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Od ponad 30 lat Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej – m.in. ze 
środków krajowych i unijnych –
wspiera działania z zakresu 
gospodarki wodnej, w tym z 
zakresu retencji oraz 
zapobiegające zjawisku suszy i 
powodzi. 

Od 1 stycznia 2018 r., po wejściu w życie nowego Prawa Wodnego, reformującego gospodarkę 

wodną w Polsce, zasadniczo finansowanie gospodarki wodnej przeszło w kompetencje 

nowoutworzonego organu Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie. 

Niemniej jednak zadania z zakresu zapobiegania zjawisku suszy jak i powodzi, szczególnie 

realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, są nadal finansowane przez Narodowy 

Fundusz, jako zadania z zakresu adaptacji do zmian klimatu.

Duże przedsięwzięcia gospodarki wodnej o charakterze krajowym, finansowane ze środków 

unijnych są finansowane i rozliczane przez NFOŚiGW w ramach poprzedniej i obecnej perspektywy 

finansowej. 

NFOŚiGW uczestniczy również w pracach nad nową perspektywą finansową 

Unii Europejskiej 2021-2027.

1
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NFOŚiGW inwestuje w projekty z zakresu 
retencji wód i przeciwdziałania suszy
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Finansowanie gospodarki wodnej 

przez NFOŚiGW od 1989 r.

▪ Od 1989 r. na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej NFOŚiGW 

przeznaczył już ponad 3 mld zł ze środków własnych, przy czym wartość tych 

projektów wynosi ponad 6,7 mld zł.

▪ To pieniądze zainwestowane m.in. w zbiorniki wodne, regulację rzek i potoków, 

zaopatrzenie w wodę, urządzenia przeciwpowodziowe oraz projekty dotyczące 

małej retencji.

▪ Na działania przeciwpowodziowe, zagospodarowanie wód opadowych 

w miastach i zwiększenie możliwości retencyjnych, w ramach unijnego wsparcia, 

NFOŚiGW wydał ponad 2,1 mld zł (koszt całkowity – ponad 3 mld zł) 

z POIiŚ 2007-2013.

▪ W kolejnej unijnej perspektywie – POIiŚ 2014-2020 – ponad 3,8 mld zł (wartość 

całkowita projektów – 6,5 mld zł) Narodowy Fundusz zaalokował 

w przedsięwzięcia z zakresu adaptacji do zmian klimatu.
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OBECNE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH, W 
TYM RETENCJI WÓD

Program NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków 

zagrożeń środowiska” – czynny program z budżetem prawie 300 mln zł

Program NFOŚiGW „Moja Woda” – czynny program z budżetem 100 mln zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem 

odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz 

monitoring środowiska” – ogólna alokacja 920 mln EURO

Poddziałanie 2.1.2 „Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód” –

wyczerpana alokacja prawie 100 mln zł

Poddziałanie 2.1.3 „Wsparcie ponadregionalnych systemów małej retencji” –

wyczerpana alokacja ponad 300 mln zł

Poddziałanie 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 

miejskich” – ogólna alokacja 1,1 mld zł; planowany V nabór – alokacja 60 mln zł 

Środki MF EOG: obszar programowy Klimat i obszar programowy Środowisko –

budżet 4 naborów to ponad 143 mln zł 

Program LIFE: Podprogramy działań dla środowiska i klimatu
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„Adaptacja do zmian klimatu oraz 
ograniczanie skutków zagrożeń 
środowiska” – prawie 300 mln zł

▪ Finansowane mogą być m.in. działania z zakresu zapobiegania 

powodzi i suszy, w tym:

▪ zwiększanie retencji w ekosystemach 

▪ urządzenia wodne 

▪ „zielono-niebieska” infrastruktura

▪ likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych

▪ systemy zagospodarowania wód opadowych 

▪ kanalizacja deszczowa

▪ zaopatrzenie ludności w wodę do picia (w tym: budowa 

i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz 

sieci wodociągowych)
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„Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków 

zagrożeń środowiska” – prawie 300 mln zł

Oferta w tym zakresie skierowana jest przede wszystkim do:

▪ jednostek samorządu terytorialnego, ich związków 

▪ podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach zadań własnych jst

▪ inne jednostki, w tym państwowe osoby prawne

Obecnie dofinansowanie odbywa się w formie:

▪ pożyczek, ale do 100 % kosztów kwalifikowanych

▪ dodatkowo z możliwością umorzenia od 30 do 50% (w zależności od zamożności gminy) 

kapitału wypłaconej pożyczki, jednak nie więcej niż 5 mln zł

Podsumowanie:

▪ w ramach programu złożono na przestrzeni ok. 10 miesięcy trwania naboru ok. 70 wniosków 

o dofinansowanie na kwotę wsparcia ponad 250 mln zł 

▪ to wnioski głównie z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę odpowiedniej ilości i jakości

▪ dotychczas zawarto 15 umów o dofinansowanie na kwotę wsparcia ok. 42 mln zł 

▪ można szacować, że połowa powyższych wartości dotyczy gmin wiejskich

Uwaga! 
Wśród finansowanych działań priorytetowych są 

również zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę. 

Postępujące zjawisko suszy na terenie całej Polski 

powoduje, że jednostki samorządu terytorialnego 

odpowiedzialne 

za bezpieczeństwo dostaw wody, borykają się 

z problemami zapewnienia tych dostaw zgodnie 

z zapotrzebowaniem. Problem ten zapewne będzie 

narastał.
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Obecnie realizowane projekty, m.in..:

❑ Brańsk – realizacja w latach 2018-2020

kończy się realizacja budowy zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 8,8 ha oraz uporządkowania i ubezpieczenia brzegów rzeki 

Nurzec przed procesami erozyjnymi powstaje obiekt o dł. ok. 520 m i zmiennej szerokości lustra wody średnio od 39 do 265 m

▪ pojemność zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia – 136 500 m3 a przy maksymalnym 177 300 m3

▪ całkowity koszt: 9 120 721,00 zł 

▪ dofinansowanie z NFOŚiGW: 8 605 770,17 zł (dotacja)

❑ Radoszyce – realizacja w latach 2017-2019

zakończyła się budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego posiadającego rezerwę retencyjną; jego pojemność maksymalna wyniesie 602 

444 m3,  powierzchnia 22,5 ha; przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie koneckim, w gminie 

Radoszyce na rzece Plebance; zbiornik będzie miał wpływ na wyrównanie niskich przepływów w rzece Plebance zwłaszcza w okresie suszy w 

obrębie gminy

▪ koszt całkowity: 10 770 719,00 zł

▪ dofinansowanie z NFOŚiGW: 8 756 765,00 zł 

▪ (w tym: 6 656 765,00 zł – pożyczka oraz 2 100 000,00 zł – dotacja)

❑ Suwałki

realizowana jest budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego o pojemności całkowitej 4 323 m3 wraz z przelewem awaryjnym do Zalewu 

Arkadia; planowane przedsięwzięcie zapewni ochronę przed zagrożeniami i bezpieczeństwo dla ok. 2 000 mieszkańców Suwałk

❑ Kwidzyn

w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem złożonym do NFOŚiGW w ostatnich tygodniach – planuje się budowę zbiornika retencyjnego

wód deszczowych 

„Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków 

zagrożeń środowiska” – prawie 300 mln zł
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Programy NFOŚiGW 
„Moja Woda” – 100 mln zł

▪ Finansowane mogą być działania z zakresu magazynowania wody w

przydomowych instalacjach;

▪ Oferta w tym zakresie skierowana jest do osób fizycznych będących

właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której

znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny;

▪ Dofinansowanie odbywa się w formie dotacji, lecz nie więcej niż 80%

kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład

przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

▪ Wnioski o dofinansowanie składa się do WFOŚiGW – od lipca 2020 r.;

▪ Program realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym

podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r. a

wydatkowanie środków do końca 2024 r.



1010

POIiŚ 2014-2020
Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian 
klimatu wraz 
z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski 
żywiołowe, 
w szczególności katastrofy naturalne 
oraz monitoring środowiska” – 920 
mln EUR

▪ Większość środków jest zaalokowana w 80 zawartych 

umowach.

▪ Działania inwestycyjne, wpisujące się w sposób szczególny 

w zakres adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy, to 

poddziałania/typy 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5.
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To projekty:

▪ dotyczące renaturyzacji

▪ przywracające funkcjonalność przyrodniczą

▪ hamujące odpływ wody

▪ zwiększające naturalną retencję i bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe 

▪ prowadzące do wzrostu dyspozycyjnych zasobów wody

Tego typu działania są obecnie wdrażane m.in. na:

▪ Wisłoce i jej dopływach

▪ Białej Tarnowskiej

▪ Wiśle, Sole i Skawie

Poddziałanie 2.1.2 „Realizacja zadań 
służących osiągnięciu dobrego stanu 
wód” – 100 mln zł
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Poddziałanie 2.1.3 „Wsparcie 
ponadregionalnych systemów małej 
retencji” – 300 mln zł

▪ Poddziałanie finansuje projekty pozakonkursowe, których efektem jest 

wzrost retencji

▪ To przede wszystkim dwa ogólnopolskie projekty realizowane przez PGL 

Lasy Państwowe w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i 

leśnictwa do zmian klimatu”: mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach nizinnych i na terenach górskich.

▪ Obok zasadniczego celu w postaci zapobiegania powstawaniu lub 

minimalizacji negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: 

niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i 

pożary, działania te wspomagają również odbudowę cennych 

ekosystemów naturalnych, a tym samym mają pozytywny wpływ na 

ochronę różnorodności biologicznej

▪ Łącznie projekty te – w których realizowane jest ponad 2250 obiektów 

piętrzących wodę lub spowalniających jej spływ – mają przynieść efekt w 

postaci retencjonowania 2,5 mln m³ wody
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Podsumowanie:

▪ jak dotąd rozstrzygnięto 4 konkursy

▪ podpisano 44 umowy o dofinansowanie na kwotę wsparcia 

ok. 1.077 mln zł

Poddziałanie 2.1.5 „Systemy 
gospodarowania wodami opadowymi 
na terenach miejskich” – 1,1 mld zł i 
60 mln zł 
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Poddziałanie 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami 

opadowymi na terenach miejskich” – plany
❑ Plany:

▪ ogłoszono konkursu w czerwcu 2020 r.

▪ składanie wniosków: koniec czerwca 2020 r. - sierpień 2020 r.

▪ projekty mają dotyczyć m.in.: 

✓ budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do 

odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub oczyszczania (w razie potrzeby) wód opadowych,

przy czym dla tej infrastruktury preferowane jest użycie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych

✓ budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia 

podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody)

✓ likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu przez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody np.: ażurowych lub 

żwirowych

▪ konkurs skierowany będzie do miast:

✓ ujętych w projekcie 1b  polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu - MPA w miastach powyżej 

100 tys. mieszkańców (44  miasta) , lub

✓ których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km², lub

✓ jeśli projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych jest ujęty w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa wg stanu 

na dzień 31 października 2016. 

UWAGA! warunkiem dopuszczenia możliwości współfinansowania ze środków POIiŚ dla miast nieujętych w projekcie 1b jest potwierdzenie 

posiadania planu adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast –

wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” lub przynajmniej potwierdzenie przystąpienia do przygotowania 

planu adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy
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Środki MF EOG: budżet to ponad 100 mln zł

Obszar programowy Klimat

Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

❑ Budżet: 99 392 643,57 zł

❑ Minimalna wnioskowana kwota projektu: 2 157 950,00 zł

❑ Maksymalna wnioskowana kwota projektu: 9 926 570,00 zł

❑ Wnioskodawcy: JST, NGO

❑ Zakres naboru: do kwalifikowalnych zadań należy tworzenie zielono-

niebieskiej infrastruktury, w tym rewitalizacja i tworzenie terenów zielonych 

oraz gospodarowanie wodą opadową (retencja wodna)
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Środki z Programu LIFE
❑Program LIFE stanowi potencjalne źródło finansowania projektów dotyczących ochrony wód oraz retencji wody. W obu 

Podprogramach (środowisko oraz klimat), wśród projektów tradycyjnych, możliwe są projekty o charakterze 

innowacyjnym oraz nie może być finansowana tzw. duża infrastruktura, co nakierowuje na przygotowanie projektów:

✓ polepszających zarządzanie ryzykiem powodziowym i ryzykiem wystąpienia susz, 

✓ wdrażanie elementów ramowej dyrektywy wodnej, 

✓ tworzenia planów gospodarowania wodami w dorzeczach czy plany zarzadzania ryzykiem powodziowym.

❑Nieco inne podejście istnieje w obszarze Przyroda, gdzie projekty typu „najlepsza praktyka” mogą wspierać 

wdrażanie programu małej retencji wodnej, w tym przede wszystkim retencji glebowej w zakresie zgodnym z planami 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

❑Podobne podejście (najlepsza praktyka) dotyczy obszaru Łagodzenie skutków zmian klimatu w podprogramie 

klimatycznym, gdzie retencja glebowa sprzyja nawodnieniu torfowisk (odtworzenie nawodnienia, utrzymanie), co 

oprócz samej retencji wody ogranicza emisję CO2 z torfowisk, jak i wspiera magazynowanie węgla organicznego w 

pokładzie torfu. 

❑W obrębie obszaru Dostosowanie się do skutków zmian klimatu możliwe jest wiele działań wspierających retencję 

wody przy czym powinny być to działania o charakterze innowacyjnym, które mają duży potencjał do ich powielania, a 

więc musza być m.in. efektywne kosztowo. 

❑Duży potencjał dla projektów dotyczących ochrony wód i retencji dotyczy projektów zintegrowanych LIFE, których 

celem jest wdrażanie krajowych i regionalnych strategii dotyczących środowiska, w tym ochrony przyrody oraz wód. W 

tym pierwszym wypadku wdrażaniu podlega wybrana część Priorytetowych Ram Działań (PAF), w drugim –

dokumentów wynikających z implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej np. Plan gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza. 

❑Obecnie przygotowywane są nowe projekty dotyczące małej retencji i ochrony wód, w tym przez DGLP (siedliska 

hydrogeniczne), zainteresowane ochroną zasobów wodnych, niezbędnych do utrzymania gospodarki leśnej oraz w celu 

ochrony różnorodności biologicznej lasów.
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