maju 2016 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo
zamówieo publicznych, gdzie między innymi przewidziano wdrożenie regulacji
umożliwiających powierzenie zadao na rzecz podmiotów wewnętrzych – przy
czym ustawa w kształcie uchwalonym nie wyłącza zastosowania ustawy Prawo
zamówieo publicznych do powierzenia in house i przewiduje w tym zakresie
szczególny tryb zamówienia z wolnej ręki.



Główne założenia nowelizacji PZP w kontekście gospodarki odpadami i powierzeo
in house.

1) odnosząc się do projektu zmiany ustawy Prawo zamówieo publicznych mającej na
celu wdrożenie regulacji Dyrektywy do prawa polskiego, wskazad należy, że
planowana nowelizacja przewiduje wprowadzenie instytucji powierzenia in house,
jednakże w aktualnym projekcie wprowadzono również wyłączenia dotyczące tzw.
zamówieo typu in-house - jako przesłankę zastosowania trybu z wolnej ręki
(projektowany art. 67).

2) Projekt zawiera propozycję, aby zamówienia in-house były udzielane w trybie
zamówienia z wolnej ręki, a same przesłanki zostały zmodyfikowane – w stosunku
do wynikających z Dyrektywy. W projekcie przewiduje się wprowadzenie regulacji
przewidującej wymóg, aby ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej
dotyczyło wykonywania zadao powierzonych – podczas gdy regulacje Dyrektywy i
dotychczasowa praktyka wskazują na zastosowanie progu 80%. Co więcej, przy
ocenie spełnienia przesłanki bierze się pod uwagę także udzielającego zamówienia.

3) w zakresie usług odbioru odpadów komunalnych przewiduje się możliwośd
udzielenia zamówienia z wolnej ręki, w tym także na rzecz spółki komunalnej, co
zniweluje koniecznośd
i obowiązek przeprowadzenia w tym zakresie postępowania przetargowego.



In house a zamówienie w trybie z wolnej ręki

Nowelizacja ustawy Prawo zamówieo publicznych w aktualnej formie
zakłada wdrożenie instytucji powierzenia in house jako szczególnego
trybu zamówienia z wolnej ręki.

Powyższe spowoduje odnośnie przyszłych powierzeo zmianę
polegającą na tym, że w razie powierzenia z wykorzystaniem trybu
zamówienia z wolnej ręki, nie znajdą w pełni zastosowania
dotychczasowe, stosowane w praktyce zasady powierzenia – oparte na
regulacjach zawartych w dyrektywie oraz decyzji SGEI.

Powierzenie zadao w trybie zamówienia z wolnej ręki skutkowało
będzie ograniczeniami wynikającymi z zastosowania ustawy PZP.



Ograniczenia i różnice wynikające z zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki

1) wystąpi koniecznośd zachowania procedury określonej w ustawie a
dotyczącej zamówienia z wolnej ręki, w tym ogłoszenia o
zamówienia w BIP lub na stronie Urzędu Publikacji Unii
Europejskiej,

2) wystąpi ograniczenie czasowe – zgodnie z treścią art. 142 ust 2
ustawy, zamawiający może zawrzed umowę, której przedmiotem
są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata,
jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje
oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu
czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi
zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz
okresem niezbędnym do ich spłaty – ustawa daje więc możliwośd
wydłużenia okresu zawarcia umowy, jednak co do zasady
wprowadza limit 4 lat (w przypadku decyzji SGEI jest to 10 lat),

3) wystąpią kompetencje kontrolne Prezesa UZP, w tym także w
zakresie kontroli uprzedniej.



Tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że wprowadzenie zamówieo in
house jako jednej z przesłanek zamówienia z wolnej ręki ma na celu
zapewnienie szerszej kontroli nad udzielanymi zamówieniami i możliwośd
oceny ich prawidłowości.

Tryb przewiduje:
1) ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki – poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Zamówieo Publicznych lub przekazanie do Urzędu
Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
zawierające co najmniej:
• nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
• określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
• uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;
• nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu 

zamawiający zamierza udzielid zamówienia.



2) możliwośd ewentualnego odwołania od decyzji o skorzystania z trybu z
wolnej ręki w trybie odwoławczym przez innych uczestników rynku – w
trybie określonym w art. 182 ustawy PZP – czego konsekwencją może byd w
razie stwierdzenia naruszeo ustawy:
a) w sytuacji w której umowy nie zawarto: nakazanie wykonania lub

powtórzenia czynności zamawiającego lub nakazanie unieważnienia
czynności zamawiającego,

b) w sytuacji w której umowa została zawarta – unieważnienie umowy lub
unieważnienie umowy w zakresie zobowiązao niewykonanych i nałożenie
kary finansowej

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzed umowy do
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kooczącego
postępowanie odwoławcze.
3) jawnośd umowy i warunków wykonania zamówienia – wynikająca z
jawności postępowania przetargowego i regulacji o dostępie do informacji
publicznej.



Poziom 90% działalności powierzonej

Na uwagę zasługuje fakt, iż przewidziano inny 
niż wynikający z Dyrektywy wskaźnik 
dopuszczalnej działalności komercyjnej –
ograniczając margines takiej działalności do 10% 
przychodów spółki, pomimo że Dyrektywa 
przewiduje 20%.



Sposób obliczania dopuszczalnego procenta działalności komercyjnej

Do obliczania procentu dopuszczalnej
działalności komercyjnej - uwzględnia się według
nowych regulacji, średni przychód osiągnięty
przez osobę prawną lub zamawiającego w
odniesieniu do usług, dostaw lub robót
budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie
zamówienia.

Przewiduje się w uzasadnionych przypadkach
wykorzystanie prognoz handlowych.



Zmiany w zakresie związanym z gospodarką odpadami

Nowelizacja przewiduje zmiany w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku z gminach.

Uchwalona przez Sejm wersja ustawy przewiduje wykreślenie
art. 3a ustawy – który przewidywał obligatoryjne tryby
związane z wyborem wykonawcy na budowę, utrzymanie i
eksploatację RIPOK.

Realizacja powyższych zadao poddana zostanie więc zasadom
ogólnym – w tym możliwe będzie powierzenie na zasadach
wdrażanych do ustawy PZP (w formule zamówienia z wolnej
ręki).



Tryb udzielenia zamówieo na odbiór odpadów komunalnych

Ustawa przewiduje zmianę treści art. 6d ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach – w ten sposób, iż w miejsce
obowiązku przeprowadzenia przetargu na odbiór odpadów
przewidziano obowiązek udzielenia zamówienia publicznego –
- powoduje to, że dopuszczalne będzie zastosowanie innych
form zamówienia, w tym także zamówienia z wolnej ręki (o ile
spełnione będą przesłanki określone w nowym brzmieniu
ustawy PZP).

Jednocześnie uchyla się art. 6e – przewidujący obowiązek
rozstrzygnięcia przetargowego w razie zlecenia spółce z
udziałem gminy zadao w zakresie odbioru odpadów
komunalnych.



Potencjalne skutki wdrożenia nowych regulacji

1) brak obowiązku przeprowadzenia przetargu na odbiór
odpadów i możliwośd zlecenia bezprzetargowego
podmiotowi wewnętrznemu (w trybie zamówienia z
wolnej ręki) – będzie miał wpływ na ukształtowanie
rynku usług odbioru odpadów komunalnych;

2) brak obowiązku przeprowadzenia postępowao
przetargowych w celu zlecenia zadao budowy lub
utrzymania i eksploatacji RIPOK będzie miał wpływ na
uksztaltowanie rynku w tym zakresie oraz pozwoli na
szerokie i pozbawione ryzyk prawnych powierzenie
zadao na rzecz podmiotów komunalnych.



DECYZJA SGEI
• Umowy wykonawcze zawierane dotychczas w trybie in house

zawarte zostały w oparciu o zapisy Decyzji Komisji Europejskiej z
dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy paostwa w
formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych,
przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE L
7 z dnia 11.01.2012, str. 3).

• Decyzja powyższa reguluje kwestie wyliczania rozsądnego zysku
podmiotu któremu powierzono wykonywanie zadao i nakłada
obowiązek wprowadzenia do umowy wykonawczej zapisów
mających na celu weryfikację wypłacanej rekompensaty i unikania
nadwyżek, w tym wprowadzenia przejrzystej kalkulacji sposobu
ustalenia wynagrodzenia za świadczone usługi.



• Decyzja SGEI jest aktem prawnym prawa Unii Europejskiej, znajdującym
bezpośrednie zastosowanie w polskim systemie prawnym.

• Zgodnie z zapisami Decyzji SGEI – pomoc w postaci rekompensaty dla
przedsiębiorców wykonujących usługi w ogólnym interesie
gospodarczym nie jest pomocą niedozwoloną, a tym samym nie wymaga
notyfikacji. Natomiast rekompensata przewyższająca kwotę konieczną do
pokrycia kosztów poniesionych przez dane przedsiębiorstwo wykonujące
usługę - nie jest konieczna do wykonywania usługi świadczonej w ogólnym
interesie gospodarczym i w konsekwencji stanowi pomoc paostwa
niezgodną z rynkiem wewnętrznym, która powinna zostad zwrócona (pkt.
16 wstępu do Decyzji).

• Zgodnie z treścią art. 3 Decyzji – „Pomoc paostwa w formie rekompensaty
z tytułu świadczenia usług publicznych spełniająca warunki określone w
niniejszej decyzji jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i jest zwolniona z
obowiązku uprzedniego zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu,
pod warunkiem że jest ona także zgodna z warunkami zawartymi w
Traktacie i w sektorowych przepisach unijnych.”



• Tak więc przy zachowaniu regulacji wynikających z Decyzji SGEI – w
zakresie unikania nadmierności rekompensaty, nie dochodzi do przyznania
niedozwolonej pomocy publicznej.

• W art. 1 Decyzji wskazano, iż odnosi się ona do: „rekompensaty z tytułu
świadczenia usług publicznych, przyznanej pewnym przedsiębiorstwom,
którym powierzono wykonywanie usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym”.

• W Decyzji brak jest definicji pojęcia zarówno „usług publicznych” jak i
pojęcia „świadczenia usług w ogólnych interesie gospodarczym”. Wskazad
należy natomiast, iż pojęcia te odniesienie znaleźd powinny do
konkretnych pojęd polskiego systemu prawnego. W zakresie usług
wykonywanych przez przedsiębiorstwa komunalne należy więc wskazad
na usługi wykonywane w ramach wykonywania zadao własnych przez
jednostki samorządu terytorialnego. Katalog takich zadao znajduje się w
treści ustawy o samorządzie gminnym, jak również w treści poszczególnych
ustaw w razie rozszerzenia tego zakresu (przykładowo w zakresie zadao
zagospodarowania odpadami komunalnymi).



• Zadania wykonywane przez gminy lub ich 
podmioty wewnętrzne są niewątpliwie zadaniami 
świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym 
i mogą w związku z powyższym stanowid 
przedmiot powierzenia, a w razie rekompensaty 
przyznanej podmiotom je wykonującym – nie 
stanowią niedozwolonej pomocy publicznej, ze 
względu na objęcie ich zakresem zastosowania 
Decyzji SGEI (lub innymi regulacjami prawa Unii 
Europejskiej – jak w przypadku usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego).



In house w trybie z wolnej ręki a pomoc publiczna:

• pomimo, iż nowo wprowadzone regulacje nie przewidują wprost
obowiązku zawarcia umowy wykonawczej o określonej treści,
przyjąd należy, że powierzenie dokonane na mocy nowych regulacji,
podobnie jak na dotychczasowych warunkach, oceniane powinno
byd w kontekście zasad wynikających zarówno z treści Decyzji SGEI,
jak i samej Dyrektywy.

• dlatego też pomimo nowo wprowadzonych regulacji, zakładad
należy także obowiązek spełnienia wymogów określonych w Decyzji
SGEI w zakresie kontroli nadmierności rekompensaty i kalkulacji
wynagrodzenia w przejrzysty sposób.

W tym celu umowa w ramach zamówienia publicznego udzielonego w 
trybie z wolnej ręki, powinna przewidywad zapisy mające na celu 
uniknięcie nadmiernej rekompensaty.



Dziękuję za uwagę


