
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

*) Odpowiednie podkreślić.

Dział 1. Gospodarowanie środkami funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Lp. Półrocze sprawozdawcze Narastająco od 
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wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

udziały i akcje

należności z tytułu udzielonych pożyczek ze środków funduszu ogółem

papiery wartościowe

środki pieniężne

pozostałe aktywa

zobowiązania (minus)

1

Usunięcie drzewa lub krzewu

A – Dane podstawowe

Gospodarka odpadami

2) Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Pozostałe

Opłaty zastępcze wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej **)

3) Ministerstwo Środowiska
4) Ministerstwo Finansów

    i Gospodarki Wodnej
OŚ-4w/n

Sprawozdanie z gospodarowania 
wojewódzkim funduszem ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej/ Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*)

Kwota (w PLN zaokrąglona do pełnego złotego)

Kwota (w PLN zaokraglona do pełnego złotego)

1) Urząd marszałkowski

Adresaci*:

5) GUS

1.2. Zwiększenia funduszu w okresie sprawozdawczym

za okres od początku roku                                            
do końca I półrocza 2020 r.                                             

Za rok 2020

Wyszczególnienie

2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska1) Zarząd wojewódzkiego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Nr REGON jednostki sprawozdawczej

1

1.1. Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego

Termin przekazania:
zgodnie z PBSSP na rok 2020

Opłaty wynikajace z art. 34 ust. 2 i art.  37 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi **)

Opłata emisyjna o której mowa w art. 321a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska**)

Stan funduszu

Wyszczególnienie

z tego:

Opłaty z tytułu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji **)

Opłaty z tytułu składania wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych wynikające z art. 210 ust 1 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska **)

Opłaty

Działalność górnicza − ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze**)

Kwoty pomniejszeń wynikające z art. 402 ust. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
**)

Opłaty oraz środki przekazywane w wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, 
wynikające z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  **)

Wpływy z nawiązek wynikających z art.. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny **)

Opłaty wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach **)

Opłaty wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej **)

Opłaty zastępcze wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii **) 

Opłaty wynikające z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych  **)

Środki ze sprzedaży uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 
r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych **)

Inne niewymienione powyżej
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**) Dotyczy tylko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1.3. Wykorzystanie funduszu w okresie sprawozdawczym
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Kary pieniężne wynikające z art.. 315a ustawy - Prawo ochrony środowiska **)

Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

Pozostałe koszty działalności operacyjnej

Opłaty na rzecz budżetu państwa

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Składki na pracownicze programy emerytalne i pracownicze plany kapitałowe

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Składki na Fundusz Pracy

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Odsetki od udzielonych pożyczek

Rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące należności

Wpływy z tytułu umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r . 
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji **)

Kary pieniężne wynikające z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  **)

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach

Dotacje na finansowanie lub dofiansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

1

Przekazane nadwyżki środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej

Dotacje na realizację zadań bieżących

Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska

Pozostałe zwiększenia funduszu

Pozostałe przychody finansowe

Inne koszty (np. straty nadzwyczajne)

Odpisy aktualizujące wartość akcji, udziałów i innych papierów wartościowych
Odpisy na zagrożone w spłacie należności
Wartość sprzedanych udziałów, akcji i innych papierów wartościowych

Kary

Kary pieniężne wynikające z art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji**)

Administracyjne kary pieniężne wymierzane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**)

Kary pieniężne wynikające z art. 207 ustawy − o odnawialnych źródłach energii **)

Kary pieniężne wynikające z art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów **)

Udostępnienie środków finansowych dla banków lub WFOŚiGW

Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

Częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Razem (1+2+3+4+5)

Wynagrodzenia

Udostępnienie środków finansowych dla banków lub WFOŚiGW na dotacje finansujące lub dofinansowujące 
koszty realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w ochronie środowiska

Dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji

Koszty działalności operacyjnej

Pozostałe

Pozostałe

Dofinansowanie w formie wpłat funduszu dla wskazanych odbiorców 
(m.in. ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych)

Wpłaty na PFRON

w tym wynikające ze stosunku pracy

Umorzenia pożyczek i kredytów

Kary za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska

Przekazane środki w ramach dotacji z budżetu państwa

Kary pieniężne wynikające z art. 136 ustawy  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym**)

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych

Inne niewymienione powyżej

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Podatki na rzecz budżetu państwa

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych

Rezerwy na zobowiązania

Pozostałe koszty finansowe 

Odpisy aktualizujące aktywa, w tym:

Koszty finansowe

Pozostałe zmniejszenia funduszu

Wyszczególnienie

Odsetki od lokat i rachunków bankowych

Kwota (w PLN zaokrąglona do pełnego złotego)

Przekazane nadwyżki środków budżetu powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej

Przychody ze sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych



1.4. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
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Narastająco od początku roku

1

Wyszczególnienie
Kwota (w PLN zaokrąglona do pełnego złotego)

należności z tytułu udzielonych pożyczek ze środków funduszu ogółem

1

2

z tego:

2

udziały i akcje

Wypłaty pożyczek ze środków funduszu

Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska

Wypłaty WFOŚiGW ze środków udostępnionych na pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej

liczba umów

Wypłaty WFOŚiGW ze środków udostępnionych na dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej

Udostępnienie środków WFOŚiGW na pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zysk (+) / Strata (-)

Wydatki i zakupy inwestycyjne własne

Dopłaty do oprocentowania kredytów 

Dotacje na realizację zadań bieżących

Dotacje inwestycyjne 

Kredyty ze środków banków z dopłatami funduszu

Pożyczki i kredyty udzielone ze środków funduszu

Umowy zawarte w ciągu okresu sprawozdawczego 

Spłaty kapitału należności z tytułu pożyczek i kredytów 

Zatrudnienie (średnia liczba etatów dla okresu sprawozdawczego)

Udostępnienie środków finansowych dla banków lub WFOŚiGW

Umorzenia pożyczek i kredytów

Częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Wzrost salda pożyczek udzielanych w formie linii pożyczkowej

(imię i nazwisko, tel. osoby,
 która sporządziła sprawozdanie)

(pieczątka imienna i podpis osoby
 działającej w imieniu sprawozdawcy)(miejscowość i data)

………………………………………….. ............................................... ........................................................................

Plan wypłat wynikający z umów podpisanych na początek okresu sprawozdawczego

Plan wypłat wynikający z umów podpisanych na koniec okresu sprawozdawczego

wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

środki pieniężne

Stan funduszu

Kwota (w PLN zaokrąglona do pełnego złotego)
Wyszczególnienie

pozostałe aktywa

papiery wartościowe

Dofinansowanie w formie wpłat funduszu dla wskazanych odbiorców 
(m.in. ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych)

Kapitałowe finansowanie ochrony środowiska 
(wydatki na zakup akcji, udziałów i innych papierów wartościowych)

Narastająco od początku roku

zobowiązania (minus)



Dział 2. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2.1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w podziale na dziedziny, formy finansowania oraz beneficjentów

Lp. Forma finansowania Rodzaj beneficjenta
Gospodarka 

ściekowa                   
i ochrona wód

Ochrona powietrza 
atmosferyczego i 

klimatu

Gospodarka 
odpadami Pozostałe RAZEM

0 1 2 3 4 5 6 7
Jednostki samorządu terytorialnego
Inne jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

RAZEM
Jednostki samorządu terytorialnego
Inne jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki nienależące do sektora finansów publlicznych

RAZEM
Jednostki samorządu terytorialnego
Inne jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

RAZEM
Jednostki samorządu terytorialnego
Inne jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

RAZEM

(imię i nazwisko, telefon osoby,  która sporządziła sprawozdanie) (miejscowość i data) (pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu 
sprawozdawcy)

................................................................................... ............................................... ........................................................................

Kwota (w PLN zaokrąglona do pełnego złotego)

Pożyczkowe finansowanie 
ochrony środowiska                   2

1

3

Dotacyjne finansowanie 
ochrony środowiska

4 Inne

Kapitałowe finansowanie 
ochrony środowiska



Wypłaty o 
charakterze 
zwrotnym 

pomniejszone o 
spłaty (pożyczki, 

kredyty, inne 
zwrotne formy 

pomocy)

Dotacyjne 
finansowanie 

na cele 
bieżące

Dotacyjne 
finansowanie 

na cele 
inwestycyjne

Dopłaty do 
oprocentowania 

kredytów 
udzielanych 
przez banki

Umorzenia 
należności Razem

0 1 2 3 4 5 6 7

1
Organy władzy publicznej, w tym organy administracji 
rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy 
i trybunały

0

2 Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki 0
3 Związki metropolitalne
4 Jednostki budżetowe 0
5 Samorządowe zakłady budżetowe 0
6 Agencje wykonawcze, w tym do: 0

6.1 Agencji Mienia Wojskowego 0
6.2 Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 0
6.3 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 0
6.4 Agencji Rynku Rolnego 0

6.5 Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z Zasobem Własności 
Rolnej Skarbu Państwa 0

6.6 Narodowego Centrum Nauki 0
6.7 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 0
6.8 Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 0
6.9 Agencji Rezerw Materiałowych 0
6.10 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 0

7 Instytucje gospodarki budżetowej 0
8 Państwowe fundusze celowe 0

9

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego 
fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i 
fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego

0

10 Narodowy Fundusz Zdrowia 0
11 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 0
12 Uczelnie publiczne 0

13 Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki 
organizacyjne

0

14 Państwowe i samorządowe instytucje kultury 0

15

Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na 
podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań 
publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 
badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej 
Łukasiewicz, banków i spółek prawa handlowego, w tym do:

0

15.1 Agencji Oceny Technologii Medycznych 0
15.2 Transportowego Dozoru Technicznego 0
15.3 Urzędu Dozoru Technicznego 0
15.4 Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 0
15.5 Polskiego Klubu Wyścigów Konnych 0
15.6 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 0
15.7 Polskiej Organizacji Turystycznej 0
15.8 Polskiego Centrum Akredytacji 0
15.9 Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 0
15.10 Rzecznika Ubezpieczonych 0
15.11 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 0
15.12 Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie 0
15.13 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 0
15.14 Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 0
15.15 parków narodowych 0
15.16 wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 0
15.17 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego 0

16 Razem 0 0 0 0 0 0

(imię i nazwisko, telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie) (miejscowość i data)
(pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu 

sprawozdawcy)

................................................................................... ............................................... ........................................................................

2.2. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w podziale na beneficjentów, będących jednostkami sektora finansów publicznych oraz formy 
finansowania

Lp. Jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z art. 9 ustawy 
o finansach publicznych

Wypłaty dla jednostek sektora finansów publicznych

Kwota (w PLN zaokrąglona do pełnego złotego)



 1 

Objaśnienia do formularza OŚ-4w/n 

 
Objaśnienia ogólne 
 
1. Podmiotem zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania jest wojewódzki fundusz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

2. Sprawozdanie prezentuje stan funduszu na początek i koniec danego okresu sprawozdawczego, 
zwiększenia i wykorzystanie tego funduszu. 

3. Dane w sprawozdaniu dotyczą kolejnych półroczy oraz roku i są prezentowane w układach: 
− półrocze sprawozdawcze w kolumnie 2, 
− narastająco od początku roku w kolumnie 3. 
Kolumna 2 „Półrocze sprawozdawcze” obejmuje jedno półrocze sprawozdawcze (w zależności od 
terminu I, II). Kolumna 3 obejmuje (w zależności od terminu) dane za pierwsze półrocze lub 
łącznie dwa półrocza roku sprawozdawczego. 
W przypadku Działu A 1.1. „Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego” kolumna 3 
dotyczy danych na początek roku sprawozdawczego i dane te są stałe w całym okresie 
sprawozdawczym. 
W Dziale 1.4 dane zawarte w kolumnie 2 powinny odpowiadać stanowi na koniec okresu 
sprawozdawczego według następującego wzoru: 
stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego (Dział 1.1, poz. 1) plus zwiększenia funduszu 
w okresie sprawozdawczym (Dział 1.2, poz. Razem) minus wykorzystanie funduszu w okresie 
sprawozdawczym (Dział 1.3, poz. Razem) powinny być równe stanowi funduszu na koniec okresu 
sprawozdawczego (Dział 1.4, poz. 1). 

4. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekazuje sprawozdanie w formie 
elektronicznej i pisemnej za kolejne półrocza oraz sprawozdanie roczne do właściwego 
terytorialnie urzędu marszałkowskiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie otrzymanych 
sprawozdań z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej sporządza 
zbiorcze sprawozdanie, jak również opracowuje sprawozdanie z gospodarowania środkami 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przesyła sprawozdanie za kolejne półrocza oraz sprawozdanie 
roczne do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego. 
W przypadku gdy formularz sprawozdania jest wspólny dla funduszy wojewódzkich i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pewne pozycje mogą nie dotyczyć 
wojewódzkich funduszy – w takiej pozycji należy wpisać „0”. 

6. Kwoty w sprawozdaniu należy wpisywać w pełnych złotych, bez znaku po przecinku. 
7. Kwoty z wierszy o oznaczeniach jednocyfrowych stanowią sumę kwot z wierszy o oznaczeniach 

dwucyfrowych. Kwoty z wierszy o oznaczeniach dwucyfrowych stanowią sumę kwot z wierszy 
o oznaczeniach trzycyfrowych. Dane prezentowane w wierszach stanowiących wynik sumowania 
określonych pozycji sprawozdania należy obliczać według informacji zawartej w tych wierszach. 
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Objaśnienia szczegółowe 
 
Dział 1. Gospodarowanie środkami funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 
A. Dane podstawowe 
1.1. Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego 
 
Wiersz 1 jest sumą kwot z wierszy 2 – 8. Suma kwot z wierszy 2 – 7 odpowiada bilansowej sumie 
aktywów. W wierszu 8 (zobowiązania) wpisywaną wartość należy zamieszczać bez znaku „-„ (minus). 
Stan funduszu odpowiada wykazywanemu kapitałowi własnemu w pasywach bilansu. 
 
1.2. Zwiększenia funduszu w okresie sprawozdawczym  
 
Wiersz 1 zawiera wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które odzwierciedlają wpływy z opłat 
przekazane wojewódzkiemu funduszowi/Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) przez zarząd województwa. Wpływy zawarte w wierszach 1.6 – 1.19 dotyczą 
jedynie NFOŚiGW, w przypadku wojewódzkiego funduszu należy wstawić „0”. 
 
Wiersz 2 zawiera wpływy z kar za naruszanie wymagań w zakresie ochrony środowiska, które 
odzwierciedlają wpływy przekazane wojewódzkiemu funduszowi/Narodowemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Wpływy 
zawarte w wierszach 2.2 – 2.8 dotyczą jedynie NFOŚiGW, w przypadku wojewódzkiego funduszu 
należy wstawić „0”. 
 
Wiersz 3 obejmuje wpływy z tytułu umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji na podstawie ustawy 
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 
Wiersz dotyczy jedynie NFOŚiGW. 
 
Wiersz 4 obejmuje środki przekazane w ramach dotacji z budżetu państwa, stanowiące zwiększenie 
stanu funduszu. 
 
Wiersz 5 obejmuje środki przekazane od innych jednostek sektora finansów publicznych (m.in. 
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu). 
 
Wiersze 6 i 7 zawierają wpływy, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska mają być przekazywane przez gminy i powiaty z tytułu nadwyżki dochodów. 
 
Wiersz 8 zawiera przychody finansowe, które są sumą pozycji z wierszy 8.1 – 8.6. 
 
Wiersz 9 obejmuje środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł 
zagranicznych. 
 
W wierszu 10 – pozostałe zwiększenia funduszu – należy podać kwoty niezakwalifikowane do innych 
pozycji z wierszy 1 – 9 (np. aktualizacje wyceny). 
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1.3. Wykorzystanie funduszu w okresie sprawozdawczym 
 
W tej części należy zaprezentować wszystkie zdarzenia finansowe zmniejszające stan funduszu 
w okresie sprawozdawczym. 
W pozycjach od 1 do 5 należy wpisywać zgodnie z opisem pozycji składniki finansowania 
bezzwrotnego. W pozycji 5 należy wpisywać kwoty nieujęte w punktach 1 - 4 (np. nagrody 
w konkursach). 
 
1.4. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 
 
Należy dokonać zapisów odpowiednio jak w Dziale 1.1, zgodnie z faktycznym stanem na koniec 
okresu sprawozdawczego. 
 
B. Dane uzupełniające 
 
W tej grupie należy podać informacje o działalności i wynikach wojewódzkiego funduszu/Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
W wierszu 1 – suma wypłat zwrotnych (np. pożyczek i kredytów) udzielanych prze fundusz. 
 
W wierszu 1.2 – wypłaty środków udostępnionych przez NFOŚiGW (wypełnia jedynie NFOŚiGW). 
 
W wierszu 1.3 – wypłaty środków przez WFOŚIGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW na 
pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wypełnia jedynie WFOŚiGW). 
 
W wierszu 1.4 - wzrost salda pożyczek udzielanych w formie linii pożyczkowej - należy wykazać 
kwotę wzrostu w stosunku do okresu poprzedniego salda zadłużenia pożyczek udzielonych w formie 
linii pożyczkowej. Spadek salda zadłużenia wykazywany jest w spłatach kapitału należności z tytułu 
pożyczek (wiersz 6). 
 
Wiersz 2 – wypłaty środków przez WFOŚIGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW na 
dotacyjne finansowanie ochrony środowiska (wypełnia jedynie WFOŚiGW). 
 
Wiersz 4 dotyczy nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem funduszu. Są to wydatki, 
które nie pomniejszają majątku funduszu. 
 
W wierszu 5 należy wpisać zysk lub stratę z bilansu funduszu. 
 
Wiersz 7 dotyczy ilościowej i wartościowej struktury form finansowania i należy w nim oraz 
w wierszach 7.1 – 7.9 wpisać liczbę oraz wartość umów zawartych w okresie sprawozdawczym. 
 
Wiersze 9 i 10 dotyczą planu wypłat wynikającego z umów podpisanych. Powinno się tu zawrzeć 
wszystkie planowane przez poszczególne fundusze wypłaty wynikające z czynnych umów. 
 
Dział 2. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 
2.1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w podziale na dziedziny, formy 

finansowania oraz beneficjentów 
 
W dziale tym należy zaprezentować strukturę dokonanych wypłat ze środków będących w dyspozycji 
funduszu w okresie sprawozdawczym. W wierszach należy zaprezentować kierunki wydatków, na 
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których dofinansowanie zostały przeznaczone środki funduszu według 3 głównych form finansowania. 
W każdej z nich należy ponadto wyszczególnić rodzaj beneficjenta w podziale na dziedziny, które 
umieszczono w nagłówkach kolumn. 
Informacja zamieszczona w Dziale 2 powinna być zgodna z umieszczoną w Dziale 1. 
 
Do sektora finansów publicznych zalicza się, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych: 
1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej             

i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 
2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 
3. związki metropolitalne; 
4. jednostki budżetowe; 
5. samorządowe zakłady budżetowe; 
6. agencje wykonawcze; 
7. instytucje gospodarki budżetowej; 
8. państwowe fundusze celowe; 
9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego; 

10. Narodowy Fundusz Zdrowia; 
11. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 
12. uczelnie publiczne; 
13. Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 
14. państwowe i samorządowe instytucje kultury; 
15. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, 
instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków i spółek prawa 
handlowego. 

 
2.2. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w podziale na beneficjentów 

będących jednostkami sektora finansów publicznych oraz formy finansowania 
 
W dziale tym należy zaprezentować strukturę dokonanych wypłat, ze środków będących w dyspozycji 
funduszu w okresie sprawozdawczym, dla jednostek sektora finansów publicznych, które zostały 
wymienione w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Wypłaty dla jednostek sektora finansów 
publicznych należy podać w podziale na formy finansowania, które umieszczono w nagłówkach 
kolumn. 
W kolumnie 2 wypłaty i spłaty należy wykazywać kasowo. Nie należy uwzględniać umorzeń we 
spłatach. Spłaty pożyczek powinny uwzględniać jedynie raty kapitałowe bez odsetek. 
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