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Wykaz skrótów 

SKRÓT OBJAŚNIENIE 
5. OP Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska RPO WM 2014-2020 

BZI Błękitno-zielona infrastruktura 

CAWI ang. Computer-Assisted Web Interview – wywiad wspomagany 
komputerowo przy pomocy www 

CI Wskaźnik wspólny (ang. Common Indicator) 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IZ Instytucja Zarządzająca 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KSRG Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

MBP Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów 

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MGMiŻŚ Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

MOF Miejski Obszar Funkcjonalny  

mpzp miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

MRPO 2007-1013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

NBS Rozwiązania oparte na przyrodzie (ang. Nature-based solutions) 

OP Oś priorytetowa 

OSI Obszar Strategicznej Interwencji 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

PGO WM Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 

PGW Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

PI Priorytet Inwestycyjny 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PZRP Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 

RDW Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna) 

RIPOK Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

RLM Równoważna Liczba Mieszkańców 

RPO WM 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SPR Subregionalny Program Rozwoju 

SW Studium Wykonalności 

SzOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

TDI ang. Telephone In-Depth Interview - telefoniczny wywiad indywidualny 

UE Unia Europejska 

ZMiUW Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

VaKPOŚK Piąta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

ZIT  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

ZZO Zakład Zagospodarowania Odpadów 
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Streszczenie 

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego, które obejmowało ocenę skuteczności, 

efektywności, użyteczności i wpływu wsparcia udzielanego w ramach 5. Osi Priorytetowej 

RPO WM 2014-2020 w zakresie adaptacji do zmian klimatu, rozwijania systemu gospodarki 

odpadami oraz ochrony zasobów wodnych, a także sformułowanie rekomendacji, 

w szczególności dotyczących perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w zakresie wsparcia 

ochrony środowiska i zmian klimatu w województwie małopolskim. 

Efekty wsparcia udzielonego w działaniu 5.1 Adaptacja do zmian klimatu obejmują 

stabilizację 11 osuwisk, utworzenie naturalnego polderu zalewowego, wprowadzenie 

45 systemów monitorowania zagrożeń i wczesnego ostrzegania o zasięgu lokalnym oraz 

doposażenie 114 jednostek służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych 

i usuwania skutków katastrof, w tym 44 wozy pożarnicze. Interwencja przyczynia się do 

zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski, zagrożonych wystąpieniem klęsk 

żywiołowych. Skala efektów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom jest znacznie mniejsza 

niż planowano (w tym nie zostaną zrealizowane cele wskaźnikowe dotyczące ochrony 

przeciwpowodziowej i retencjonowania wody), a w zakresie reagowania na zagrożenia 

(doposażenie służb ratowniczych, systemy monitorowania i ostrzegania) – większa niż 

zakładano na etapie programowania. Nie jest to sytuacja optymalna z puntu widzenia 

skuteczności realizacji wyznaczonego celu (im większe efekty w zakresie przeciwdziałania, 

tym mniejsze potrzeby reagowania i zwalczania niepożądanych skutków zagrożeń 

naturalnych). Wpływ na ograniczenie możliwości wsparcia inwestycji z zakresu 

przeciwdziałania zagrożeniom w RPO WM 2014-2020 oraz innych regionalnych programach 

operacyjnych miała przeprowadzona w 2017 r. reforma systemu zarządzania wodami oraz 

opóźnienia w wypełnieniu warunku ex-ante dla PI 5b na poziomie krajowym. W raporcie 

przedstawiono szereg dobrych praktyk w realizacji projektów z zakresu retencjonowania 

wody i wsparcia służb ratowniczych, które mogą stanowić inspirację na perspektywę 

finansową 2021-2027. 

Efekty wsparcia udzielonego w działaniu 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami 

obejmują wsparcie 61 PSZOK (w tym budowę 44 PSZOK oraz modernizację, rozbudowę 

lub doposażenie 17 PSZOK); usunięcie wyrobów zawierających azbest o łącznej masie 

34,2 tys. Mg z12,2 tys. obiektów oraz modernizację 2 zakładów zagospodarowania odpadów, 

w wyniku której możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów wzrosną o 20 

tys. ton/rok. Interwencja ma wpływ na realizację założonego celu, jakim było zmniejszenie 

ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Wyznaczone dla PI 6a cele 

wskaźnikowe zostaną w pełni osiągnięte. Województwo małopolskie jest zdecydowanym 

liderem pod względem liczby PSZOK wspartych w regionalnym programie operacyjnym oraz 

liczby osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych, na tle innych 

województw charakteryzuje się także wysokim poziomem realizacji zakładanych celów 

finansowych w obszarze gospodarki odpadami. Istotne ograniczenie na etapie wdrażania 
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interwencji w PI 6a w większości regionalnych programów operacyjnych miały przyjęte 

warunki dostępowe dotyczące zgodności z WPGO oraz demarkacji między RPO a POIiŚ. 

Województwa, które osiągnęły największe efekty w zakresie wsparcia zakładów 

zagospodarowania odpadów, nie zastosowały limitów kwotowych dla tego typu inwestycji 

lub zaplanowały realizację kompleksowego, pozakonkursowego projektu. 

Efekty wsparcia udzielonego w działaniu 5.3 Ochrona zasobów wodnych obejmują budowę 

lub przebudowę 469 km sieci kanalizacji sanitarnej, 224 km sieci wodociągowej, 

28 oczyszczalni ścieków oraz budowę 9 ujęć wody i 8 stacji uzdatniania wody. W wyniku 

realizacji projektów około 196 tys. osób, tj. blisko 6% populacji województwa zostanie 

objętych ulepszonym oczyszczaniem ścieków komunalnych, w tym blisko 29 tys. nowych 

osób zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej. 58 tys., tj. blisko 2% populacji 

województwa, zostanie objętych ulepszonym zaopatrzeniem w wodę, w tym 10 tys. nowych 

osób zostanie podłączonych do sieci wodociągowej. Zaplanowane w programie wartości 

docelowe wskaźników dotyczących liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków/zaopatrzenia w wodę nie zostaną osiągnięte ze względu na zawężoną 

definicję tych wskaźników w projektach. Interwencja była skuteczna w realizacji 

wyznaczonego celu szczegółowego, jakim jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej 

z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą 91/271/EWG. Dzięki RPO WM 2014-

2020 zaspokojono znaczną część potrzeb inwestycyjnych ujętych w VaKPOŚK dla aglomeracji 

2-10 tys. RLM. Przeprowadzona analiza kontrfaktyczna dowodzi, że w gminach, które 

realizowały projekty dotyczące gospodarki ściekowej przy udziale środków MRPO 2007-

2013, w latach 2015-2019 odnotowano większą dynamikę przyrostu liczby osób 

korzystających z oczyszczalni ścieków, większą dynamikę przyrostu liczby mieszkańców, 

większą dynamikę wzrostu dochodów własnych oraz większą dynamikę przyrostu liczby 

podmiotów gospodarczych niż w gminach, które nie korzystały ze wsparcia. Efekty rzeczowe 

inwestycji dofinasowanych w RPO WM 2014-2020 w obszarze gospodarki ściekowej należą 

do najwyższych spośród innych RPO. Jest to związane z dużą skalą potrzeb wynikających 

z KPOŚK oraz wysoką kwotą alokacji przeznaczonej na PI 6b. Do kluczowych problemów we 

wdrażaniu PI 6b w regionalnych programach operacyjnych należały te dotyczące warunku 

zgodności dofinansowanych inwestycji z KPOŚK oraz możliwości realizacji projektów 

wyłącznie na obszarach aglomeracji.  

Wyniki badania wskazują na to, że interwencja 5. OP RPO WM 2014-2020 została dobrze 

zaplanowana. Zakres wsparcia odpowiadał na kluczowe potrzeby województwa, 

a dofinansowane przedsięwzięcia z dużym prawdopodobieństwem będą miały wpływ 

na realizację wyznaczonych celów, przy czym skala wpływu na zachodzące w regionie zmiany 

będzie zróżnicowana, w zależności od obszaru. Kluczowe bariery we wdrażaniu 5. OP 

wynikały z przyjętych na poziomie krajowym warunków dostępności wsparcia dla 

poszczególnych priorytetów inwestycyjnych. W perspektywie finansowej 2021-2027 należy 

dążyć do uelastycznienia podejścia do weryfikacji zgodności projektów z KPOŚK i WPGO, 

RDW - weryfikacja ta powinna mieć charakter kierunkowy, a nie szczegółowy. 
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Pomimo znacznej skali inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach, w tym przy udziale 

środków UE, potrzeby regionu w zakresie adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-

ściekowej i gospodarki odpadami nie zostały w pełni zaspokojone, a skutki zmian klimatu 

generują nowe potrzeby. 

W perspektywie finansowej 2021-2027 wskazane jest zwiększenie wartości środków 

kierowanych w ramach RPO WM 2021-2027 na realizację projektów dotyczących 

zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych (i roztopowych), w szczególności 

zapewniających skuteczne zatrzymanie tych wód w miejscu opadu, połączone z ich 

infiltracją, ewapotranspiracją z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) 

i rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. Nature-based solutions, NBS). Planując wsparcie 

w obszarze adaptacji do zmian klimatu należy w precyzyjny sposób definiować zakres 

wsparcia i pożądane cechy kwalifikujących się do dofinansowania projektów. Wskazane jest 

także wdrożenie skutecznego systemu promocji dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych 

i efektywnych metod retencjonowania wody, w tym zastosowania BZI oraz systemu wsparcia 

doradczego dla samorządów w zakresie przygotowania koncepcji tego rodzaju projektów. 

Wsparcie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej powinno koncentrować się na działaniach 

kluczowych z punktu widzenia spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej (91/271/EWG) 

w aglomeracjach 2-10 tys. RLM. Większy nacisk należy przy tym położyć na finansowanie 

działań związanych z przeróbką i zagospodarowaniem osadów ściekowych, wdrożeniem 

inteligentnych systemów zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz 

dostosowaniem infrastruktury wodno-ściekowej do zmian klimatycznych. Wskazana jest 

także kontynuacja wsparcia dla infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę oraz 

zapewnieniu odpowiedniej jakości dostarczanej wody. Inwestycje tego rodzaju zyskują na 

znaczeniu w kontekście postępujących zmian klimatu (których konsekwencją będą m.in. 

deficyty wody) i powinny być postrzegane jako jedna z form działań adaptacyjnych.  

Mając na uwadze zdiagnozowane problemy i potrzeby gmin w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, na perspektywę finansową 2021-2027 wskazane jest zaplanowanie dalszego 

wsparcia dla rozwoju systemu PSZOK oraz działań na rzecz edukacji mieszkańców. Wsparcie 

powinno obejmować także projekty dotyczące budowy i przebudowy instalacji 

zagospodarowania i recyklingu odpadów, w tym np.  na przekształcania zakładów 

posiadających instalacje MBP w regionalne centra recyklingu. W związku z ogromną skalą 

nadal niezespojonych potrzeb w zakresie usuwania azbestu, wskazana jest także kontynuacja 

wsparcia dla tego typu inwestycji. 
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Summary 

The report presents the results of the evaluation study which assessed the effectiveness, 

efficiency, usefulness, and impact of the support provided under Priority Axis 5  of the ROP 

WM 2014-2020 in the field of adaptation to climate change, development of the waste 

management system and protection of water resources, as well as the formulation of 

recommendations, in particular regarding the financial perspective for the years 2021-2027 

in the field of support for environmental protection and climate change in the Małopolskie 

Voivodeship. 

The effects of the support provided under measure 5.1 Adaptation to climate change include 

the stabilization of 11 landslides, the creation of a natural flood polder, the introduction of 

45 local threat monitoring and early warning systems, and equipping 114 units of rescue 

services with equipment for the conduct of rescue operations and removing the effects of 

disasters, including 44 fire trucks. The intervention contributes to increasing the safety of the 

inhabitants of Małopolska, who are at risk of natural disasters. The scale of the effects in 

terms of counteracting threats is much smaller than planned (including the indicator targets 

for flood protection and water retention, which will not be achieved), and in terms of 

responding to threats (retrofitting emergency services, monitoring, and warning systems) - 

greater than assumed at the program stage. This is not an optimal situation from the point 

of view of the effectiveness of the implementation of the set goal (the greater the effects in 

terms of counteracting, the less need to react and combat the undesirable effects of natural 

hazards). The 2017 reform of the water management system and delays in fulfilling the ex-

ante condition for IP 5b at the national level had an impact on the limitation of the 

possibility of supporting investments in the field of counteracting threats in ROP WM 2014-

2020 and other regional operational programs. The report presents a series of good 

practices in the implementation of water retention projects and support for emergency 

services, which may be an inspiration for the financial perspective 2021-2027. 

The effects of the support granted under Measure 5.2. Development of the waste 

management system includes support for 61 Selective Collection Points of Municipal Waste 

(PSZOKs), including the construction of 44 PSZOKs and modernization, extension, or 

retrofitting of 17 PSZOKs; removal of asbestos-containing products with a total weight of 

34.2 thous. Mg from 12.2 thous. and the modernization of 2 waste management plants, 

which is going to increase the processing capacity in the field of waste recycling by 20 

thousand tons/year. The intervention has an impact on the achievement of the assumed 

goal, which was to reduce the amount of municipal waste subject to landfilling. The indicator 

targets set for IP 6a will be fully achieved. The Małopolskie Voivodeship is an unquestionable 

leader in terms of the number of Selective Collection Points of Municipal Waste supported in 

the regional operational program and the number of persons covered by the selective 

municipal waste collection, and compared to other voivodships it is also characterized by a 

high level of implementation of the assumed financial objectives in the field of waste 
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management. The adopted access conditions regarding compliance with Provincial Waste 

Management Plan (WPGO) and demarcation between ROP and OPI&E had a significant 

limitation at the stage of implementation of the intervention in IP 6a in most regional 

operational programs. The voivodships which achieved the greatest effects in terms of 

supporting waste management plants did not apply the quota limits for this type of 

investment or planned the implementation of a comprehensive, non-competition project. 

The effects of the support granted under measure 5.3 Protection of water resources include 

the construction or reconstruction of 469 km of the sanitary sewage system, 224 km of the 

water supply system, 28 sewage treatment plants, and the construction of 9 water intakes 

and 8 water treatment stations. As a result of the implementation of the projects, 

approximately 196,000 people, i.e. nearly 6% of the voivodeship population will be covered 

by improved treatment of municipal wastewater, including nearly 29 thousand new persons 

to be connected to the sewage network. 58 thousand, i.e. nearly 2% of the voivodeship 

population, will be covered by improved water supply, including 10 thousand new persons 

to be connected to the water supply. The target values of the indicators for the number of 

additional people using improved wastewater treatment/water supply planned in the 

program will not be achieved due to the narrow definition of these indicators in the projects. 

The intervention was effective in achieving the specific objective, which is to increase the 

proportion of the population benefiting from a wastewater treatment system in line with 

Directive 91/271/EEC. Owing to the ROP WM 2014-2020, a significant part of the investment 

needs included in National Program of Municipal Wastewater Treatment (KPOŚK) for 

agglomerations of 2-10 thousand Balanced Number of Inhabitants (RLM) were satisfied. The 

counterfactual analysis shows that in the municipalities that implemented wastewater 

management projects with the participation of the MROP 2007-2013 funds, in 2015-2019 

there was a greater growth rate in the number of persons using wastewater treatment 

plants, greater dynamics of the increase in the number of inhabitants, greater dynamics of 

own income growth and greater dynamics of the increase in the number of business entities 

than in communes that did not benefit from the support. The material effects of investments 

co-financed under the ROP WM 2014-2020 in the area of wastewater management are 

among the highest among other ROPs. It is related to the large scale of needs resulting from 

KPOŚK and the high amount of allocation allocated to IP 6b. The key issues in implementing 

IP 6b in regional operational programs included those related to the condition of compliance 

of the co-financed investments with KPOŚK and the possibility of implementing projects only 

in agglomeration areas.  

The results of the study indicate that the intervention of the 5th  PA ROP WM 2014-2020 

was well planned. The scope of support responded to the key needs of the Voivodeship, and 

the co-financed projects will be very likely to have an impact on the implementation of the 

set goals, while the scale of impact on the changes taking place in the region will be 

different, depending on the area. The key barriers in the implementation of the Priority Axis 

5 resulted from the conditions for the availability of support for individual investment 
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priorities adopted at the national level. In the 2021-2027 financial perspective, efforts should 

be made to make the approach to verification of the compliance of projects with KPOŚK 

(National Program for Municipal Wastewater Treatment), WPGO (Provincial Waste 

Management Plan) and Water Framework Directive more flexible. 

Despite the significant scale of investments implemented in recent years, including with EU 

funds, the region's needs in the area of adaptation to climate change, water and sewage 

management, and waste management have not been fully met, and the effects of climate 

change generate new needs. 

In the financial perspective 2021-2027, it is advisable to increase the value of funds allocated 

under ROP WM 2021-2027 for the implementation of projects regarding the sustainable 

management of rainwater (and snowmelt), in particular ensuring effective retention of these 

waters at the precipitation site, combined with their infiltration, evapotranspiration with the 

use of blue-green infrastructure (BGI) and Nature-based solutions  (NBS). When planning 

support in the area of adaptation to climate change, it is necessary to precisely define the 

scope of support and the desired features of projects eligible for co-financing. It is also 

advisable to implement an effective system of promoting good practices in the field of 

modern and effective methods of water retention, including the use of BGI and a system of 

advisory support for local governments in the preparation of concepts for this type of 

projects. 

Support in the area of water and wastewater management should focus on key activities 

from the point of view of meeting the requirements of the wastewater directive 

(91/271/EEC) in agglomerations of 2 to 10 thousand Balanced Number of Inhabitants (RLM). 

Greater emphasis should be put on financing activities related to the processing and 

management of sewage sludge, implementation of intelligent water and sewage 

infrastructure management systems, and adaptation of water and sewage infrastructure to 

climate change. It is also advisable to continue the support for the water supply 

infrastructure and ensuring the appropriate quality of the supplied water. Investments of 

this type are should be seen as one of the forms of action aimed at adaptation to climate 

change.  

With respect to the diagnosed problems and needs of municipalities in the field of municipal 

waste management, from the financial perspective of 2021-2027, it is advisable to plan 

further support for the development of the system of Selective Collection Points of 

Municipal Waste and activities for the education of residents. Support should also cover 

projects for the construction and reconstruction of waste management and recycling 

installations, including, for example, the conversion of plants with MBP installations into 

regional recycling centres. Due to the enormous scale of the still unsatisfied needs in the 

field of asbestos removal, it is also advisable to continue support for this type of 

investments.  
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1. Wprowadzenie 

Głównym celem badania była ocena efektów wdrażania interwencji środowiskowych i ich 

wpływu na wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego regionu, wzrost społeczno-

gospodarczy z efektywnym wykorzystaniem zasobów środowiska oraz adaptację do zmian 

klimatu. 

Cele szczegółowe badania obejmowały: 

• Ocenę skuteczności, efektywności, użyteczności i wpływu wsparcia udzielanego w 

ramach 5. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu, rozwijania systemu gospodarki odpadami oraz ochrony zasobów wodnych; 

• Sformułowanie rekomendacji, w szczególności dotyczących perspektywy finansowej 

na lata 2021-2027 w zakresie wsparcia ochrony środowiska i zmian klimatu w 

województwie małopolskim. 

Badaniem objęto interwencję wdrażaną w ramach następujących Priorytetów 

Inwestycyjnych (PI): 

• PI 5b – Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy 

jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów 

zarządzania klęskami i katastrofami; 

• PI 6a – Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez 

państwa członkowskie; 

• PI 6b – Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 

państwa członkowskie. 

Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj – lipiec 2021 r. Zakres analiz obejmował 

okres od początku wdrażania RPO WM 2014-2020 do dn. 30 kwietnia 2021 r. Do analizy 

porównawczej RPO 2014-2020 poszczególnych województw wykorzystano dane z dn. 

1 czerwca 20211. 

Badanie zostało zrealizowane zgodnie z podejściem praktykowanym w ewaluacji opartej na 

teorii (z ang.: theory based evaluation), uzupełnione wykorzystaniem studiów przypadku 

i analiz kontrfaktycznych. Poszczególne obszary badawcze poddane zostały analizie będącej 

 
1 Nie było możliwe uzyskanie z MFiPR danych z SL2014 aktualnych na 30 kwietnia 2021 r. Dla 5. OP RPO WM 2014-2020 
różnice między stanem z dn. 30 kwietnia a 1 czerwca 2021 r. dotyczą podpisania 3 dodatkowych umów w działaniu 5.2, co 
ma odzwierciedlenie w nieznacznych różnica w wartościach wskaźników dla działania 5.2. 
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syntezą następujących metod i technik, przy zachowaniu zasady triangulacji metod 

badawczych i źródeł danych: 

− analiza danych zastanych, w tym: dokumentów programowych, dokumentacji 

konkursowej i projektowej, dokumentów strategicznych, raportów i opracowań 

dotyczących przedmiotu badania, obowiązujących aktów prawnych oraz danych 

statystycznych; 

− telefoniczne wywiady pogłębione:  

✓ 6 wywiadów z przedstawicielami jednostek zaangażowanych w realizację RPO 

WM 2014-2020, 

✓ 43 wywiady z beneficjentami 5. OP RPO WM 2014-2020, 

✓ 24 z nieskutecznymi wnioskodawcami;  

− ankieta CAWI w dwóch częściach:  

✓ część 1, dotycząca oceny efektów interwencji RPO WM 2014-2020 i potrzeb 

przyszłego wsparcia, skierowana do 179 gmin oraz 22 powiatów/miast na 

prawach powiatu, uzyskano zwrot 142 ankiet efektywnych, tj. 71% populacji; 

✓ część 2, dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi, skierowana do 179 

gmin, uzyskano zwrot 132 ankiet efektywnych, tj. 74% populacji; 

− studia przypadku dla 10 projektów (po jednym studium dla każdego typu projektu 

dofinansowanego w 5. OP); 

− analiza porównawcza (benchmarking)2 skuteczności, użyteczności i efektywności 

wdrażania PI 5b, PI 6a i PI 6b we wszystkich regionalnych programach operacyjnych 

na lata 2014-2020, w tym wywiady telefoniczne z przedstawicielami IZ 4 regionalnych 

programów operacyjnych – województwa pomorskiego, podkarpackiego, 

zachodniopomorskiego i dolnośląskiego (3 diady i 1 wywiad indywidualny); 

− panel ekspertów, służący skonsultowaniu wniosków i rekomendacji z badania z 

ekspertami dziedzinowymi; 

− warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami IZ RPO WM, w czasie którego 

podsumowano  wyniki badania i poddano dyskusji wnioski i rekomendacje.  

 
2 Analiza ilościowa została przeprowadzona na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR, zawierających m.in. 

informacje o planowanych do osiągnięcia wartościach wskaźników w umowach realizowanych w RPO i POIiŚ 
w perspektywie finansowej 2014-2020. Dane te zostały poddane kontroli logicznej, weryfikacji, a w niektórych przypadkach 
również uzupełnieniu. Prezentowane w raporcie dane mogą różnić się od wartości przyjmowanych w sprawozdaniach 
z realizacji poszczególnych programów. 
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2. Ocena skuteczności, efektywności, użyteczności i wpływu 

2.1  DZIAŁANIE 5.1  ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU  

2.1.1 OCENA SKUTECZNOŚCI 

2.1.1.1 Ogólna charakterystyka wsparcia 

Priorytet Inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje 

zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu 

systemów zarządzania klęskami i katastrofami w RPO WM 2014-2020 jest wdrażany w 

ramach działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, w podziale na poddziałania: 5.1.1 

Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Projekty 

wyłaniane były do dofinansowania w trybie konkursowym. Do końca kwietnia 2021 r. 

przeprowadzono 3 nabory wniosków w poddziałaniu 5.1.1 i jeden nabór w poddziałaniu 

5.1.2. W efekcie podpisano 24 umowy3 o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania 

UE 63 mln zł, co odpowiada 44% pierwotnie alokacji środków UE przypisanej do PI 5b w 

pierwszej wersji programu (31 mln EUR)4 oraz 90% aktualnej alokacji środków UE przypisanej 

do działania 5.1 (15 mln EUR)5. Nie jest planowana dalsza kontraktacja środków. W tabeli po 

niżej przedstawiono rozkład dofinansowania na poszczególne typy projektów. 

TABELA 1. LICZBA I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W UMOWACH ZAWARTYCH W DZIAŁANIU 5.1 

TYP PROJEKTU (ZGODNIE SZOOP) 
LICZBA 

UMÓW 

WARTOŚĆ 

DOFINANSO

WANIA UE 

[ZŁ] 

UDZIAŁ W ŁĄCZNEJ 

KWOCIE ŚRODKÓW 

UE ZAKONTRAKT. W 

DZIAŁANIU 5.1 

5.1.1 – A. rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa 
zbiorników małej retencji 

1 171 645 0,3% 

5.1.1 – B. podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, 
potoków i innych obszarów 

brak 0 0% 

5.1.1 – C. inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne 
zjawiska pogodowe 

brak 0 0% 

5.1.1 – D. przeciwdziałanie ruchom masowym 10 44 216 293 70,0% 

5.1.2 – A. zakup sprzętu i urządzeń; B. tworzenie i rozwijanie 
systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami 
żywiołowymi 

136 18 803 422 29,8% 

SUMA 24 63 191 361 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.04.2021  

Zainteresowanie realizacją projektów typów A, B i C w poddziałaniu 5.1.1 było niskie. 

Głównych przyczyn należy upatrywać z jednej strony w przeprowadzonej w 2017 r. reformie 

krajowego systemu zarządzania wodami, w wyniku której powstała nowa instytucja - 

 
3 Umowy obowiązujące (nierozwiązane) wg stanu na 30.04.2021. 

4 W toku wdrażania alokacja środków UE na PI 5b została zmniejszona z 31 do 15 mln EUR, w tym na poddziałanie 5.1.1 z 
27,9 do 10,6 mln EUR (blisko trzykrotnie), natomiast w poddziałaniu 5.1.2 zwiększono alokację z 3,1 do 4,5 mln EUR. 

5 Przeliczenie kwoty alokacji (15 077 365 EUR) na złotówki wg kursu INFOREURO z kwietnia 2021 (1 EUR = 4,6582 zł). 

6 Część projektów dofinansowanych w poddziałaniu 5.1.2 stanowiła kombinację typów A i B (zarówno zakup sprzętu, jak i 
systemów monitoringu), dlatego typy te zostały w tabeli przedstawione łącznie.  



13 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która przejęła m.in. prawa i obowiązki 

wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych (ZMiUW). W efekcie planowane 

przez Małopolski ZMiUW inwestycje retencyjne (typ A) i dotyczące renaturyzacji rzek (typ B) 

nie zostały przedłożone do dofinansowania. Drugim kluczowym czynnikiem było opóźnienie 

w wypełnieniu warunkowości ex-ante na poziomie krajowym (spełnienie warunków 

określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów 

Gospodarowania Wodami w dorzeczach)7, w związku z czym pula możliwych do 

dofinansowania projektów była bardzo ograniczona. Ostatecznie dofinansowano jedynie 

jeden, niewielki projekt typu A, realizowany przez gminę Drwinia (projekt ujęty liście nr 1, 

stanowiącej załącznik nr 2 do Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły). W 

przeprowadzonych naborach pojawiło się kilka projektów typu C (zwiększanie odporności na 

ekstremalne zjawiska pogodowe), jednak nie były one zgodne z założeniami programowymi 

(dotyczyły systemów odprowadzania wód opadowych, jednak bez komponentu zatrzymania 

oraz zagospodarowania zebranej wody w miejscu opadu), w związku z tym nie uzyskały 

wymaganego minimum punktów na etapie oceny merytorycznej. Warto podkreślić, że w 

minionych latach dla jednostek samorządu terytorialnego tego typu inwestycje nie stanowiły 

priorytetu - angażowały się one przede wszystkim w najpilniejsze przedsięwzięcia służące 

ochronie powietrza, uzyskaniu zgodności z wymogami dyrektywy 91/271/EWG (rozwój i 

modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej) czy uporządkowaniu systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

Relatywnie dużym zainteresowaniem wnioskodawców cieszył się typ projektu D 

(zabezpieczanie osuwisk). Projekty tego typu skonsumowały ponad 99% środków UE 

zakontraktowanych w poddziałaniu 5.1.1 oraz 70% zakontraktowanych w całym działaniu 

5.1. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wsparcie oferowane w poddziałaniu 5.1.2. W ramach 

jedynego przeprowadzonego w tym poddziałaniu naboru wnioskowana kwota 

dofinansowania na wnioskach poprawnych formalnie odpowiadała 238% budżetu. 

Ostatecznie budżet naboru został zwiększony, by dofinansować wszystkie projekty, które 

uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej. 

2.1.1.2 Realizacja celów wskaźnikowych 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) wartości przyjętych na 

poziomie Programu wskaźników produktu. Kluczowy wpływ na skuteczność w realizacji 

celów wskaźnikowych celów wskaźnikowych w działaniu 5.1 miały czynniki zewnętrzne, 

 
7 Do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w 
dorzeczach z Ramową Dyrektywą Wodną, dofinansowane mogły być wyłącznie przedsięwzięcia umieszczone na liście nr 1, 
stanowiącej załącznik nr 2 do Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły (obecność na ww. liście potwierdza brak 
negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód (ocena pozytywna w ramach kryterium), natomiast nie 
mogły zostać dofinansowane przedsięwzięcia projekty ujęte na liście nr 2. 
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niezależne od IZ - związane ze zmianami w krajowym systemie prawnym oraz z 

opóźnieniami z wypełnieniem warunku ex-ante dla PI 5b na poziomie krajowym. 

TABELA 2. REALIZACJA CELÓW WSKAŹNIKOWYCH W DZIAŁANIU 5.1 (PI5B) 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

30.04.2021 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

30.04.2021 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

REALIZACJI 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Liczba jednostek służb 
ratowniczych doposażonych 
w sprzęt do prowadzenia 
akcji ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof 

Szt. 12 105 114 950% 

Liczba ludności odnoszącej 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej (CI 20) 

osoby 22 500 1 999 1 989 9% 

Liczba urządzeń dla celów 
ochrony przeciwpowodziowej 

Szt. 5 1 1 20% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.04.2021  

Wartości docelowe wskaźników Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej (CI 20) oraz Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej nie 

zostaną zrealizowane. Zostały one wyznaczone w oparciu o przedsięwzięcia realnie 

planowane przez Małopolski ZMiUW (5 zbiorników małej retencji, wpisanych na listę nr 1 

Masterplanu), które jednak po reformie systemu zarządzania wodami i przejęciu zadań przez 

PGW Wody Polskie nie zostały zrealizowane. W związku z opisywanymi wcześniej 

uwarunkowaniami dotyczącymi warunkowości ex-ante, ograniczona była także możliwość 

dofinansowania innych projektów, które mogłyby realizować omawiane wskaźniki (wkład w 

ich realizację ma jeden niewielki projekt gminy Drwinia). Alokacja na poddziałanie 5.1.1 

została w konsekwencji znacznie zmniejszona i ta zmniejszona kwota została przeznaczona 

na dofinansowanie projektów dotyczących zabezpieczenia osuwisk, które realizują inne niż 

przyjęte na poziomie Programu wskaźniki. Jednocześnie w toku wdrażania RPO WM 2014-

2020 nie dokonano zmian przyjętych na etapie programowania wartości docelowych 

omawianych wskaźników, nie dokonano też zmiany samych wskaźników na bardziej 

adekwatne do faktycznego zakresu interwencji (osuwiska).  

Wskaźnik Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków katastrof zostanie zrealizowany na niemal 

dziesięciokrotnie wyższym niż zakładano poziomie. Jest to związane ze znacznie większym niż 

prognozowano zainteresowaniem realizacją projektów służących doposażeniu służb 

ratowniczych i w konsekwencji zwiększeniem alokacji o 50%. Na etapie szacowania wartości 

docelowej zakładano także wyższy koszt kompleksowego doposażenia każdej jednostki, 

tymczasem ostatecznie w przeliczeniu na doposażoną jednostkę służb koszt ten okazał się 

niższy (np. nie każda z jednostek potrzebowała doposażenia w wóz pożarniczy).  
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2.1.1.3 Realizacja celów szczegółowych 

Jako cel szczegółowy dla PI 5b w ramach RPO WM 2014-2020 przyjęto zwiększone 

bezpieczeństwo mieszkańców zagrożonych wystąpieniem klęsk żywiołowych. Interwencja 

miała przyczynić się do realizacji tego celu poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na 

konkretne rodzaje ryzyka występujące w regionie, w tym przede wszystkim powodzie i susze 

oraz ruchy masowe (zagrożenie występujące w przypadku intensywnych i długotrwałych 

opadów). Oczekiwanym rezultatem interwencji miało być zwiększenie odporności na 

zagrożenia naturalne poprzez odpowiednie inwestycje infrastrukturalne, jak również 

wsparcie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi.  

Efekty (osiągnięte lub planowane w ramach podpisanych umów o dofinansowanie) 

projektów dofinansowanych w działaniu 5.1 obejmują: 

1. Stabilizację 11 osuwisk o łącznej powierzchni 16,53 ha, dzięki czemu zabezpieczono 

14,68 km odcinków dróg (wojewódzkich - DW 965 i 975, powiatowych i gminnych) 

oraz 63 budynki; realizacja inwestycji zwiększyła bezpieczeństwo użytkowników 

dróg oraz mieszkańców okolicznych budynków; 

2. Rekonstrukcję wału przeciwpowodziowego na rzece Drwince i utworzenie 

naturalnego polderu zalewowego (o szacunkowej pojemności 25 tys. m3) w obrębie 

strefy zagrożenia powodziowego; inwestycja przyczynia się do poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Dziewin i Drwinia (łącznie blisko 2 tys. 

osób) oraz do uniknięcia potencjalnych strat materialnych;  

3. Wprowadzenie 458 systemów monitorowania zagrożeń i wczesnego ostrzegania o 

zasięgu lokalnym, w tym: radiowy system łączności dla Nowego Sącza, systemy 

selektywnego alarmowania/wywoływania jednostek OSP w gminie Bochnia i w 

Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, 3 lokalne systemy ostrzegania o zagrożeniu 

powodziowym (Powiat Chrzanowski, Związek Gmin Ziemi Gorlickiej – rzeka Ropa, 

Powiat Tarnowski - rzeka Biała Tarnowska) system ostrzegania burzowego i meteo w 

Powiecie Limanowskim, system monitoringu pogody i zagrożenia lawinowego w 

Tatrzańskim Parku Narodowym) oraz detektory wielogazowe dla 34 jednostek OSP; 

inwestycje te umożliwiają wcześniejsze ostrzeganie przed zagrożeniami oraz 

usprawnienie i koordynację różnego rodzaju działań ratowniczych (w tym 

współpracy pomiędzy różnymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo), w 

tym zwalczanie skutków katastrof związanych ze zmianami klimatu (takich jak 

powodzie, podtopienia, wichury, pożary), co powinno przekładać się na zmniejszenie 

 
8 W liczbie 45 wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania, zgodnie z 
danymi z SL2014, uwzględniono 34 szt. detektorów wielogazowych zakupionych w ramach projektu „Bezpieczna 
Małopolska – samochody strażackie” dla jednostek OSP. Zasadniczo tego typu pojedyncze urządzenia nie powinny być 
jednak traktowane jako systemy.  
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zagrożenia dla mieszkańców ich mienia (uniknięcie potencjalnych strat materialnych i 

w ludziach); 

4. Doposażenie 114 jednostek służb ratowniczych (w tym 112 jednostek OSP oraz 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i TOPR) w sprzęt do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków katastrof, w tym 44 wozy pożarnicze oraz takie 

elementy wyposażenia, jak: przenośne radiotelefony, pilarki, zestawy reanimacyjne, 

defibrylatory, pompy, węże ssawne, aparaty tlenowe, radiotelefony, latarki, agregaty 

prądotwórcze, pilarki, zapory przeciwpowodziowe, ubrania ochronne, kamizelki 

ratunkowe, detektory wielogazowe, wentylatory, łodzie płaskodenne, kamera 

termowizyjna, namiot pneumatyczny, rentgen przenośny, cysterna itp.; inwestycje 

mają wpływ na zwiększenie gotowości doposażonych jednostek do działania i 

zwiększenie ich mobilności, w tym szybkości dotarcia na miejsce zdarzenia, co 

powinno przekładać się m.in. na wzrost liczby akcji ratunkowych, w których 

uczestniczą doposażone jednostki, a w efekcie na zmniejszenie zagrożenia dla 

mieszkańców ich mienia (uniknięcie potencjalnych strat materialnych i w ludziach).  

Na szczególną uwagę zasługuje sposób realizacji działań dotyczących doposażenia służb 
ratowniczych w ramach kompleksowego, partnerskiego projektu „Bezpieczna Małopolska – 
samochody strażackie”. Za dobrą praktykę należy uznać sposób rozpoznania potrzeb 
regionu i wyłonienia partnerów projektu. 

DOBRA PRAKTYKA – DOPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH 

Projekt „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” (RPMP.05.01.02-12-0037/15), beneficjent: 

Województwo Małopolskie, dofinansowanie: 9 916 650 zł, 42% kosztów kwalifikowalnych 

Przedmiotem projektu był zakup 34 średnich, uterenowionych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 34 

sztuk systemów monitoringu środowiskowego (detektorów wielogazowych, umożliwiających identyfikację 

substancji chemicznych stwarzających zagrożenie, w tym pomiar niedoboru lub nadmiaru tlenu, 

niebezpiecznego poziomu gazów i oparów wybuchowych, ekspozycji na tlenek węgla i/lub siarkowodór) dla 

jednostek OSP z obszaru województwa małopolskiego.  

W celu rozpoznania potrzeb regionu i wyłonienia partnerów projektu Zarząd Województwa Małopolskiego 

(Departament Inwestycji Strategicznych) ogłosił Konkurs na Partnerów do udziału w projekcie. Do udziału w 

konkursie zaproszono wszystkie gminy z województwa małopolskiego, za wyjątkiem 24 miejscowości, 

gdzie zlokalizowane są Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP (z uwagi na fakt, iż jednostki te zgodnie z linią 

demarkacyjną miały zapewnione wsparcie z poziomu krajowego oraz w większości wyposażone są w 

odpowiedni sprzęt ratowniczo-gaśniczy). W ramach kryterium dostępowego wyeliminowano również te 

podmioty, które są już w posiadaniu sprawnych samochodów strażackich typu średniego i/lub ciężkiego. 

Na podstawie przedłożonych zgłoszeń Komisja Konkursowa dokonała analizy i wyboru gmin, w których 

zaobserwowano największe zapotrzebowania na sprzęt ratowniczo- gaśniczy. Podczas oceny zgłoszeń wzięto 

pod uwagę: 

• liczbę interwencji danej OSP w latach 2012-2014;  

• stopień zagrożenia gminy (mierzony w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego); 

• informację na temat posiadanego sprzętu (dane te zostały potwierdzone przez Komendanta 

Powiatowego PSP); 

• przynależność danej jednostki OSP do KSRG; 
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• wcześniej uzyskane przez gminy dofinansowanie na zakup sprzętu.  

Spośród 76 zgłoszeń wybrano 34 gminy, których doposażenie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy miało 

najbardziej przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w województwie. Z każdą z gmin została zawarta 

Umowa o Partnerstwie. 

 

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że interwencja w działaniu 5.1 była skuteczna w 

realizacji wyznaczonego celu szczegółowego, tj. przyczynia się do zwiększenia 

bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski, zagrożonych wystąpieniem klęsk żywiołowych. 

Zakres dofinansowanych przedsięwzięć odznaczał się wymaganą dla skuteczności działań z 

zakresu adaptacji do zmian klimatu kompleksowością, tj. obejmował zarówno inwestycje 

nakierowane na zapobieganie lub minimalizację zagrożeń, jak i inwestycje wspierające 

system reagowania na pojawiające się zagrożenia oraz zwalczanie ich skutków, w tym 

prowadzenie akcji ratowniczych. Należy jednak podkreślić, że skala efektów w zakresie 

przeciwdziałania zagrożeniom (powodzi i suszy) jest znacznie mniejsza niż oczekiwano, a w 

zakresie reagowania na zagrożenia (doposażenie służb ratowniczych, systemy 

monitorowania i ostrzegania) – większa niż zakładano na etapie programowania. Nie jest to 

sytuacja optymalna z puntu widzenia skuteczności realizacji wyznaczonego celu (im większe 

efekty w zakresie przeciwdziałania, tym mniejsze potrzeby reagowania i zwalczania 

niepożądanych skutków zagrożeń naturalnych).   

Dla PI 5b jako wskaźnik rezultatu („strategiczny”) na poziomie Programu przyjęto Pojemność 

obiektów małej retencji, z wartością bazową 4 536 dam3 (2013 r.) i docelową 74 150 dam3 

(2023 r.). Zakładano więc bardzo znaczący wzrost wskaźnika (ponad 1 500%). Wartość 

docelowa została wyznaczona w oparciu o planowane efekty inwestycji obejmujących 

zbiorniki retencyjne, ujętych na liście nr 1 w Masterplanie dla dorzecza Wisły. Jak wskazuje 

analiza danych publikowanych przez GUS, cel określony w programie nie zostanie 

zrealizowany. Wzrost wskaźnika o blisko 100% nastąpił w 2014 r. i od tego czasu wskaźnik 

utrzymuje się na poziomie około 8 900 dam3. Trend wyznaczony przez regresję liniową z 

uwzględnieniem danych od 2013 r. wskazuje, że wartość wskaźnika w 2023 r. wynieś może 

około 11 500 dam3, jednak w przypadku omawianego wskaźnika prognozowanie w oparciu o 
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tego typu trend jest obarczone dużym błędem - pojedyncza inwestycja retencyjna może 

diametralnie zmienić wartość wskaźnika.  Na obecnym etapie nie można jednak 

prognozować osiągnięcia zakładanej w programie wartości docelowej.  

WYKRES 1. POJEMNOŚĆ OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM [DAM3]9 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Wkład RPO WM 2014-2020 w przyrost wartości omawianego wskaźnika należy ocenić jako 

marginalny. Dofinansowano jedną inwestycję mającą wpływ na wzrost potencjału 

retencjonowanej wody o 25 tys. m3, tj. 25 dam3, co odpowiada zaledwie 0,55% wartości 

bazowej. Ponadto zakres projektu (rekonstrukcja wału przeciwpowodziowego, w wyniku 

której powstał suchy polder zalewowy) prawdopodobnie nie wpisuje się w przyjętą przez 

GUS definicję10 wskaźnika (na co wskazuje brak przyrostu o ww. wartość w 2018 r., kiedy 

inwestycja została zrealizowana).  

2.1.1.4 Efekty dodatkowe 

Poza efektami mającymi wpływ na realizację celu szczegółowego PI 5b, dofinansowane 
przedsięwzięcia przynoszą szereg efektów dodatkowych, w tym efektów społeczno-
ekonomicznych. Scharakteryzowano je w tabeli poniżej. 

  

 
9 Brak dostępnych danych za 2017 r., kiedy to nastąpiła zmiana podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie danych z MRiRW 
na MGMiŻŚ. 

10 Wg definicji GUS, obiekty małej retencji wodnej to budowle i urządzenia służące zatrzymaniu jak największej ilości wody 
w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu. Są to: sztuczne zbiorniki wodne o pojemności do 5 mln metrów 
sześciennych, stawy rybne, samodzielne budowle piętrzące i ujęcia wody, inne budowle piętrzące wodę lub transportujące 
wodę. Źródło 
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TABELA 3. EFEKTY DODATKOWE PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 5.1 (PI5B) 

TYP PROJEKTU ZIDENTYFIKOWANE EFEKTY DODATKOWE 

Mała retencja 
• Zmniejszenia zagrożenia podtopieniami siedlisk i lęgowisk chronionych 

gatunków na terenie Puszczy Niepołomickiej (obszar Natura 2000) 

Zabezpieczenie osuwisk 

• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wyeliminowanie 
okresowych utrudnień w przemieszczaniu się 

• Poprawa warunków pracy kierowców 

• Poprawa jakości życia mieszkańców 

• Poprawa dostępności komunikacyjnej, w tym dostępności do terenów o 
wysokim potencjale turystycznym (południowa Małopolska) 

• Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności 
województwa (dzięki zapobieżeniu potencjalnemu ograniczeniu 
rozwoju gospodarczego regionu spowodowanego utrudnioną 
dostępnością komunikacyjną, poważnym problemom komunikacyjnym, 
a w konsekwencji nawet potencjalnej marginalizacji gospodarczej 
obszarów, których dostępność warunkowana jest przejezdnością dróg)  

Systemy monitorowania 
zagrożeń i wczesnego 
ostrzegania 

• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej 
wspartych gmin 

• Wzrost świadomości mieszkańców i turystów nt. zjawisk 
atmosferycznych i niebezpieczeństw z nimi związanych 

Doposażenie służb 
ratowniczych 

• Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy strażaków 

• Zwiększenie liczby członków ochotniczych straży pożarnych 

• Mniejsze zużycie paliwa (ochrona klimatu, niższe koszty eksploatacji) i 
mniejsze zanieczyszczenie środowiska spalinami – (samochody zgodne z 
normą emisji spalin Euro 6) 

• Zdobycie doświadczeń i kompetencji do przygotowania i realizacji 
projektów partnerskich o charakterze infrastrukturalnym przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego 

• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej 
wspartych gmin 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji projektowej, Studiów Przypadku, wywiadów 
telefonicznych z beneficjentami i przedstawicielami IZ oraz ankiety CAWI  

2.1.1.5 Małopolska na tle innych województw 

Zakres wsparcia 

W poszczególnych regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 

różnorodny zakres wsparcia w ramach PI 5b. Zasadniczo koncentrowano się na podobnych 

typach projektów, jak w działaniu 5.1 RPO WM 2014-2020 (z wyjątkiem przeciwdziałania 

ruchom masowym, które ujęte zostały jedynie w RPO WM 2014-2020), przy czym wybór 

poszczególnych typów był różny w różnych województwach. Dodatkowym typem projektu, 

którego nie uwzględniono w działaniu 5.1 RPO WM 2014-2020, a uwzględniono w większości 

pozostałych RPO, są inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową. W tabeli poniżej 

przedstawiono zaplanowane w RPO poszczególnych województw typy projektów 

kwalifikujące się do wsparcia (oznaczenie X), a zielonym tłem oznaczono realnie 

dofinansowane projekty danego typu.  
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TABELA 4. ZAPLANOWANE (OZNACZENIE X) I DOFINANSOWANE (ZIELONE TŁO) TYPY PROJEKTÓW W 

RAMACH PI 5B RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW  

WOJEWÓDZTWO 

TYPY PROJEKTÓW 

M
A

ŁA
 R

ET
EN

C
JA

 

R
EN

A
TU

R
A

LI
ZA

C
J

A
 R

ZE
K

 I 
IN

N
Y

C
H

 

O
B

SZ
A

R
Ó

W
11

 

ZW
IĘ

K
SZ

EN
IE

 

O
D

P
O

R
N

O
ŚC

I N
A

 

EK
ST

R
EM

A
LN

E 

ZJ
A

W
IS

K
A

 

P
O

G
O

D
O

W
E12

 

P
R

ZE
C

IW
D

ZI
A

ŁA
N

I

E 
R

U
C

H
O

M
 

M
A

SO
W

Y
M

 
ZA

K
U

P
 S

P
R

ZĘ
TU

 I 

U
R

ZĄ
D

ZE
Ń

 D
LA

 

SŁ
U

ŻB
 

R
A

TU
N

K
O

W
Y

C
H

 

SY
ST

EM
Y

 

M
O

N
IT

O
R

O
W

A
N

I

A
 I 

O
ST

R
ZE

G
A

N
IA

  

O
C

H
R

O
N

A
 P

P
O

W
. 

O
C

H
R

O
N

A
 P

R
ZE

D
 

P
O

ŻA
R

A
M

I 

LA
SÓ

W
 

D
ZI

A
ŁA

N
IE

 

IN
FO

R
M

A
C

Y
JN

O
-

ED
U

K
A

C
Y

JN
E 

13
 

MAŁOPOLSKIE X X X X X X    

dolnośląskie X  X  X X X  X 

kujawsko -
pomorskie 

X X   X X X  X 

lubelskie X X   X X X   

lubuskie X    X  X   

łódzkie X X X  X X X X  

mazowieckie X    X X X   

opolskie X    X  X  X 

podkarpackie X    X X X X  

podlaskie          

pomorskie X X X14  X X   X 

śląskie     X     

świętokrzyskie     X X X   

warmińsko-
mazurskie 

X X   X X    

wielkopolskie X  X  X X X   

zachodnio 
pomorskie 

X X X  X X X   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych oraz danych z SL2014,  
przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

We wszystkich 15 województwach, które zdecydowały się na wdrażanie PI 5b (poza 

województwem podlaskim), zaplanowano wsparcie na zakup sprzętu i wyposażenia dla służb 

ratunkowych i tego typu projekty udało się zrealizować. Projekty z zakresu małej retencji 

zrealizowano w 7 z 13 RPO województw, w których je zaplanowano, jednak ich skala była 

zazwyczaj znacznie mniejsza niż planowano na etapie programowania (o czym szerzej w 

dalszej części rozdziału). Projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zrealizowano 

również w 7 z 11 RPO województw, w których je zaplanowano. Wpływ na to miały, podobnie 

jak w Małopolsce, zmiany w krajowym systemie zarządzania wodami (utworzenie PGW 

Wody Polskie), które zostały wprowadzone w okresie kluczowym z punktu widzenia 

 
11 Zwiększanie naturalnej retencji.  

12 W tym systemy odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych na obszarach miejskich. 
13 Jako element projektów innego typu. 

14 W tym między innymi także „budowa, rozbudowa i przebudowa indywidualnych systemów zatrzymywania i 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach mini programów 
przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców” (jednak tego rodzaju mini programów 
zgłoszono ostatecznie do dofinansowania) 
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przygotowania przedsięwzięć oraz dokumentacji aplikacyjnej dla projektów planowanych do 

realizacji przy udziale środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Ze względu na 

złożony charakter oraz długi okres przygotowania i realizacji przedsięwzięć związanych z 

ochroną przeciwpowodziową i retencjonowaniem wód, straconego czasu nie dało się 

nadrobić. W województwie zachodniopomorskim dodatkowym problemem okazała się 

pandemia COVID -19 -zawarte z dużym opóźnieniem (związanym z opisanymi powyżej 

uwarunkowaniami dotyczącymi przejmowania obowiązków ZMiUW przez PGW Wody 

Polskie) umowy na realizację projektów retencyjnych musiały zostać rozwiązane, ponieważ w 

związku z sytuacją pandemiczną nie udało się wyłonić wykonawcy, który byłby w stanie 

przeprowadzić prace projektowe w okresie kwalifikowalności wydatków. Kolejnym 

kluczowym czynnikiem były opóźnienia w wypełnianiu warunku ex-ante dla PI 5b na 

poziomie krajowym. Zaostrzenie przez Komisję Europejski wymogów dotyczących 

finansowania ze środków UE przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpowodziową i 

retencjonowaniem wód wymusiło zmianę podejścia do projektowania i realizacji tego 

rodzaju inwestycji, czego konsekwencją była konieczność modyfikacji, a niekiedy odstąpienia 

od realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych. 

Realizacja założeń finansowych 

Opisywana powyżej sytuacja ta przełożyła się w istotnym stopniu na poziom wykorzystania 

pierwotnie zaplanowanych na PI 5b alokacji środków UE oraz stopień realizacji wartości 

docelowych wskaźników.   

WYKRES  2. PIERWOTNE ZAŁOŻENIA  I FAKTYCZNE DOFINANSOWANIE UE W RAMACH PI 5B W RPO 

2014-2020 [MLN ZŁ]15 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych (pierwsze wersje RPO) oraz 
danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

Poziom alokacji środków UE, przeznaczonych w RPO 2014-2020 na PI 5b, był bardzo 

zróżnicowany w poszczególnych regionach. Województwo małopolskie, obok lubelskiego, 

 
15 Przeliczenie kwot alokacji wyrażonych w euro na złotówki wg kursu INFOREURO z kwietnia 2021 (1 EUR = 4,6582 zł) 
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wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego, należy do regionów, 

które na etapie programowania zaplanowały na ten PI najwięcej środków. Większość 

województw nie zrealizowała pierwotnych założeń alokacyjnych.  

WYKRES 3. POZIOM WYKORZYSTANIA PIERWOTNEJ ALOKACJI PRZEWIDZIANEJ NA PI 5B W RPO 2014-
2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych (pierwsze wersje RPO) oraz 
danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 1.6.2021 

Największe trudności z realizacją pierwotnych założeń alokacyjnych miały województwa, 

które planowały przeznaczyć na realizację przedsięwzięć w PI 5b największe kwoty środków 

UE, w tym lubelskie, wielkopolskie i małopolskie. Wyjątkiem jest tu województwo 

pomorskie, które przeznaczyło na działania adaptacyjne nieco więcej środków niż 

Małopolska (32,6 mln euro) i zrealizowało te założenia w 98% (w PI 5b w RPO województwa 

pomorskiego zakontraktowano najwyższą w kraju kwotę środków UE – 149 mln zł). Jest to 

jednocześnie jedno z niewielu województw, w których dofinansowano wszystkie 

zaplanowane typy projektów, a oczekiwane w wyniku realizacji projektów są zgodne z 

planowanymi. Największą część środków UE (109 mln zł, tj. 73% zakontraktowanej kwoty 

środków UE w PI 5b) przeznaczono tu na projekty dotyczące systemów odbioru, 

odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych (co w pisuje się w typ 

projektu 5.1.1-C „inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe” w 

działaniu 5.1 RPO WM 2014-2020). W tym przypadku czynnikiem sukcesu było zastosowanie 

mechanizmów terytorialnych - większość tych projektów została przegotowana i 

wynegocjowana w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (ZPT) z Miejskimi 

Obszarami Funkcjonalnymi16.    

Wysoką skutecznością w realizacji zakładanych celów finansowych odznaczają się także 

województwa dolnośląskie, podkarpackie i świętokrzyskie, gdzie udało się dofinansować 

kilka dużych projektów przeciwpowodziowych lub/i retencyjnych, realizowanych przez 

PGW Wody Polskie. Działające w tych województwach regionalne zarządy gospodarki 

 
16 Zakres projektów wpisanych do ZPT był przedmiotem ustaleń i renegocjacji między Zarządem Województwa a szerokimi 
reprezentacjami MOF-ów (składającymi się nie tylko z przedstawicieli władz samorządowych, ale także parterów 
społecznych i przedsiębiorstw).  

180%

98% 96% 94% 89%
78% 71% 69% 60%

49% 45% 44% 38% 34%

9%



23 

 

wodnej sprawnie dostosowały się do wprowadzonych w 2017 r. zmian systemowych, a 

jednocześnie posiadały przygotowane projekty kwalifikujące się do wsparcia na poziomie 

RPO, wpisane na listę nr 1 w załączniku do Masterplanu. 180% realizacji planu finansowego 

w PI 5b w RPO województwa śląskiego wynika z faktu, że pierwotny poziom alokacji był 

najniższy spośród wszystkich, a jedynym finansowanym typem projektu było doposażenie 

służb ratowniczych (w śląskim podobnie jak w większości województw, zainteresowanie 

realizacją tego typu typem projektu było większe niż planowano). 

Realizacja celów wskaźnikowych 

Poziom zakładanych pierwotnie w RPO 2014-2020 wartości docelowych wskaźników 

produktu, odnoszących się do spodziewanych efektów w PI 5b, jest bardzo zróżnicowany w 

poszczególnych regionach. Nie można także zidentyfikować jednolitego klucza szacowania 

wartości docelowych w poszczególnych programach: zidentyfikowano regiony, które 

przeznaczyły na PI 5b relatywnie wysokie środki, a zakładane wartości docelowe wskaźników 

były relatywnie niskie, z drugiej strony zidentyfikowano województwa, które planując dość 

niską alokację zakładały relatywnie dużą skalę efektów. Wyniki pogłębionej analizy 

potwierdziły, że poszczególne regiony stosowały różne podejście metodyczne do szacowania 

wartości docelowych wskaźników, niekiedy również zróżnicowane podejście do definiowania 

samych wskaźników. Różne podejścia stosowane były również przez beneficjentów na 

poziomie projektów, szczególnie w przypadku wskaźników rezultatu, których definicje w 

obszarze adaptacji do zmian klimatu dawały dość dużą swobodę interpretacyjną. 

Opisany stan ma przełożenie na stopień realizacji pierwotnych celów wskaźnikowych (na cele 

obecnej analizy obliczany na podstawie wartości wskaźników z zawartych umów o 

dofinansowanie17) – stanowią jeden z głównych czynników wpływających na duże 

rozbieżności pomiędzy planowanymi i faktycznie osiągniętymi efektami oraz 

reprezentujących je wartościami wskaźników.  

  

 
17 Ze względu na fakt, że duża część projektów jest jeszcze w trakcie realizacji, odnoszenie się wyłącznie do wskaźników już 
osiągniętych na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność nie byłoby miarodajne.  
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WYKRES 4. POZIOM REALIZACJI PIERWOTNIE ZAKŁADANYCH WARTOŚCI DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW W 

PI 5B RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW 

A. LICZBA JEDNOSTEK SŁUŻB RATOWNICZYCH DOPOSAŻONYCH W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI 

RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF [SZT.] 

 
B. LICZBA LUDNOŚCI ODNOSZĄCYCH KORZYŚCI ZE ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ [OS.] 

 

C. POJEMNOŚĆ OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI [M3]18 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych (pierwsze wersje RPO) oraz 
danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

 
18 Na wykresie nie zobrazowano danych dal województwa małopolskiego, ponieważ w RPO WM 2014-2020 nie przyjęto 
wartości docelowej dla wskaźnika Pojemność obiektów małej retencji (wskaźnik ten był jednak monitorowany w 
projektach). 
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W przypadku wskaźnika Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w większości województw 

pierwotnie przyjęte wartości docelowe okazały się niedoszacowane – wsparto dużo więcej 

jednostek służb ratowniczych, niż początkowo zakładano, w tym w województwie 

małopolskim pierwotnie zakładana wartość docelowa została zrealizowana aż w 950%. 

Przyczyną było z jednej strony ostrożne szacowanie, z drugiej wewnętrzne przesunięcia 

środków na projekty tego typu. W większości regionów pierwotnie działania związane z 

doposażeniem służb ratowniczych miały być uzupełniającym elementem interwencji w PI 

5b (w ujęciu rzeczowym i finansowym), jednak z powodu braku lub niewielkiej liczby 

projektów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej i retencjonowania wód, które miały 

stanowić trzon interwencji w PI 5b, wsparcie służ ratowniczych stało się w wielu regionach 

głównym komponentem finansowania. Towarzyszyło temu przesunięcie środków i 

dofinansowanie większej liczby przedsięwzięć niż początkowo zakładano, a co za tym idzie 

większa skala efektów. 

Dla pozostałych dwóch wskaźników: Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków 

ochrony przeciwpowodziowej oraz Pojemność obiektów małej retencji, w większości 

województw nie udało się zrealizować przyjętych celów wskaźnikowych w pełnym zakresie 

lub w ogóle. Przyczyną były opisane wcześniej czynniki zewnętrzne. Ponadto, w sytuacji 

paraliżu instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w początkowym okresie 

wdrażania reformy systemu, inne podmioty, w szczególności samorządy, nie były w stanie 

wygenerować projektów spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej. Na poziomie 

samorządów czynnikiem ograniczającym (często barierą) był brak wiedzy nt. planowania i 

projektowania nowoczesnych rozwiązań w obszarze adaptacji do zmian klimatu, w tym 

przeciwdziałania powodzi i suszy. W obliczu niezaspokojonych potrzeb w innych obszarach 

(w tym: ochrona powietrza, gospodarka ściekowa, zaopatrzenie w wodę, gospodarka 

odpadami), działania związane z adaptacją do zmian klimatu miały również niski priorytet w 

planach inwestycyjnych samorządów – koncentrowano się na zaspokojeniu podstawnych 

potrzeb. Wiele samorządów, ale również innych podmiotów, nie jest również w pełni 

świadomych konsekwencji zaniechań w obszarze adaptacji do zmian klimatu i zagrożeń z 

tego wynikających. W przypadku województwa opolskiego przyczyną niepełnej realizacji 

założonych efektów dotyczących retencji był wzrost kosztów inwestycyjnych w stosunku do 

pierwotnych założeń, które były punktem odniesienia na etapie programowania. W 

konsekwencji duże, kompleksowe zamierzenie inwestycyjne musiało zostać podzielone na 

etapy i w RPO zrealizowano jedynie pierwszy z nich, co miało wpływ na zmniejszenie skali 

planowanych pierwotnie efektów. 

W niektórych województwach wartości docelowe wskaźników odnoszących się do ochrony 

przeciwpowodziowej i retencjonowania wód zostały jednak znacząco przekroczone (nawet 

kilkunastokrotnie). Przyczyną obserwowanego zjawiska była prawdopodobnie nietrafna 

metodyka szacowania wartości docelowych omawianych wskaźników - szacowanie takie bez 

wiedzy na temat parametrów konkretnych przedsięwzięć, które potencjalnie mogłyby być 
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przedmiotem finansowania, jest obiektywnie bardzo trudne, ponieważ występują bardzo 

zróżnicowane relacje nakład-efekt na poziomie poszczególnych projektów (co potwierdziły 

wyniki analiz efektywności kosztowej opisane w odrębnym rozdziale). 

Największym wyzwaniem okazała się realizacja założeń wskaźnikowych w obszarze 

retencjonowania wód. Ponad połowa regionów, które zaplanowały wskaźnik odnoszący się 

do retencjonowania wód, nie odnotowała efektów w tym obszarze. Wśród województw są 

jednak wyjątki, w których zakres osiągniętych efektów jest szerszy niż pierwotnie 

planowano. Liderem jeżeli chodzi o realizację projektów retencyjnych jest województwo 

pomorskie, w którym obok wspomnianych wcześniej projektów dotyczących wód 

opadowych w miastach (zawierających komponent retencjonowania wody), zrealizowano 

także ciekawe projekty stricte retencyjne. 

Skala kluczowych efektów 

Województwo małopolskie należy do regionów, które wsparły ze środków RPO najwięcej 

jednostek służb ratowniczych oraz wozów pożarniczych. Większe efekty w zakresie liczby 

doposażonych jednostek osiągnięto jedynie w województwie kujawsko-pomorskim i 

opolskim (wykres poniżej). Czynnikiem wyróżniającym te województwa, a jednocześnie 

determinującym skalę efektów, jest zintegrowane podejście – w każdym z regionów 

większość (małopolskie, opolskie) lub całość efektów (kujawsko-pomorskie) w omawianym 

obszarze zostało zrealizowanych w ramach kompleksowych, regionalnie koordynowanych 

projektów, w których partnerami (czyli podmiotami merytorycznie i finansowo 

uczestniczącymi w przedsięwzięciu), były jednostki samorządu terytorialnego, które 

odpowiadały za przekazanie sprzętu jednostkom OSP. Ciekawe podejście zastosowano w 

województwie kujawsko-pomorskim, gdzie ze środków RPO dofinansowano dwa tego typu 

przedsięwzięcia, wdrażane przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Kujawsko-

Pomorskiego. Pierwszy obejmował zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla łącznie 65 

jednostek OSP i składał się z kilku etapów (projektów); drugi projekt obejmował zakup 

drobnego sprzętu i wyposażenia (np. ubrania specjalne, hełmy, pompy, pilarki, agregaty 

prądotwórcze, aparaty ODO, kamery, radiotelefony, drabiny) dla 429 OSP działających na 

obszarze 133 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja projektów w tej 

formule umożliwiła równomierne rozdysponowanie środków oraz sprzętu ratowniczo-

gaśniczego z uwzględnieniem zróżnicowań oraz specyficznych potrzeb występujących na 

poziomie poszczególnych gmin, a tym samym wpływa na maksymalizację użyteczności 

interwencji. Podobny schemat, choć o nieco mniejszej skali rzeczowo-finansowej, 

zastosowano w opisywanym wcześniej projekcie „Bezpieczna Małopolska – samochody 

strażackie”, realizowanym przez Zarząd Województwa. Wysoka liczba doposażonych 

jednostek służb ratowniczych w województwie opolskim jest skutkiem dofinansowania 2 

kompleksowych, regionalnie koordynowanych projektów, w tym jednego dotyczącego 

doposażenia 15 OSP w wozy pożarnicze oraz  drugiego dotyczącego doposażenia 165 

jednostek OSP w  sprzęt służący przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 



27 

 

(np. namioty pneumatyczne, fumatory, ozonatory, opryskiwacze, nosze, krzesła 

transportowe, koce, sprzęt i wyposażenie służące ochronie osobistej ratowników)19. 

WYKRES 5. KLUCZOWE EFEKTY W PI 5B W RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW - 

DOPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH  

A. LICZBA JEDNOSTEK SŁUŻB RATOWNICZYCH DOPOSAŻONYCH W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI 

RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF20 [SZT.] 

 

B. LICZBA ZAKUPIONYCH WOZÓW POŻARNICZYCH WYPOSAŻONYCH W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI 

RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF [SZT.] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

W zakresie realizacji wskaźnika Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania 

zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania, największe efekty prezentują województwa 

małopolskie i mazowieckie. W Małopolsce realizowane projekty zakładają wprowadzenie 45 

systemów, przy czym w tej liczbie uwzględniono 34 szt. detektorów wielogazowych 

zakupionych w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” dla 

jednostek OSP21. Natomiast w województwie mazowieckim dofinansowano 22 projekty 

 
19 Również w ramach RPO WM 2014-2020 dofinansowano projekty obejmujące doposażenie służb ratowniczych w sprzęt 
niezbędny do funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19, przy czym nie w ramach działania 5.1, a w ramach działania 9.2 
Usługi społeczne i zdrowotne (środki EFS). 

20 Na wykresie prezentowane są wartości zagregowane z dofinansowanych projektów, bez eliminacji powtórzeń. Na 
podstawie dostępnych danych nie była możliwa eliminacja jednostek, które więcej niż jeden raz skorzystały ze wsparcia.  

21 W powszechnym rozumieniu detektory wielogazowe nie są traktowane jako odrębne systemy, jednak w przypadku 
projektu realizowanego w województwie małopolskim, w wyniku szczegółowej analizy założeń projektu, IZ uznała je za 
mobilne systemy monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania i wliczyła do wartości wskaźnika. 
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obejmujące systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, realizowane 

przez powiaty i miasta. RPO Województwa Mazowieckiego wyróżnia się przyjętym na 

poziomie SzOOP bardzo szczegółowym, technicznym opisem zakresu wsparcia dla 

systemów ostrzegania22, w wyniku czego dofinansowano projekty wprowadzające jednolite 

systemy ostrzegania w dużej części regionu, co należy ocenić pozytywnie na tle pozostałych 

regionów, w tym Małopolski, gdzie wsparcie w zakresie systemów ostrzegania miało 

charakter rozproszony i niejednolity (różne elementy różnych systemów w pojedynczych 

gminach lub powiatach).  

WYKRES 6. KLUCZOWE EFEKTY W PI 5B W RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW – 

LICZBA WPROWADZONYCH DO UŻYCIA SYSTEMÓW MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ I SYSTEMÓW 

WCZESNEGO OSTRZEGANIA [SZT.] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

Skala efektów w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego ludności, osiągniętych przy 

udziale środków RPO WM 2014-2020, jest bardzo niewielka, przy czym należy podkreślić, że 

celem działania 5.1 nie było dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę przeciwpowodziową 

(jedyny dofinansowany projekt, generujący efekty związane z ochroną przeciwpowodziową 

ludności, należał do typu „mała retencja” i obejmował utworzenie polderu zalewowego na 

zawalu). Interpretując dane nt. liczby ludności objętej ochroną przeciwpowodziową w 

różnych województwach należy jednak pamiętać, że porównanie wartości tego wskaźnika 

jest mało miarodajne, gdyż był on w różny sposób definiowany i stosowany w różnych 

typach projektów w poszczególnych regionalnych programach operacyjnych i projektach. 

Dla przykładu, w województwie śląskim, w którym zagregowana wartość wskaźnika jest 

największa, był on deklarowany wyłącznie w projektach dotyczących doposażenia 

jednostek służb ratowniczych (przyjęto założenie, że zakupiony sprzęt może być 

potencjalnie wykorzystywany do prowadzenia akcji związanych z powodzią) - w 

województwie tym nie realizowano żadnych projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na 

 
22 Opis typu projektu: „Wsparciem zostanie objęta budowa systemu złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z 
wyposażeniem. Punkt alarmowy – w ramach zestawu punktu alarmowego znajdują się:  antena instalacja antenowa; syrena 
elektroniczna o mocy 300W lub większej; moduł radiowy do włączania syren (IP i/lub radio cyfrowe); montaż i 
uruchomienie syreny; wraz z wyposażeniem. Ponadto, wsparciu podlegać będzie zakup centrum sterowania i kontroli 
(panel).” (na podstawie SZOOP RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 4.4) 
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ochronę przeciwpowodziową ludności. Co więcej, prosta agregacja wskaźnika z umów daje 

liczbę ludności przekraczającą ponad dwukrotnie liczbę mieszkańców województwa 

śląskiego.  

WYKRES 7. KLUCZOWE EFEKTY W PI 5B W RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW - 

LICZBA LUDNOŚCI ODNOSZĄCYCH KORZYŚCI ZE ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ [TYS. 

OSÓB] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

Małopolska znalazła się w gronie sześciu województw, w których udało się dofinansować 

w ramach RPO działania przyczyniające się do retencjonowania wód, niemniej jednak skala 

osiągniętych efektów jest relatywnie niewielka w stosunku do pozostałych pięciu 

województw. Liderem pod względem pojemności wspartych obiektów małej retencji są 

województwa opolskie i pomorskie.   

WYKRES  8. KLUCZOWE EFEKTY W PI 5B W RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW - 

POJEMNOŚĆ OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI [TYS. M3] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

W województwie opolskim efekty w obszarze retencji wiążą się z realizacją jednego projektu, 

dotyczącego przebudowy istniejącego polderu "Żelazna" w Opolu, w ramach którego 

pojemność polderu, a zarazem potencjalna objętość retencjonowanej wody w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia powodziowego, osiąga poziom 3,8 mln m3. Podobnie w 

województwie kujawsko pomorskim - efekty w zakresie retencjonowania wody wynikają z 
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dofinansowania jednego projektu dotyczącego budowy jazu piętrzącego na rzece Pannie 

(umożliwienie retencjonowania 2,5 mln m3 wody).  

Warto zwrócić uwagę na województwa pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie, w których 

efekty w obszarze retencjonowania wód są konsekwencją dofinansowania wielu 

projektów, zróżnicowanych pod względem ilości oraz sposobu retencjonowania wody. 

Pierwszą, choć mniej liczną grupę stanowią projekty obejmujące budowę lub 

remont/przebudowę niewielkich zbiorników retencyjnych oraz wspieranie naturalnej 

retencji, w tym ochronę naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę (3 projekty w 

pomorskim, 3 w wielkopolskim i 5 w dolnośląskim). Część z tych projektów można uznać za 

przykład dobrej praktyki, np. rozbiórka wału przeciwpowodziowego i odzyskanie naturalnego 

terenu zalewowego (dolnośląskie); likwidacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki i 

zastąpienie ich materiałami elastycznymi i przepuszczalnymi, zwiększającymi retencję 

dolinową (wielkopolskie); rekultywacja zbiorników w celu przywrócenia ich zdolności 

retencyjnych (pomorskie).   

DOBRA PRAKTYKA – RETENCJONOWANIE WODY 

RPO województwa pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 

Projekt: „Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz 

Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej" (RPPM.11.01.00-22-0020/16), 

beneficjent: PGW Wody Polskie, dofinansowanie: 1 313 441 zł, 70% kosztów kwalifikowalnych 

Projekt i wniosek o dofinansowanie został pierwotnie przygotowany przez Pomorski ZMiUW, następnie jego 

realizację przejęło PGW Wody Polskie (RZGW Gdańsk). Przedmiotem projektu jest wykonanie 6 zastawek na 

odpływach z jezior: Dąbrowskiego, Połęczyńskiego, Hutowe, Wielkiego Długiego, Żołnowo, Czyżon. Projekt 

realizuje bardzo wysoką wartość wskaźnik a Pojemność obiektów małej retencji - 2 235 000 m3, co przy 

niewielkiej wartości dofinansowania przekłada się na bardzo niski koszt stworzenia dodatkowego 1 m3 

zdolności retencjonowania wody (0,6 zł/m3). Za pomocą niewielkich środków technicznych i finansowych 

możliwe jest więc uzyskanie dużego efektu.  

Realizacja projektu (który znajduje się nadal w realizacji) powinna wpłynąć na zahamowanie niekorzystnych 

tendencji polegających na obniżaniu się poziomu wód, które może prowadzić do powstania zagrożeń dla 

środowiska przyrodniczego na obszarze Pojezierza Kaszubskiego i Borów Tucholskich. Dzięki planowanej 

inwestycji wzrosną możliwości gromadzenia wody na danym obszarze w okresach suszy, które ze względu na 

globalne ocieplenie zmieniające klimat stanowią nieodzowną potrzebę. Poprawie ulegnie również 

bezpieczeństwo powodziowe w trakcie gwałtownych lub długotrwałych opadów. 

Drugą i najliczniejszą grupę projektów mających wpływ na realizację wskaźnika dot. 

retencjonowania wody stanowią projekty dotyczące zagospodarowania wód opadowych i 

roztopowych na obszarach miejskich, których elementem jest wdrożenie rozwiązań 

umożliwiających retencjonowanie wód opadowych i roztopowych. Rozwiązania związane z 

retencjonowaniem wody zastosowano w 9 z 1023 dofinansowanych projektów dotyczących 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miastach w RPO woj. pomorskiego, 2 z 

3 projektach tego typu dofinansowanych w RPO woj. wielkopolskiego, 4 z 17 projektach tego 

typu dofinansowanych w RPO woj. dolnośląskiego, oraz 3 z 21 projektów tego typu 

 
23 W jedynym projekcie, w ramach którego nie utworzono zbiorników do retencjonowania wody, zastosowano natomiast 
urządzenia podczyszczające i system rozsączający. 
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dofinansowanych w RPO woj. zachodniopomorskiego (przy czym w woj. 

zachodniopomorskim nie zastosowano wskaźnika dot. retencjonowania wody). 

WYKRES 9. KLUCZOWE EFEKTY W PI 5B W RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW  

A. DŁUGOŚĆ WYBUDOWANEJ, PRZEBUDOWANEJ I WYREMONTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ [KM] 

 

B. POJEMNOŚĆ OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI W PROJEKTACH DOTYCZĄCYCH ZAGOSPODAROWANIA WÓD 

OPADOWYCH NA OBSZARACH MIEJSKICH [TYS. M3]24 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014,  przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

Wsparcie na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, oferowane w regionalnych 

programach operacyjnych, stanowiło uzupełnienie oferty POIiŚ 2014-2020 (w POIiŚ 

finansowano tego typu projekty w dużych miastach, a w RPO - w miastach poniżej 100 tys. 

mieszkańców). Wzorcem w tym obszarze, a zarazem inspiracją w kontekście perspektywy 

finansowej 2021-2027 może być województwo pomorskie, w którym stosowano podejście 

holistyczne - integralną częścią projektów związanych z odprowadzeniem wód opadowych, 

były rozwiązania umożliwiające retencjonowanie wód, a także ich oczyszczanie i 

wykorzystanie na miejscu np. do podlewania zieleni miejskiej.  

 
24 W przypadku Wielkopolskiego RPO, w zestawieniu uwzględniono wskaźnik Pojemność retencyjna wspartych zbiorników 
wód opadowych i roztopowych. 
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DOBRA PRAKTYKA – ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

RPO województwa pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 

Projekt: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta 

Kościerzyna" (RPPM.11.01.00-22-0015/16), beneficjent: Gmina Miejska Kościerzyna, dofinansowanie: 

20 095 128 zł, 71% kosztów kwalifikowalnych 

Przedmiotem projektu są działania usytuowane w spływie wód rzeki Wierzycy. Są to zadania zmierzające do 

odpowiedniego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych stanowiących zagrożenie powodziowe dla 

obszaru miasta Kościerzyna. W ramach projektu zostaną zrealizowane 4etapy:  

I. Osiedle Zachód: budowa systemu kan. deszczowej o dł. 5,95 km z budową 2 zbiorników retencyjnych o 

poj. 2 201 m3,  

II. Osiedle Tysiąclecie II: budowa systemu kan. deszczowej o dł. 3,45 km z budową 2 zbiorników retencyjnych 

o poj. 3 945 m3, I 

III. Osiedle Za Torami: budowa systemu kan. deszczowej o dł. 5,57 km z budową 3 zbiorników retencyjnych o 

poj.6 680 m3,  

IV. Regulacja zlewni rzeki Bibrowej: budowa systemu kanalizacji deszczowej o dł. 0,40 km z budową 1 

zbiornika retencyjnego o poj.4 940 m3 oraz wykonanie łuku rzeki Bibrowej z odbudową koryta i systemu 

podczyszczania wód opadowych.  

Łączna pojemność obiektów małej retencji – 17 766 m3, długość sieci kanalizacji deszczowej -15,37 km, liczba 

ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej-21 480 osób.  

Jak wcześniej wskazywano, istotnym czynnikiem, który miał wpływ na wysoką skuteczność 

wdrażania PI 5b w RPO województwa pomorskiego, w szczególności w zakresie systemów 

zagospodarowania i retencjonowania wód opadowych miały zastosowane mechanizmy 

terytorialne (Zintegrowane Porozumienia Terytorialne z MOF).  Drugim kluczowym 

aspektem mającym wpływ na skuteczność wsparcia w działaniu 11.1 RPO WP 2014-2020 był 

wysoki poziom świadomości pomorskich samorządów. Jak podkreślają przedstawiciele IZ 

RPO WP, temat odpowiedniego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych pojawiał 

się w strategii rozwoju województwa już od 2005 r., a w RPO WP 2007-2013 dofinansowano 

już taki typ projektu (przy czym w tej minionej perspektywie finansowej były to projekty 

nakierowane głównie na odprowadzanie wód i koncepcja ta ewoluowała z czasem. Na 

przestrzeni lat można obserwować „dojrzewanie” pomorskich samorządów do realizacji 

kompleksowych, proadaptacyjnych projektów. 

Warto też wskazać na znaczenie bardzo precyzyjnie określonego zakresu pożądanego 

wsparcia – w województwie pomorskim w RPO, SzOOP i regulaminach konkursów, a także w 

czasie szkoleń i indywidualnych konsultacji w wnioskodawcami podkreślano wyraźnie, że 

dofinansowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy systemów 

odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, przy czym 

preferowane będą projekty: zakładające jak największy poziom redukcji zanieczyszczeń 

zawartych w wodach opadowych i roztopowych oraz zawierające komponenty 

retencjonujące wody opadowe i roztopowe. Zastosowane w działaniu 11.1 RPO WP 2014-

2020 kryteria wyboru projektów odnosiły się już głównie do stopnia realizacji założeń 

zapisanych w programie, premiowano także objętość zbiorników retencyjnych w projektach 

z zakresu zagospodarowania wód opadowych w miastach. Również w RPO woj. 
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wielkopolskiego w dokumentacji programowej i konkursowej wyraźnie zdefiniowano, iż 

dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia obejmujące „zagospodarowanie wód opadowych 

i wody zgromadzonej w śniegu poprzez systemy zbierania, retencjonowania oraz 

detencjonowania (opóźnienia, spowolnienia odpływu)”, a na etapie oceny merytorycznej 

premiowano m.in. wielkość pojemności retencyjnej oraz zastosowanie infiltracyjnego 

zbiornika podziemnego – w efekcie wszystkie 3 dofinansowane projekty dobrze wpisywały 

się w tak zdefiniowany zakres wsparcia (w tym w ramach dwóch projektów powstały 

zbiorniki retencyjne, a w trzecim zastosowano rozwiązania minimalizujące utratę naturalnej 

retencji oraz spowalniające odpływ odprowadzanych wód i przywracające naturalny, 

gruntowy charakter ich odpływu). Jest możliwe, że jedną z przyczyn braku podaży 

dojrzałych projektów z zakresu zagospodarowania wód opadowych w działaniu 5.1 RPO 

WM 2014-2020 był zbyt ogólny opisu typu projektu typu C (pomimo zastosowania 

ambitnych kryteriów wyboru, wskazujących na pożądane cechy projektów). W RPO 

województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego dominują projekty koncentrujące się 

na zbieraniu wód opadowych i ich odprowadzaniu do cieków, co nie jest zjawiskiem 

pozytywnym (brak zatrzymania wód na miejscu lub choćby spowolnienia odpływu). W tych 

programach opis typu projektu był dość ogólny (np. dolnośląskie: „zabezpieczenia obszarów 

miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich 

następstwami”), a zastosowane kryteria wyboru i przyjęty system oceny (w tym próg oceny 

pozytywnej na etapie oceny merytorycznej – punktowej) nie eliminowały rozwiązań czysto 

„odpływowych”. Przedstawiciele IZ tych dwóch województw przyznają, że są w trakcie 

"nauki na błędach”25. Najbardziej dojrzałe zestawy kryteriów wyboru omawianego typu 

projektów zastosowano w działaniu 2.1.5 POIiŚ 2014-2020, gdzie premiowane są: 

zatrzymywanie i retencjonowanie wód w miejscu ich powstania, wykorzystanie wód na 

miejscu; projektowanie w oparciu o numeryczne modele opadowe oraz zastosowanie 

rozwiązań opartych na naturze lub semi-naturalnych. 

Projekty w zakresie zabezpieczenia osuwisk były wspierane w PI 5b wyłącznie w 

województwie małopolskim. Tego rodzaju wsparcie można więc uznać za specjalizację 

Małopolski. Działania inwestycyjne w tym zakresie zidentyfikowano również w 

województwie podkarpackim, jednak były one jedynie elementem wspieranego ze środków 

RPO projektu inwestycyjnego dotyczącego wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego regionu 

(skala efektów była relatywnie niewielka i nie została odnotowana na poziomie wskaźników).  

 
25 W drugim naborze w działaniu 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego RPO WZ 2014-2020 wprowadzono radykalne 
zmiany kryteriów wyboru, w wyniku czego pojawiło się kilka projektów zawierających elementy retencjonowania i 
wykorzystania wód opadowych na miejscu. 
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2.1.2 OCENA UŻYTECZNOŚCI 

2.1.2.1 Wkład interwencji w zaspokojenie potrzeb regionu 

Użyteczność zdefiniowana została jako stopień, w jakim udzielone wsparcie zaspokaja 

potrzeby lub rozwiązuje problemy jego odbiorców. Do jej oceny kluczowa jest więc dobra 

diagnoza, a optymalnie kwantyfikacja potrzeb.  

Przeciwdziałanie powodzi i suszy 

W obszarze ochrony przeciwpowodziowej tego rodzaju szacunki na lata 2016-2021 zostały 

określone w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla dorzecza Wisły, zatwierdzonym 

w 2016 r., który wskazuje on na potrzebę realizacji kilkuset przedsięwzięć technicznych na 

terenie województwa małopolskiego. W Programie Strategicznym - Ochrona Środowiska, 

który stanowi dokument uszczegóławiający do Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2011-2020 wskazano, że poziom zagrożenia powodziowego w 

województwie jest wyższy co najmniej o 15% od przeciętnego zagrożenia powodziowego w 

Polsce. Na ogólną liczbę 182 gmin województwa 146 (80%) jest zagrożonych możliwością 

wystąpienia powodzi, a w szczególnym stopniu zagrożone jest około 48% obszaru 

województwa. Z kolei dokumenty dotyczące przeciwdziałania suszy, w tym m.in. 

retencjonowania wód, zawierające plany inwestycyjne, są dopiero opracowywane w 

perspektywie finansowej 2014-2020. Pewnym przybliżeniem skali potrzeb województwa w 

zakresie retencjonowania wody może być oszacowanie wykonane na etapie wyznaczenia 

wartości docelowej programowego wskaźnika rezultatu Pojemność obiektów małej retencji, 

w którym uwzględniono planowane przez Małopolski ZMiUW projekty zakresu budowy 17 

zbiorników retencyjnych. Oszacowano wtedy, że w latach 2014-2023 powinien nastąpić 

przyrost objętości zbiorników retencyjnych o blisko 70 tys. dam3.  

Ze względu na dofinansowanie w działaniu 5.1 tylko jednej niewielkiej inwestycji o 

charakterze przeciwpowodziowym i retencyjnym (odbudowa wału i utworzenie naturalnego 

polderu zalewowego o pojemności o 25 dam3), wkład RPO WM 2014-2020 w zaspokojenie 

potrzeb w zakresie ochrony przed powodzią i suszą należy uznać za marginalny. Dla samej 

wspartej gminy Drwinia, realizacja omawianego przedsięwzięcia oznacza pełne zaspokojenie 

potrzeb inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, co nie jest jednak 

jednoznaczne z pełnym zabezpieczeniem tej gminy (ze względu na lokalizację w widłach rzek 

Wisły i Raby, gmina jest obszarem o wysokim zagrożeniu powodziowym, jednak za 

inwestycje związane z ochroną tego obszaru odpowiadają PGW Wody Polskie ze względu na 

ich dużą skalę). 

Zabezpieczenie osuwisk 

W Programie Strategicznym - Ochrona Środowiska, który stanowi dokument 

uszczegóławiający do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 

wskazano, że zdecydowana większość osuwisk występuje w południowej części 

województwa, gdzie silnie zróżnicowana rzeźba terenu oraz naturalne predyspozycje skał 
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łupkowych fliszu karpackiego sprzyjają powstawaniu ruchów masowych. Część osuwisk jest 

nieczynna co oznacza, że osiągnęły one profil równowagi, która jednak może zostać 

zachwiana w chwili zmiany warunków zewnętrznych (np. warunków wodnych) i wówczas 

następuje odmładzanie (uruchomienie) osuwisk. W 2010 r. łączna liczba zgłoszonych osuwisk 

wynosiła 1 311, a suma osuwisk powstałych po powodzi w 2010 r. zagrażających budynkom 

mieszkalnym wyniosła 583. Podkreślono także, że rozpoznanie obszarów o tendencjach 

osuwiskowych w regionie jest fragmentaryczne. W związku z tym w Programie Strategicznym 

przewidziano działanie obejmujące identyfikację osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi, wprowadzenie systemu monitoringu, właściwe zabezpieczanie i 

zagospodarowywanie terenów osuwiskowych i terenów o predyspozycjach osuwiskowych, a 

koszt jego realizacji oszacowano na ok. 152,5 mln zł. W tym kontekście użyteczność wsparcia 

udzielonego w działaniu 5.1, w ramach którego dofinansowano przedsięwzięcia o 

całkowitej łącznej wartości 53 mln zł, obejmujące zabezpieczenie 11 osuwisk, należy uznać 

za istotną. Warto podkreślić także użyteczność interwencji w kontekście zapewnienia 

dostępności komunikacyjnej regionu, która stanowi jedną z kluczowych potrzeb związanych 

z jakością życia i rozwojem gospodarczym. Wszystkie zabezpieczone w działaniu 5.1 osuwiska 

miały charakter zagrażający przejezdności dróg (wojewódzkich, powiatowych, gminnych).  

DOBRA PRAKTYKA – ZABEZPIECZENIE OSUWISK 

Projekt: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III " (RPMP.05.01.01-12-0459/17), 

beneficjent: Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich), dofinansowanie: 4 129 896 zł, 85% 

kosztów kwalifikowalnych 

Osuwisko przy DW 965 w miejscowości Laskowa Górna było czynne od 1997 roku, natomiast wyraźne ślady 

aktywności w postaci poprzecznych uskoków drogowych oraz obniżenia powierzchni jezdni na 2 odcinkach 

pojawiły się po opadach atmosferycznych w maju 2010 roku. Występowanie dalszych ruchów osuwiskowych 

mogło spowodować większe ograniczenie przejezdności drogi, a nawet całkowite jej wyłączenie z ruchu. 

Jednocześnie brakowało w regionie alternatywnych dróg mogących przenieść ruch o porównywalnym 

natężeniu, co groziłoby paraliżem komunikacyjnym w przypadku przerwania ciągłości DW 965, przy której 

w miejscowości Laskowa zlokalizowane jest osuwisko. DW 965 stanowi istotny szlak komunikacyjny - 

zapewnia dojazd do dróg krajowych nr 28,4 i 79, a także do węzła Bochnia, stanowiącego dojazd do 

autostrady A4. 

W efekcie realizacji projektu zabezpieczono drogę wojewódzką i osuwisko na terenie zidentyfikowanego 

zagrożenia dalszego przemieszczania się warstw ziemnych, nie tylko w obrębie przypowierzchniowych 

gruntów, ale obejmując też głębsze podłoże zbudowane z warstw magurskich. Teren osuwiska został 

zaopatrzony w system rowów powierzchniowych, rur drenarskich, studni odwadniających, zapewniający 

odprowadzanie wody w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy i roztopów.  

Realizacja inwestycji zwiększyła bezpieczeństwo wszystkich użytkowników trasy oraz mieszkańców 

okolicznych budynków poprzez właściwe zabezpieczenie terenu osuwiskowego, wpłynęła także na 

poprawę jakości i dostępność do dróg, w tym dostępność komunikacyjną do terenów o wysokim 

potencjale turystycznym (południowa Małopolska). 

Potrzeby w zakresie stabilizacji osuwisk stanowiących zagrożenie dla dróg wojewódzkich (a 

także dróg krajowych, powiatowych i gminnych) w Małopolsce nie zostały jednak jeszcze 

zaspokojone, ponadto ciągle pojawiają się nowe potrzeby (powstają nowe osuwiska lub 

aktywizują się osuwiska dotąd nieczynne). W ocenie przedstawiciela Zarządu Dróg 

Wojewódzkich (ZDW) 4 projekty dofinansowane w ramach RPO WM 2014-2020 wniosły w 
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ostatnich latach istotny wkład w zaspokojenie potrzeb - dzięki nim znacznie przyspieszono 

tempo i zakres prac. Jak dotąd jednak w większym stopniu wpływ na zaspokojenie potrzeb 

miały środki Budżetu Państwa26. Środki te, w odróżnieniu od RPO WM 2014-2020 (gdzie w 

działaniu 5.1 na ten typ projektu przeprowadzono 2 nabory - w 2017 r. i w 2019 r.), dostępne 

są w trybie ciągłym (corocznie), jednak są ograniczone (i nie mogą zaspokoić wszystkich 

potrzeb).  

Wsparcie służb ratowniczych oraz systemy monitorowania i ostrzegania 

Wojewódzkie dokumenty strategiczne nie definiują skali potrzeb w zakresie doposażenia 

służb ratowniczych  oraz systemów monitorowania i ostrzegania, natomiast wskazują na 

istnienie dużych potrzeb w tym zakresie, szczególnie w obliczu rosnącej liczby zdarzeń 

wymagających wczesnego ostrzegania i interwencji służb, co jest związane z między innymi z 

nasilaniem się ekstremalnych zjawisk pogodowych (nawalne deszcze i burze - powodzie i 

podtopienia; huragany i silne wiatry; susze, fale upałów – pożary). Potwierdzają to opinie 

ekspertów, przedstawicieli IZ i beneficjentów. W oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz i 

badań terenowych można ocenić, że interwencja w działaniu 5.1 zaspokaja istotną część 

potrzeb sprzętowych małopolskich jednostek OSP, w szczególności w zakresie zakupu 

średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dalsze potrzeby dotyczą w szczególności 

mniejszych pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu i wyposażenia dla OSP. W zakresie 

rozwoju systemów monitorowania i ostrzegania, interwencja w działaniu 5.1 ma charakter 

dość rozproszony i punktowy oraz dotyczy wybranych komponentów tego typu systemów, 

dlatego trudno mówić o istotnym wpływie na zaspokojenie potrzeb województwa w zakresie 

systemów monitorowania i ostrzegania (aczkolwiek potrzeby pojedynczych wspartych gmin 

lub powiatów zostały w tym zakresie zaspokojone).   

Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb przez małopolskie samorządy 

Pewnym podsumowaniem przedstawionych powyżej rozważań są wyniki ankiety CAWI, 

przeprowadzonej wśród małopolskich gmin, powiatów i miast na prawach powiatu, w 

ramach której zapytano je o ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb w poszczególnych 

obszarach związanych z adaptacją do zmian klimatu (wyniki na wykresie poniżej). Znamienny 

jest wysoki udział odpowiedzi „nie wiem/nie mam zdania”, co potwierdza tezę o słabym 

stopniu rozpoznania potrzeb. Te samorządy, które podjęły się oceny, w większości wskazują 

na połowiczny lub niski stopień zaspokojenia potrzeb. Najwięcej wskazań wysokiego stopnia 

zaspokojenia potrzeb dotyczy doposażenia jednostek OSP (przy czym wkład w zaspokojenie 

tych potrzeb mają tu nie tylko środki RPO, ale i środki MSWiA, WFOŚiGW w Krakowie, 

NFOŚiGW). 

 
26 Zgodnie z informacją zawartą we Wniosku o dofinasowanie, przy wsparciu ze środków Budżetu Państwa (w ramach 
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) ZDW zrealizował w przeszłości co najmniej 10 projektów dotyczących 
zabezpieczenia osuwisk w ciągach dróg wojewódzkich w Małopolsce. 
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WYKRES 10. OCENA STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB MAŁOPOLSKICH GMIN I POWIATÓW W ZAKRESIE 

ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM NATURALNYM   

 
Źródło: CAWI, n=142  

2.1.2.2 Małopolska na tle innych województw 

Jak wcześniej wskazano, dla obszaru interwencji w PI 5b brakuje rzetelnych dokumentów 

kontekstowych kwantyfikujących skalę kluczowych potrzeb rzeczowych i finansowych, 

opracowanych na początku perspektywy finansowej, obejmujących wszystkie województwa. 

W obszarze ochrony przeciwpowodziowej tego rodzaju szacunki na lata 2016-2021 zostały 

określone w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla dorzeczy Wisły i Odry, 

zatwierdzonych w roku 2016, jednak przyjęte w tym dokumencie założenia rzeczowe i 

finansowe nie mogą stanowić punktu odniesienia do analizy, przede wszystkim ze względu 

na brak możliwości wydzielenia przedsięwzięć, które zgodnie z przyjętym modelem 

demarkacji potencjalnie mogą być finansowane na poziomie RPO. Dokumenty dotyczące 

przeciwdziałania suszy, w tym m.in. retencjonowania wód, zawierające plany inwestycyjne, 

są dopiero opracowywane w obecnej perspektywie finansowej. Nie ma także oszacowanych 

potrzeb w zakresie doposażenia służb ratowniczych czy budowy systemów monitorowania i 

ostrzegania przed zagrożeniami. W związku z tym nie było możliwe przeprowadzenie 

ilościowej analizy porównawczej wkładu RPO w zaspokojenie potrzeb poszczególnych 

województw.  

Z pewnością użyteczność wsparcia udzielonego w ramach PI 5b w RPO poszczególnych 

województw jest ściśle powiązana z jednej strony z zaplanowanym zakresem wsparcia, z 

drugiej ze skalą osiągniętych efektów, co opisano wcześniej w rozdziale 2.1.1.5. Zasadniczo 

w większości województw, podobnie jak w Małopolsce, wkład RPO w zaspokojenie 

potrzeb w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i retencjonowania wody był niewielki, a 

wynikało to z jednej strony z opisanych wcześniej uwarunkowań zewnętrznych (reforma 
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systemu, warunkowość ex-ante), z drugiej z przyjętej demarkacji między programem 

krajowym a regionalnym (do wsparcia kwalifikowała się tylko część przedsięwzięć o 

relatywnie niewielkiej skali). W tym kontekście należy wyróżnić RPO województwa 

podkarpackiego, w ramach którego dofinansowano aż 6 projektów dotyczących ochrony 

przeciwpowodziowej i tu stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie inwestycji 

przeciwpowodziowych kwalifikujących się do wsparcia na poziomie RPO należy ocenić jako 

wysoki. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy IZ i RZGW w Rzeszowie, gotowości tej 

ostatniej instytucji do wnioskowania o dofinansowanie do RPO oraz dzięki ujęciu 

omawianych inwestycji na liście nr 1 w załączniku do Masterplanu27.  

W części województw skala efektów w zakresie doposażenia służb ratowniczych wskazuje 

na istotny wkład w zaspokojenie potrzeb, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych w 

niektórych regionach badań ewaluacyjnych (np. podkarpackie28, śląskie29, kujawsko-

pomorskie30). Jak wskazywano wcześniej, na maksymalizację użyteczności wsparcia wpływ 

miała m.in. realizacja projektów w formule regionalnie koordynowanej, co pozwoliło na 

równomierne rozdysponowanie środków oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego z 

uwzględnieniem zróżnicowań oraz specyficznych potrzeb występujących na poziomie 

poszczególnych gmin. Użyteczność wsparcia w tym przypadku należy ocenić jako wysoką. 

Warty uwagi sposób wdrożenia wsparcia dla budowy systemów monitorowania i ostrzegania  

zastosowano w RPO województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie dofinansowano 

pozakonkursowy, kompleksowy projekt „Bezpieczny MOF” (w ramach wydzielonego 

specjalnie na ten cel poddziałania 5.4.2), obejmujący wprowadzenie systemu 

bezpieczeństwa na obszarze wszystkich JST należących do OSI Aglomeracja Olsztyna (projekt 

zrealizowany w formule partnerskiej), w tym: stworzenie (przebudowę) Regionalnego 

Centrum Bezpieczeństwa, stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności, uruchomienie 

portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych, stworzenie spójnego systemu 

bezpieczeństwa na akwenach wodnych, wyposażenie RCB w Mobilne Centrum Kierowania, 

stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego. Takie kompleksowe podejście do 

zaspokojenia potrzeb na danym obszarze należy ocenić jako przykład dobrej praktyki w 

kontekście maksymalizacji użyteczności wsparcia nakierowanego na tworzenie systemów 

ostrzegania i koordynacji służb ratowniczych. Kompleksowe podejście, skutkujące efektami 

odczuwalnymi w skali całego regionu, zastosowano w województwie podkarpackim, gdzie 

jako typ projektu kwalifikującego się do wsparcia zdefiniowano „rozbudowę istniejącego 

 
27 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów interwencji realizowanych w ramach OP IV oraz działania 

6.1 OP VI RPO WP 2014-2020, Fundeko Korbek-Krok Baściuk sp. j., Warszawa 2021 

28 Ibidem 

29 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 
2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne 
wykorzystanie zasobów, Fundeko Korbek-Krok Baściuk sp. j., Warszawa 2020 

30 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w 

zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, Fundeko Korbek-Krok Baściuk sp. j., Idea Instytut Sp. z o.o., Warszawa 2020 
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regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności 

powodzi”. 

DOBRA PRAKTYKA – SYSTEMY OSTRZEGANIA31 

Projekt: „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla 

potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych” (RPPK.04.01.00-18-0001/18), 

beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, dofinansowanie: 3 656 230 zł, 

85% kosztów kwalifikowalnych 

W ramach projektu zainstalowano 22 systemy integrujące środki łączności w KW PSP oraz w 21 

jednostkach miejskich i powiatowych PSP (w tym m.in. 49 konsol dyspozytorskich i 14 systemów 

integrujących radiotelefony wyniesione) oraz dostarczono do Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie 6-

monitorową ścianę wizyjną do Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego.  

Rozbudowa systemu łączności skutkuje unifikacją rozwiązań stosowanych w komendach (dyżurny dowolnej 

komendy może pracować w innej bez szkolenia z obsługi urządzeń, daje łatwość naprawy, zamiany 

uszkodzonych elementów, centralne zarządzanie, łatwe zwiększenie obsady stanowiska podczas dużych akcji, 

możliwość zastąpienia jednego stanowiska przez inne korzystając z trybu zdalnego podłączenia, możliwość 

wykorzystania konsoli w sztabie lub w samochodzie dowodzenia i łączności i podłączenia do dowolnej 

komendy, możliwość zastąpienia jednego stanowiska przez inne za pomocą trybu zdalnego podłączenia i 

wykorzystanie jego zasobów). Dostawa ściany wizyjnej wpływa na poprawę efektywności działań 

ratowniczych w wyniku ich lepszej koordynacji i planowania na poziomie strategicznym (Stanowisko 

Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego). Pozwala użytkownikom na prezentowanie treści 

bez żadnych przerw, tworząc jeden obraz dzięki synchronizacji treści w obrębie całej ściany, na sterowanie 

dużą ilością źródeł sygnałów wideo oraz wyświetlanie ich w odpowiednio przygotowanych scenariuszach na 

ścianie wielomonitorowej w czasie rzeczywistym. W efekcie realizacji projektu wzrosną możliwości 

koordynacji długotrwałych i wielkoobszarowych działań ratowniczych na terenie województwa 

podkarpackiego dzięki poprawie jakości systemu łączności oraz integracji środków łączności jednostek 

ratowniczych. Z relacji beneficjenta wynika, że aktualnie podkarpaccy strażacy dysponują najnowszym 

sprzętem łączności w kraju (CAWI). 

 

Koncentracja na kompleksowych, regionalnie koordynowanych projektach przyczynia się 

do maksymalizacji użyteczności wsparcia dla doposażenia służb ratowniczych i tworzenia 

systemów monitorowania i ostrzegania oraz osiąganiu efektów widocznych w skali 

regionu.  

Za dobrą praktykę w zakresie użyteczności rozumianej jako kompleksowe rozwiązanie 

problemów na danym obszarze uznać należy podejście do zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych, zastosowane w RPO województw pomorskiego i 

wielkopolskiego. Integralną częścią dofinansowanych projektów związanych z 

zagospodarowaniem wód opadowych były rozwiązania umożliwiające retencjonowanie, ich 

oczyszczanie i wykorzystanie na miejscu np. do podlewania zieleni miejskiej. Było to możliwe 

dzięki bardzo precyzyjnym zapisom programowym i adekwatnym kryteriom wyboru, a także 

dzięki zastosowaniu mechanizmów terytorialnych (co opisano wcześniej w rozdziale 2.1.1.5). 

 
31 Na podstawie: Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów interwencji realizowanych w ramach OP IV 
oraz działania 6.1 OP VI RPO WP 2014-2020, Fundeko Korbek-Krok Baściuk sp.j., Warszawa 2021 
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W innych województwach, gdzie ten typ projektu opisano jako „budowa lub modernizacja 

sieci kanalizacji deszczowej” (zachodniopomorskie) lub „systemy zbierania i retencjonowania 

wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” (dolnośląskie), dofinansowano co prawda więcej projektów związanych z 

zagospodarowaniem wód opadowych, jednak były to głównie przedsięwzięcia obejmujące 

budowę lub modernizację kanalizacji deszczowej, a więc nakierowane na zebranie wód i 

szybkie odprowadzenie ich do cieku – co nie prowadzi do kompleksowego rozwiązania 

problemów w zakresie przeciwdziałania powodzi i suszy, a wręcz może powodować eskalację 

tych problemów (choć w innym miejscu).  

W obszarze adaptacji do zmian klimatu, w tym w szczególności dla systemów 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, a także dla błękitno-zielonej 

infrastruktury, należy w precyzyjny sposób definiować zakres wsparcia i pożądane cechy 

kwalifikujących się do dofinansowania projektów (w tym. np. poprzez stworzenie 

zamkniętego katalogu działań technicznych i nietechnicznych, które podlegają 

dofinansowaniu). Konieczna jest także właściwa komunikacja z odbiorcami wsparcia (np. 

poprzez dialog z samorządami i partnerami społecznymi) oraz prezentacja dobrych 

praktyk. 

2.1.3 OCENA WPŁYWU I KOMPLEMENTARNOŚCI 

Ze względu na bardzo ograniczony zasób danych kontekstowych, umożliwiających ocenę 

wpływu w obszarze adaptacji do zmian klimatu, ocena dokonana została w sposób pośredni, 

poprzez odniesienie skali działań dofinansowanych w RPO WM 2014-2020 do skali działań 

dofinansowanych z innych źródeł publicznych.  

2.1.3.1 Wkład RPO WM 2014-2020 w finansowanie kluczowych przedsięwzięć związanych z 

adaptacją do zmian klimatu w regionie 

Uzupełnieniem działań dofinansowanych w działaniu 5.1 RPO WM 2014-2020 w 

województwie małopolskim były projekty finansowane ze środków WFOŚiGW oraz POIiŚ 

2014-2020. Łączna wartość wsparcia na rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz 

przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym w ramach umów podpisanych w latach 2015-

2020 w programach finansowanych ze środków UE oraz WFOŚiGW w Krakowie wyniosła co 

najmniej 237,4 mln zł32. Najwięcej środków pochodziło z WFOŚiGW (91,6 mln zł) oraz POIiŚ 

 
32 Wartość ta obejmuje wyłącznie projekty realizowane w całości na obszarze województwa małopolskiego. Na obszarze 
województwa ze środków POIiŚ 2014-2020 były również realizowane projekty ponadregionalne oraz ogólnopolskie 
związane z adaptacją do zmian klimatu oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom naturalnym, w tym dotyczące doposażenia PSP 
w specjalistyczny sprzęt oraz adaptacji lasów do zmian klimatu (mała retencja w lasach, wzmocnienie systemu ochrony 
przeciwpożarowej na obszarach leśnych). Nie było jednak możliwości wydzielania kwot przeznaczonych w tych projektach 
na realizację działań na obszarze województwa małopolskiego. 
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2014-2020 (co najmniej 82,5 mln zł33), nieco mniej było wydatkowane w ramach RPO WM 

20140-2020 (63,2 mln zł). 

WYKRES 11. ROZKŁAD WSPARCIA NA RZECZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU 

I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM W RAMACH UMÓW PODPISANYCH W LATACH 2015-2020 W RPO 

WM 2014-2020, POIIŚ 2014-2020 I WFOŚIGW (ŁĄCZNA KWOTA WSPARCIA: 237,4 MLN ZŁ) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz danych przekazanych przez WFOŚiGW w 
Krakowie 

Powyższe zestawienie nie obejmuje środków wydatkowanych z budżetu państwa, jak 

również środków własnych PGW Wody Polskie oraz samorządów34. Można jednak uznać, że 

środki RPO WM 2014-2020 miały istotny udział w finansowaniu działań dotyczących 

adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym w województwie 

małopolskim w perspektywie finansowej 2014-2020. 

WFOŚiGW w Krakowie w latach 2015-2020 udzielił wsparcia w formie dotacji i pożyczek35 

ponad 900 przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom naturalnym i 

adaptacją do zmian klimatu, w tym: 

− Najwięcej środków przeznaczono na wsparcie służb ratowniczych, przede wszystkim OSP, 

ale również PSP, TOPR oraz wodnych pogotowi ratunkowych. Zakres finansowania był 

częściowo zbieżny ze wsparciem oferowanym w działaniu 5.1 RPO WM 2014-2020 - 

przedmiotem części projektów była zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, przy 

czym koncentrowano się na finansowaniu mniejszych projektów, obejmujących zakup 

sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz odzieży ochronnej. 

Przedmiotem części projektów były również remonty i modernizacje remiz OSP, w 

projektach występowały także komponenty „miękkie” związane ze szkoleniem 

aspirantów PSP, szkoleniem młodzieżowych drużyn strażackich OSP oraz propagowaniem 

wiedzy pożarniczej (turnieje wiedzy); 

 
33 j.w. 
34 Nie było możliwości pozyskania tego rodzaju danych w okresie realizacji badania ewaluacyjnego. 

35 W większości projektów wsparcie miało charakter dotacyjny. W kilkudziesięciu projektach, dotyczących przede wszystkim 
zakupu wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP, wsparcie miało charakter pożyczek. 

91,6 mln zł (36,8%) 82,5 mln zł (34,8%) 63,2 mln zł (26,6%)

WFOŚiGW (2015-2020) POIiŚ 2014-2020 RPO WM 2014-2020
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− Finansowano również działania związane z: rozwojem systemu monitoringu 

środowiska36, przeciwdziałaniem zagrożeniom37, likwidacją szkód powodziowych38 oraz 

retencjonowaniem wód.  

DOBRE PRAKTYKI – projekty dofinansowane przez WFOŚiGW w Krakowie 

• Projekt „Rewitalizacja zeutrofizowanych drobnych oczek wodnych na obszarach chronionych mająca 

na celu zwiększenie bioróżnorodności i retencji wód - etap I”, beneficjent: Województwo Małopolskie - 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego; wartość projektu: 100 tys. zł, kwota 

dofinansowania: 70 tys. zł 

Projekt łączył zagadnienia retencjonowania wód opadowych i ochrony różnorodności biologicznej. Jego 

efektem była konserwacji stawów i oczek wodnych zlokalizowanych na terenie Parków Krajobrazowych 

Województwa Małopolskiego. Dodatkowym efektem była edukacja społeczeństwa i turystów w zakresie 

ochrony stawów i oczek wodnych oraz potrzeby realizacji projektów małej retencji wodnej. 

• Projekt edukacyjny „Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi w obliczu zmian 

klimatycznych i konieczności ochrony środowiska”, beneficjent: Fundacja Promocji Nowej Huty.  

Przedmiotem projektu była organizacja dla około 200 uczestników wydarzenia mającego na celu 

upowszechnianie przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi 

i roztopowymi obejmującego prelekcje, dyskusje i debaty. Inicjatywę tę należy ocenić jako użyteczną, 

biorąc pod uwagę nowatorski charakter aspektów związanych z adaptacją do zmian klimatu. 

Ze środków POIiŚ 2014-2020 dofinansowano trzy duże projekty realizowane w całości w 

województwie małopolskim: 

• Największy w ujęciu wartościowym projekt (koszt całkowity: 68,6 mln zł, kwota 

dofinansowania UE: 58,3 mln zł, beneficjent: PGW Wody Polskie) dotyczył poprawy 

bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego. Przedsięwzięcie obejmowało 

budowę pompowni na potoku Pławianka oraz rozbudowę pompowni Gromiec, 

rozbudowę zbiornika retencyjno-wyrównawczego na Potoku Gromieckim, przebudowę 

9,5 km wałów już istniejących oraz budowę bud. 0,38 km nowych wałów 

przeciwpowodziowych. Inwestycja pozwoli na ochronę ponad 32 km2 terenów 

zagrożonych powodzią oraz 11 790 osób, w tym zabezpieczenia przed powodzią 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu; 

• Sfinansowano również dwa mniejsze projekty dotyczące gospodarowania wodami 

opadowymi na obszarach miejskich w Tarnowie i Wieliczce (projekty są nadal w 

 
36 Beneficjentami projektów były przede wszystkim: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Województwo Małopolskie. Projekty dotyczyły 
rozszerzenia Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie małopolskim oraz oceny i prognozowania zagrożeń 
związanych przede wszystkim z jakością powietrza. 

37 Beneficjentami projektów były przede wszystkim: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie oraz 
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Projekty dotyczyły m.in. zakupu specjalistycznego sprzętu służącego ochronie 
środowiska oraz sprzętu kontrolno-pomiarowego, pozwalającego zapobiegać poważnym zanieczyszczeniom środowiska 
naturalnego. 

38 Beneficjentami były przede wszystkim jednostki samorządowe. Projekty dotyczyły przede wszystkim: naprawy 
uszkodzonej infrastruktury ochrony środowiska, infrastruktury przeciwpowodziowej oraz wapnowania gleb 
zdegradowanych w wyniku powodzi. 
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realizacji). Elementem projektów były m.in. rozwiązania umożliwiające retencjonowanie 

wód opadowych. 

DOBRE PRAKTYKI – projekty dofinansowane w POIiŚ 2014-2020 

• Projekt „Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie” 

(POIS.02.01.00-00-0018/18), beneficjent: Gmina Miasta Tarnowa; dofinansowanie: 4 134 904 zł, 85% 

kosztów kwalifikowalnych 

Celem projektu jest przywrócenie naturalnego stanu równowagi biologicznej pomiędzy ilością wód 

opadowych zasilających zlewnie potoku Stary Wątok w Tarnowie a ilością wód odpływających 

grawitacyjnie z tego cieku do rzeki Biała Tarnowska. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w południowo-

zachodniej części miasta Tarnów. Zakres prac obejmuje odbudowę (renaturyzację) koryta potoku (m.in. 

likwidacją istniejących lokalnych prowizorycznych umocnień skarp, reprofilację dna i skarp, budowę 

zabezpieczeń przeciwerozyjnych) oraz budowę przepompowni nadmiaru wód opadowych w okresie 

nawałnic.  

• Projekt „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka” (POIS.02.01.00-00-0005/20), 

beneficjent: Gmina Wieliczka; dofinansowanie: 20 060 000 zł, 85% kosztów kwalifikowalnych 

Projekt obejmuje budowę i remont kolektora deszczowego, budowę zbiorników retencyjnych i systemu 

podczyszczania wód deszczowych. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom środowiskowym 

(przerwanie ciągłości ekologicznej cieków) zbiorniki retencyjne zostały zlokalizowane poza ciekami 

wodnymi i bazują na metodach naturalnych (jeden ze zbiorników będzie miał charakter retencyjno-

odparowujący). Projekt obejmuje również wykonanie systemu monitoringu obiektów podczyszczalni wód 

opadowych oraz zbiorników retencyjnych. Wykonany system kanalizacji deszczowej w połączeniu z 

istniejącą siecią kanalizacji deszczowej, powinien zapewniać bezpieczne odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych. 

Ze środków POIiŚ 2014-2020 sfinansowano również projekty ogólnopolskie, ukierunkowane 

na adaptację do zmian klimatu i przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym, które objęły 

swoim zasięgiem województwo małopolskie. Dwa pierwsze dotyczyły rozwoju systemu małej 

retencji na obszarach leśnych i obejmowały kompleksowe zabiegi łączące przyjazne 

środowisku metody przyrodnicze i techniczne, w tym m.in.: realizację zbiorników małej 

retencji i suchych zbiorników; małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, 

przetamowania) na kanałach, rowach i znacznie przekształconych ciekach; przebudowy i 

rozbiórki niedostosowanych do wód wezbraniowych obiektów hydrotechnicznych (np. 

mostów, przepustów, brodów); zabudowę przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych i 

zabezpieczenia obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej 

związanych z gwałtownymi opadami. 

Kolejne dwa projekty dotyczyły ochrony przeciwpożarowej i stanowiły komplementarne 

uzupełnienie działań ukierunkowanych na doposażenie OSP, realizowanych przy udziale 

środków RPO WM 2014-2020. Pierwszy, realizowany przez Komendę Główną Państwowej 

Straży Pożarnej, dotyczył doposażenia w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy 

jednostek PSP. Drugi projekt, realizowany przez Lasy Państwowe, dotyczył zapobiegania, 

przeciwdziałania oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów. 

Obejmował rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania 

zagrożeń oraz wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia 

pożarów lasów, w tym również zakup pojazdów patrolowo-gaśniczych. 



44 

 

Bardzo istotny wpływ na podejmowanie trafnych decyzji oraz działań inwestycyjnych w 

obszarze ochrony przeciwpowodziowej oraz retencjonowania wód mają również działania 

nieinwestycyjne, realizowane przy udziale środków UE (przede wszystkim POIiŚ 2014-2020) 

oraz budżetu państwa, obejmujące m.in. opracowanie i aktualizację map zagrożenia i ryzyka 

powodziowego, planów gospodarowania wodami, planów przeciwdziałania skutkom suszy 

na obszarach dorzeczy, jak również planów adaptacji do zmian klimatu dla największych 

miast. Wymienione działania miały charakter ponadregionalny, ale obejmowały również 

obszar województwa małopolskiego. Widoczna jest sukcesywna poprawa stopnia 

szczegółowości oraz jakości założeń zawartych w tych dokumentach. Jest to szczególnie 

istotny aspekt, gdyż podstawą trafnych i skutecznych działań inwestycyjnych jest szeroka i 

aktualna baza wiedzy oraz trafne założenia koncepcyjne. Wymienione działania mają 

również wpływ na budowanie bazy wiedzy i świadomości społecznej na temat skutecznych 

metod adaptacji do zmian klimatu, w tym ochrony przeciwpowodziowej, przy czym zasięg 

tego rodzaju działań był dość ograniczony.  

Realizacja tak zróżnicowanych, a jednocześnie złożonych projektów w obszarze adaptacji do 

zmian klimatu i przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym dowodzi, że na terenie 

województwa małopolskiego działają podmioty, które posiadają potencjał w zakresie 

realizacji dojrzałych przedsięwzięć dotyczących nowoczesnej ochrony przeciwpowodziowej 

oraz retencjonowania wód opadowych, wykorzystujących proekologiczne i preadaptacyjne 

metody zagospodarowania i ochrony wód. Wykorzystanie tego potencjału będzie zależne 

od wielu czynników. W opinii ekspertów uczestniczących w badaniu bardzo istotnym 

ograniczeniem dla realizacji skutecznych działań w obszarze nowoczesnej ochrony 

przeciwpowodziowej i retencjonowania wód jest brak świadomości, brak skutecznych 

mechanizmów społecznego dialogu oraz współpracy39, jak również brak systemu transferu 

wiedzy40.  

Dla przeprowadzenia skutecznych działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, 

niezbędne będzie, poza udostępnieniem środków finansowych na działania inwestycyjne, 

także stworzenie mechanizmów transferu wiedzy, dialogu społecznego i współpracy oraz 

budowa świadomości społecznej na temat skutecznych metod adaptacji do zmian 

klimatu, w tym ochrony przed powodzią i suszą. Wskazane jest również szersze 

zaangażowanie samorządów oraz innych interesariuszy, m.in. organizacji pozarządowych 

 
39 Przedsięwzięcia dotyczące bezpośredniej ochrony przeciwpowodziowej terenów zurbanizowanych, obejmujące inne 
rozwiązania niż budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, np. tworzenie polderów zalewowych, budowa 
suchych zbiorników, realizowane są zwykle poza obszarami bezpośrednio zagrożonymi powodzią, tj. na terenach 
użytkowanych rolniczo położonych częste w innych gminach niż chronione tereny. Barierą dla realizacji tego rodzaju 
projektów jest bardzo często sprzeciw mieszkańców. Z drugiej strony realizacją skutecznych projektów w obszarze 
gospodarki wodnej wymaga zaangażowania wielu podmiotów, tj. przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, 
organizacji społecznych oraz prywatnych właścicieli gruntów. 

40 Grono podmiotów, które dysponują wiedzą nt. nowoczesnych metod ochrony przeciwpowodziowej, retencji wód oraz 
adaptacji do zmian klimatu, jest bardzo ograniczone. Na realizację tego rodzaju działań decydują się nieliczne samorządy, 
nie tylko na poziomie województwa małopolskiego, ale w skali całego kraju. 
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oraz użytkowników wód, w cały proces obejmujący zarówno działania nieinwestycyjnie 

(transfer wiedzy, współpraca, budowa świadomości), jak i inwestycyjne (naturalna 

retencja terenowa, ochrona i poprawa stanu ekologicznego wód) na rzecz ochrony 

przeciwpowodziowej, retencjonowania wód i poprawy stanu ekologicznego wód. 

2.3.1.3.2 Zaangażowanie środków UE per capita na tle innych regionów 

Indykatorem umożliwiającym pośrednią ocenę siły oddziaływania interwencji jest wskaźnik 

nakładów per capita. Nakłady per capita ze środków RPO WM 2014-2020 na działania 

związane z adaptacją do zmian klimatu były niższe niż w większości województw, a także 

niższe od średniej dla wszystkich programów regionalnych. Mniej środków w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca wydatkowano na ten cel jedynie w województwach mazowieckim, 

lubelskim, śląskim i podlaskim41. Liderem w tym zestawianiu są natomiast województwa 

opolskie i pomorskie, które przeznaczyły na ten cel ponad trzy razy więcej środków w ujęciu 

per capita niż województwo małopolskie. 

WYKRES 12. DOFINANSOWANIE UE PER CAPITA W RAMACH PI 5B W POSZCZEGÓLNYCH RPO 2014-
2020 [ZŁ/OS.] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 
oraz danych GUS 

Interpretując powyższe zestawienie należy zaznaczyć, że potrzeby inwestycyjne w zakresie 

adaptacji do zmian klimatu są zróżnicowane w poszczególnych województwach, zarówno 

pod względem struktury, jak i zapotrzebowania na środki. Dodatkowo na początku 

perspektywy finansowej 2014-2020 brakowało wiarygodnych danych, które umożliwiały 

nawet przybliżoną ocenę tych potrzeb. Można jednak założyć, że województwo małopolskie 

należy do grupy regionów najbardziej narażonych na straty związane z nasileniem 

ekstremalnych zjawisk pogodowych, w szczególności gwałtownych opadów deszczu oraz 

oddziaływaniem wiatru. Z uwagi na powyższe, poziom środków UE per capita, kierowanych 

 
41 W podlaskim RPO nie przewidziano PI 5b. 
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na działania związane z adaptacją do zmian klimatu, nie powinien być w województwie 

małopolskim niższy niż w innych regionach. 

W perspektywie finansowej 2020-2027 należy dążyć do zwiększenia zaangażowania 

środków RPO w działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz wdrożyć mechanizmy 

stymulujące oraz wspomagające realizację efektywnych przedsięwzięć w tym obszarze. 

2.2  DZIAŁANIE 5.2  ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI  

2.2.1 OCENA SKUTECZNOŚCI 

2.2.1.1 Ogólna charakterystyka wsparcia 

Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 

członkowskie jest wdrażany w ramach działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki 

odpadami, w podziale na poddziałania: 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT oraz podziałania 

5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. 

W poddziałaniu 5.2.1 projekty wybierane były do dofinansowania w trybie 

pozakonkursowym, natomiast w poddziałaniu 5.2.2 – w trybie konkursowym 

(przeprowadzono 4 nabory konkursowe). Do końca kwietnia w działaniu 5.2 2021 r. zawarto 

101 umów o łącznej wartości dofinansowania UE 86,6 mln zł, co odpowiada 85% aktualnej 

alokacji środków UE przypisanej do PI 6a42. 15 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa 

Małopolskiego podjął Uchwałę, na mocy której zdecydował dofinansować kolejnych 10 

projektów z listy rezerwowej na łączną kwotę dofinansowania 5,3 mln zł. Po uwzględnieniu 

tych projektów przewidywana łączna liczba podpisanych umów wyniesie 111 na kwotę 92 

mln zł (91% aktualnej alokacji środków UE na PI 6a).  

TABELA 5. ZESTAWIENIE AKTUALNEGO I PROGNOZOWANEGO POZIOMU WYKORZYSTANIA ALOKACJI ŚRODKÓW UE 

W DZIAŁANIU 5.2 (PI 6A) 

DZIAŁANI

E/ 
PODDZIAŁ

ANIE 
  
  

ALOKACJA PIERWOTNA ALOKACJA AKTUALNA  
UMOWY PODPISANE DO 

30.04.2021 

SZACUNKI UWZGLĘDNIAJĄCE 

PODPISANIE UMÓW DLA 

PROJEKTÓW Z LISTY REZERWOWEJ 

[EUR] [ZŁ] [EUR] [ZŁ] 
LICZB

A 
WKŁAD UE 
[ZŁ] 

% 
ALOK

ACJI 
LICZBA 

WKŁAD UE 
[ZŁ] 

% 
ALOK

ACJI 

5.2 25 000 000 116 455 000 21 756 718 101 347 144 101 86 623 516 85% 111 91 962 219 91% 

5.2.1 5 000 000 23 291 000 4 496 122 20 943 836 11 19 341 338 92% 11 19 341 338 92% 

5.2.2 20 000 000 93 164 000 17 260 596 80 403 308 90 67 282 178 84% 100 72 620 882 91% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów programowych, danych z SL2014 oraz danych ze 
strony internetowej RPO WM 2014-2020, stan na 30.04.2021, aktualizacja 15.04.2021   

 
42 Przeliczenie kwoty alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO z kwietnia 2021 r. (1 EUR = 4,6582 zł) 
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Do dofinansowania w działaniu 5.2 kwalifikowały się trzy typy projektów: 

A. Budowa, rozbudowa, przebudowa, doposażenie punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych wraz z punktami napraw; 

B. Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego 
użycia; 

C. Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. 

W przypadku typu C, warunkiem wsparcia było posiadanie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zakres projektu musiał wynikać bezpośrednio z 

obowiązującego na danym terenie ww. programu. Dla pozostałych typów projektów 

warunkiem wsparcia było uwzględnienie planowanej inwestycji w Planie Inwestycyjnym 

Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego (WPGO). 

W pierwszych dwóch naborach konkursowych w poddziałaniu 5.2.2 kwota wnioskowanego 

dofinansowania była niższa niż budżety naborów. Zainteresowanie wsparciem wzrosło w 

dwóch kolejnych naborach, przeprowadzonych w 2018 i 2019 r. – kwota wnioskowanego 

dofinansowania na wnioskach złożonych wyniosła odpowiednio 124% i 243% budżetów 

naborów. W ostatnim naborze 10 projektów, pomimo oceny pozytywnej, znalazło się na 

liście rezerwowej. Jedną z przyczyn niskiego zainteresowania dofinasowaniem w pierwszych 

naborach, a także odrzucenia dużej liczby wniosków na ocenie formalnej, był wymóg 

zgodności z WPGO. Warunek ten wynikał z horyzontalnych ustaleń z Komisją Europejską, 

dotyczących spełnienia wymogów warunkowości ex-ante, a także z zapisów Umowy 

Partnerstwa. Problem stanowiło również udowodnienie, że zakres inwestycyjny ujęty we 

wniosku o dofinansowanie jest zgodny z zakresem zapisanym w Planie Inwestycyjnym do 

WPGO. Inwestycje musiały być także zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku uchwalonego mpzp lub braku uwzględnienia 

PSZOK w mpzp, wnioskodawcy musieli udowodnić, że w obowiązującym na spornym terenie 

miejscowym planie nie wprowadzono żadnych ograniczeń w zakresie rodzajów 

dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności nie 

wyłączono działalności uciążliwej dla środowiska lub polegającej na zbieraniu odpadów.  

Dla projektów z zakresu usuwania azbestu barierę w możliwości ubiegania się o 

dofinasowanie stanowił często brak programu likwidacji azbestu lub brak wpisania danej 

inwestycji do aktualnego programu likwidacji azbestu.  

Oprócz wymogów związanych z warunkowością ex-ante, barierę stanowiły również 

ograniczenia wynikające z linii demarkacyjnej pomiędzy RPO a POIiŚ. W SZOOP dla RPO 

WM 2014-2020 zapisano, że w ramach działania 5.2 wsparcie mogły otrzymać projekty 

spełniające poniższe warunki: 

− PSZOK - o wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000 

mieszkańców; 

− pozostałe projekty – o wartości kosztów kwalifikowalnych mniejszej od 8 mln zł. 
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Tak postawione warunki kwotowe stanowiły największe ograniczenie dla realizacji projektów 

z zakresu ZZO – koszty inwestycyjne związane z budową, rozbudową, przebudową instalacji 

do odzysku, recyklingu i ponownego użycia są zazwyczaj znacznie wyższe niż 8 mln zł. W 

efekcie dofinansowano tylko dwa projekty tego typu. 

Projekty dotyczące PSZOK stanowią w działaniu 5.2 najliczniejszą grupę dofinansowanych 

projektów, o najwyższej łącznej kwocie dofinansowania (ponad 65% środków UE 

zakontraktowanych w działaniu 5.2 oraz 71% w działaniu 5.2.2).  

TABELA 6. LICZBA I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W UMOWACH ZAWARTYCH W DZIAŁANIU 5.2 

Typ projektu 
Liczba 
umów 

Wartość dofinansowania 
UE w mln (zł) 

A. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie PSZOK 59 54,7 

B. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych 

2 15,7 

C. Usuwanie azbestu 40 16,2 

SUMA 101 86,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.04.2021  

2.2.1.2 Realizacja celów wskaźnikowych 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność), 

prognozowane (na podstawie umów o dofinansowanie zawartych do 30.04.2021) oraz 

szacowane na wniosków wybranych do dofinansowania, efekty projektów dofinansowanych 

w działaniu 5.2. Na tej podstawie można oceniać, że wyznaczone w programie wartości 

docelowa wskaźników zostaną zrealizowane.  

TABELA 7. REALIZACJA CELÓW WSKAŹNIKOWYCH W DZIAŁANIU 5.2 (PI 6A) 

WSKAŹNIK JEDN. 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

30.04.2021 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

30.04.2021 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

REALIZACJI 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ NA 

PODST. UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

30.04.2021 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
Z UWZGL. 
WNIOSKÓW 

WYBRANYCH DO 

DOFINANSOWANIA 

15.04.2021 

PROGNOZOWANY 

FINALNIE POZIOM 

REALIZACJI 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ  

Liczba 
wspartych 
Punktów 
Selektywnego 
Zbierania 
Odpadów 
Komunalnych 

Szt. 60 28 61 102% 63 105% 

Dodatkowe 
możliwości 
przerobowe w 
zakresie 
recyklingu 
odpadów (CI 17) 

t/rok 20 000 0 20 000 100% 20 000 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów programowych, danych z SL2014 oraz danych ze 
strony internetowej RPO WM 2014-2020, stan na 30.04.2021, aktualizacja 15.04.2021 
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Należy podkreślić, iż pierwotna wartość docelowa wskaźnika Liczba wspartych Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, została przyjęta na poziomie 110 szt. 

Założenie to wynikało z danych dostępnych na etapie programowania - zgodnie ze 

sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami (PGO) Województwa Małopolskiego 

na lata 2011-2013, w 2012 r. w regionie działało 15 gminnych PSZOK, a w 2013 r. – 84 

PSZOK. Spośród małopolskich gmin w 2012 r., przynajmniej 12 posiadało jeden PSZOK, a w 

2013 r. liczba ta wzrosła do 72. Na podstawie powyższych danych przyjęto, iż w 

województwie małopolskim 110 gmin nie posiadało PSZOK.  Jednak zanim ogłoszono 

pierwsze nabory wniosków w działaniu 5.2 (2017 r.), sytuacja ta uległa zmianie. Zgodnie z 

danymi przedstawionymi w sprawozdaniu z realizacji PGO WM za lata 2014-2016, w 2014 

roku w województwie małopolskim funkcjonowało już 115 PSZOK, a w okresie 2014-2016 ta 

liczba wzrosła do 122, a w 2016 r. już tylko71 gmin nie posiadało PSZOK. W związku z 

powyższym dokonano uzasadnionej korekty wartości docelowej wskaźnika do 60 szt.  

Wskaźnik Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów zostanie 

zrealizowany w 100% dzięki realizacji projektu Budowa instalacji stabilizacji tlenowej 

odpadów ulegających biodegradacji w technologii reaktorów betonowych na terenie Zakładu 

Gospodarki Odpadami w Brzeszczach. 

2.2.1.3 Realizacja celów szczegółowych 

Celem szczegółowym PI 6a jest ograniczona liczba odpadów deponowanych na 

składowiskach. Planowanym rezultatem wsparcia inwestycji w sektor gospodarki odpadami 

miała być poprawa jakości życia mieszkańców. Wybór tego kierunku działań podyktowany 

był m.in. koniecznością sprostania standardom wyznaczonym w dokumentach krajowych i 

unijnych. Stan gospodarki odpadami, szczególnie komunalnymi, w województwie 

małopolskim był niezadowalający, a zapisy Strategii Rozwoju Województwa oraz analiza 

zawarta w WPGO potwierdzały, iż gospodarka odpadami w regionie wymaga wsparcia. Ilość 

odpadów komunalnych wytworzonych w 2012 r. w Małopolsce wynosiła 1 007 tys. ton. 

Zbiórką odpadków komunalnych objęto 77,3% ludności (12 miejsce). W 2012 r. z terenu 

województwa zebrano około 712 tys. ton odpadów komunalnych, w tym ilość odpadów 

zebrana w sposób selektywny wynosiła 103 tys. ton, co stanowi 14,47% ogólnej masy 

odpadów. Pozostała ilość odpadów tj. 609 tys. ton są to odpady zmieszane. Głównym 

sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie województwa małopolskiego 

jest nadal ich deponowanie na składowiskach. Mając na uwadze cele planowane do 

osiągnięcia w 2020 r. istotne było, aby zmniejszyła się ilość składowanych odpadów do 60%. 

Zmniejszyć powinna się również ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych na 

składowiska do 35%. W odniesieniu do działań z zakresu recyklingu i odzysku odpadów 

opakowaniowych obecny poziom 42,3% powinien wzrosnąć do 60%. 

Mając na uwadze powyższe, wsparcie w ramach PI 6a ukierunkowane zostało w taki sposób, 

aby w efekcie doprowadzić do: 
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• zwiększenia odsetka odpadów podlegających odzyskowi, w tym recyklingowi, 

• zwiększenia ilości odpadów selektywnie zebranych i wysegregowanych, 

• poprawy gospodarowania odpadami. 

Zgodnie z Umową Partnerstwa, kompleksowe projekty w obszarze gospodarki odpadami 

powinny być zaplanowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami i 

umożliwiać osiągnięcie celu dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, obejmując 

przynajmniej jeden z następujących elementów: selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych (w tym papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające 

biodegradacji), instalacje do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla 

odpadów organicznych) lub instalacje do odzysku energii lub mechaniczno-biologiczne 

instalacje do przetwarzania zmieszanych (resztkowych) odpadów komunalnych. 

Efekty (osiągnięte lub planowane w ramach podpisanych umów o dofinansowanie) 

projektów dofinansowanych w działaniu 5.2 obejmują: 

• wsparcie 61 PSZOK, w tym budowę 44 PSZOK oraz modernizację, rozbudowę lub 

doposażenie 17 PSZOK; liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów w 

ramach wspartych PSZOK wyniesie 598 253 osoby; 

• w 27 PSZOK powstaną punkty napraw, a w ramach 35 projektów prowadzone są 

różnego rodzaju akcje edukacyjne; 

• w wyniku relacji 40 projektów z zakresu azbestu, usunięte zostaną wyroby 

zawierające azbest z   12 198 obiektów, a masa wycofanych z użytkowania i 

unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wyniesie – 34 224,5 Mg; 

• w wyniku relacji 2 projektów dotyczących ZZO, dodatkowe możliwości przerobowe 

w zakresie recyklingu odpadów wzrosną o 20 tys. ton/rok. 

Wszystkie dofinansowane w działaniu 5.2 projekty są zgodne z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami, jednak poszczególne typy projekty w różny sposób wpisują się w 

tę hierarchię. Znaczna większość projektów wpływa na realizację celu, jakim jest 

zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w województwie małopolskim. 

Projekty dotyczące PSZOK mają wpływ na zwiększenie potencjału w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów komunalnych, a więc najwyżej stojącego w hierarchii i najbardziej 

pożądanego sposobu postępowania z odpadami. Projekty będą oddziaływać na ten proces 

poprzez takie działania, jak kampanie edukacyjne, ścieżki edukacyjne oraz poprzez 

stworzenie możliwości przyjęcia rzeczy z przeznaczeniem do ponownego użycia. Dodatkowo 

w 12 projektach realizowano działania ukierunkowane na zmniejszenie ilości odpadów 

biodegradowalnych kierowanych na składowiska. Dzięki zwiększeniu dostępności PSZOK, 

część odpadów, która trafiłaby na dzikie wysypiska śmieci (w tym odpady wielkogabarytowe, 

remontowo-budowlane) zostanie przyjęta do PSZOK utworzonych w efekcie realizacji 

projektu. Ponadto część odpadów niebezpiecznych, które trafiłyby do strumienia 

zmieszanych odpadów komunalnych, zostanie wydzielona i przekazana do PSZOK.   



51 

 

DOBRA PRAKTYKA - PSZOK 

Projekt „Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Wierzchosławicach”, beneficjent: Gmina Wierzchosławice 

Projekt obejmował budowę nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

miejscowości Wierzchosławice wraz z instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła podłączoną na potrzeby 

obiektu. Wybudowany obiekt będzie mógł odbierać od osób fizycznych mieszkańców gminy wszystkie 

dotychczas odbierane odpady: makulatura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, odpady poremontowe i budowlane, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, 

strzykawki, termometry rtęciowe, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i ulegające biodegradacji, 

odpady niebezpieczne, odzież, tekstylia, inne niewymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w 

sposób selektywny.  Na terenie PSZOK powstała ścieżka edukacyjni oraz tzw.  pomieszczenie drugiego życia. 

W działaniu 5.2 dofinansowano także dwa projekty dotyczące ZZO. Pierwszy z nich obejmuje 

swoim zakresem zautomatyzowanie procesu wysortowywania surowców wtórnych 

przeznaczonych do recyklingu poprzez uzupełnienie istniejących ciągów technologicznych 

Zakładu segregacji odpadów zbieranych selektywnie „Barycz” w dodatkowe separatory, w 

tym między innymi: optoelektroniczne i/lub pneumatyczne do wstępnego wydzielania 

papieru, tworzyw sztucznych oraz metali żelaznych i nieżelaznych wraz z ciągiem do 

sortowania i doczyszczania szkła opakowaniowego. Drugi projekt zakłada budowę instalacji 

stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji w technologii reaktorów 

betonowych w ZZO w Brzeszczu- w wyniku realizacji tego projektu powstaną dodatkowe 

możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów.  

Dla PI 6a jako wskaźnik rezultatu („strategiczny”) na poziomie Programu przyjęto Udział 

odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów 

komunalnych, z wartością bazową na poziomie 17,58% (2013 r.) i docelową 60% (2023 r.). 

Wartość docelowa na poziomie 60% została wyznaczona w oparciu o wymogi dotyczące 

ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w ogólnej masie odpadów 

wytworzonych. Założono liniową dynamikę wzrostu wskaźnika. 

WYKRES 13. UDZIAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH SKŁADOWANIU W OGÓLNEJ 

MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH [%] W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM  - TREND OD 2007 R.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

7% 8%
14% 14% 16% 18% 21%

41%

64%

78% 79%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



52 

 

Jak zobrazowano na wykresie powyżej, wartość wskaźnika dynamicznie rosła do 2017 r., 

kiedy to województwo małopolskie osiągnęło poziom 79% udziału odpadów komunalnych 

niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów komunalnych wytworzonych. Cel 

60%, założony na 2023 r., został osiągnięty już w 2015 r.  Obserwowany trend wynika z faktu, 

że w latach 2013-2019 w województwie małopolskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiły 

pozytywne zmiany w systemie gospodarowania odpadami. Wzrosła liczba PSZOK i liczba 

osób objętych systemem selektywnego zbierania odpadów. W okresie od 2013 do 2019 roku 

wzrosła trzykrotnie masa odpadów zbieranych w sposób selektywny, co przyczyniło się do 

zwiększenia udziału masy odpadów zebranych selektywnie w stosunku do odpadów ogółem 

z 15% do 33,2 % w 2019 roku.  

Projekty dofinansowane w działaniu 5.2 wpływają na zmniejszenie ilości odpadów 

komunalnych podlegających składowaniu, jednak precyzyjne, ilościowe zwymiarowanie 

tego wpływu na zmianę wartości wskaźnika Udział odpadów komunalnych niepodlegających 

składowaniu w ogólnej masie odpadów w przypadku większości typów projektów nie jest 

możliwe. Obserwowane do 2019 r. pozytywne zmiany w województwie tylko w bardzo 

niewielkim stopniu mogły być związane z interwencją RPO WM 2014-2020, co wynika z 

relatywnie późnej kontraktacji środków i rozpoczęcia realizacji projektów dotyczących PSZOK 

i ZZO. Niewątpliwie jednak działania realizowane w projektach dotyczących PSZOK 

przyczyniają się do ograniczenia masy odpadów zmieszanych, których część kierowana jest 

na składowiska. Przedsięwzięcia obejmujące budowę nowej i rozbudowę istniejącej 

infrastruktury wspomagającej selektywną zbiórkę odpadów oraz działania edukacyjne na 

poziomie gmin przyczyniają się do zwiększenia ilości odpadów surowcowych, 

niebezpiecznych i wielkogabarytowych, wydzielonych ze strumienia odpadów powstających 

w gospodarstwach domowych. Z kolei projekty dotyczące modernizacji ZZO przyczyniają się 

do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska, poprzez poprawę efektywności 

wydzielania odpadów surowcowych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

przetwarzanie odpadów biodegradowalnych w wybudowanych biologicznych częściach 

instalacji. 

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że interwencja w działaniu 5.2 była skuteczna w 

realizacji wyznaczonego celu szczegółowego. Zakres dofinansowanych przedsięwzięć 

odznaczał się wymaganą dla skuteczności działań z zakresu gospodarki odpadami, jednakże 

skala efektów szczególnie w zakresie ZZO nie jest zadawalająca, co powoduje, że interwencja 

nie jest optymalna z puntu widzenia skuteczności realizacji wyznaczonego celu. Niewątpliwie 

jednak wsparcie udzielone w działaniu 5.2 przyczynia się do ograniczania liczby odpadów 

deponowanych na składowiskach. 

2.2.1.4 Efekty dodatkowe 

Na podstawie wyników badań terenowych i pogłębionej analizy projektów w ramach 

studiów przypadku można wskazać, że projekty dofinansowane w działaniu 5.2 

charakteryzują się przede wszystkim istotnymi efektami społecznymi związanymi z poprawą 
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jakości życia mieszkańców. Obejmują one zabezpieczaniem potrzeb i poprawą dostępności 

do usług komunalnych, wzrostem świadomości ekologicznej, ograniczenie uciążliwości 

związanych z zanieczyszczeniem środowiska.  

WYKRES 14. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 5.2 NA PYTANIE „JAKIE EFEKTY 

SPOŁECZNE ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU/ÓW 

DOFINANSOWANEGO/YCH W DZIAŁANIU 5.2 RPO WM 2014-2020” 

 
Źródło: CAWI, n=58  
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WYKRES 15. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 5.2 NA PYTANIE „JAKIE EFEKTY 

GOSPODARCZE ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI 

PROJEKTU/ÓW DOFINANSOWANEGO/YCH W DZIAŁANIU 5.2 RPO WM 2014-2020?” 

 
Źródło: CAWI, n=58  
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2.2.1.5 Małopolska na tle innych województw 

Zakres wsparcia 

W poszczególnych regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 

podobny zakres wsparcia w ramach PI 6a. Zasadniczo koncentrowano się na podobnych 

typach projektów, jak w działaniu 5.2 RPO WM 2014-2020. We wszystkich województwach 

możliwe było dofinansowanie budowy, rozbudowy, przebudowy PSZOK oraz instalacji do 

odzysku, recyklingu i ponownego użycia. W 9 województwach zaplanowano realizację 

projektów dotyczących usuwania azbestu, przy czym tylko w 5 województwach ostatecznie 

dofinansowano tego typu przedsięwzięcia. W 4 województwach zaplanowano wsparcie 

inwestycji dotyczących rekultywacji składowisk odpadów. W województwie podkarpackim 

zaplanowano i zrealizowano inwestycje związane z budową nowych składowisk odpadów, a 

w województwie łódzkim zaplanowano możliwość dofinansowania budowy składowiska lub 

kwater odpadów azbestowych, jednakże finalnie nie dofinansowano żadnego projektu w tym 

zakresie. 

TABELA 8. ZAPLANOWANE (OZNACZENIE X) I DOFINANSOWANE (ZIELONE TŁO) TYPY PROJEKTÓW W 

RAMACH PI 6A RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW  

TYPY PROJEKTÓW PSZOK ZZO AZBEST SKŁADOWISKA 

MAŁOPOLSKIE X X X 
 

dolnośląskie X X X 
 

kujawsko -pomorskie X X 
  

lubelskie X X X X 

lubuskie X X X 
 

łódzkie X X X X 

mazowieckie X X 
  

opolskie X X 
  

podkarpackie X X 
 

X 

podlaskie X X X 
 

pomorskie X X 
  

śląskie X X X 
 

świętokrzyskie X X 
  

warmińsko-mazurskie X X 
  

wielkopolskie X X X X 

zachodniopomorskie X X X 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych oraz danych z SL2014, 
przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

Realizacja założeń finansowych 

Poziom pierwotnych alokacji środków UE przeznaczonych w RPO 2014-2020 na PI 6a był 

zróżnicowany w poszczególnych regionach, przy czym w połowie regionów mieścił się w 

przedziale od 20 do 25 mln euro. Do grupy tej należało również województwo małopolskie.  
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WYKRES 16.PIERWOTNE ZAŁOŻENIA I FAKTYCZNE DOFINANSOWANIE UE W RAMACH PI 6A W RPO 

2014-2020 [MLN ZŁ]43 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych (pierwsze wersje RPO) oraz 
danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

W żadnym z regionów nie udało się zrealizować pierwotnych założeń dotyczących alokacji na 

poziomie wyższym niż 80%. Województwo małopolskie należy do grupy regionów, w 

których stopień realizacji pierwotnych założeń finansowych dotyczących wsparcia systemu 

gospodarki odpadami był najwyższy. 

WYKRES 17. POZIOM WYKORZYSTANIA PIERWOTNEJ ALOKACJI PRZEWIDZIANEJ NA PI 6A W RPO 

2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW [%]  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych (pierwsze wersje RPO) oraz 
danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

Istotnym czynnikiem, który miał wpływ na niższą niż oczekiwano absorpcję środków w PI 6a 

były opóźnienia w uchwalaniu wojewódzkich i krajowego planu gospodarki odpadami. 

Zgodnie z ustaleniami z KE, do momentu uchwalenia WPGO możliwe było finansowanie tylko 

przedsięwzięć obejmujących PSZOK oraz dotyczących unieszkodliwiania azbestu. 

Dodatkowym ograniczeniem w aplikowaniu o środki były założenia dotyczące linii 

 
43 Przeliczenie kwot alokacji wyrażonych w euro na złotówki wg kursu INFOREURO z kwietnia 2021 (1 EUR = 4,6582 zł) 
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demarkacyjnej między POIiŚ a RPO, zapisane w POIiŚ oraz przeniesione do zapisów SzOOP 

poszczególnych RPO:  

− w początkowym okresie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020, na poziomie 

RPO dofinansowane mogły być inwestycje tylko w tych regionach gospodarki 

odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego 

termicznego przekształcania odpadów (zapis ten został później zmodyfikowany);  

− dofinansowanie w RPO mogły otrzymać tylko projekty dotyczące PSZOK, które będą 

obsługiwać powyżej 20 tysięcy mieszkańców lub wartość ich kosztów 

kwalifikowanych będzie większa niż 2 mln zł (wymagane było spełnienie przez projekt 

co najmniej jednego ze wskazanych warunków – część województw wprowadziło 

obowiązek spełnienia obu wymogów); 

− dofinansowanie w RPO mogły otrzymać projekty dotyczące inwestycji innych niż 

PSZOK, dla których wartość kosztów kwalifikowanych była nie większa niż 8 mln zł. 

Przyjęte limity kosztów kwalifikowanych stanowiły ograniczenie zarówno dla możliwości 

dofinansowania budowy nowych PSZOK, jak i tak kapitałochłonnych inwestycji, jak 

inwestycje w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy ZZO. 

Najwyższy poziom realizacji pierwotnych założeń alokacyjnych odnotowano w 

województwach lubelskim (79%), małopolskim (75%), pomorskim (73%) i dolnośląskim 

(72%). Wpływ na to miały rozwiązania przyjęte przez IZ w powiązaniu z podażą 

odpowiednich projektów:  

− W RPO województwa lubelskiego dofinansowano dwa duże, kompleksowe projekty 

pozakonkursowe, których wartość dofinansowania stanowiła 97% całkowitej kwoty 

zakontraktowanej w PI 6a w tym województwie. Jeden z nich dotyczył dostosowania 

7 ZZO do wymagań dla RIPOK, drugi systemu gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego; 

− W RPO województwa dolnośląskiego nie wprowadzono ograniczenia kwoty kosztów 

kwalifikowalnych dla inwestycji w ZZO, dzięki czemu sfinansowało projekty dotyczące 

budowy lub modernizacji aż 10 ZZO o łącznej wartości dofinansowania 112 mln zł, co 

odpowiada 93% całkowitej kwoty zakontraktowanej w PI 6a w tym województwie;    

− Województwo pomorskie, podobnie jak dolnośląskie, nie przeniosło do programu 

zapisów odnośnie górnego limitu kosztów kwalifikowanych dla projektów innych niż 

PSZOK, dzięki czemu dofinansowano 6 projektów dotyczących ZZO na łączną kwotę 

57,4 mln, co odpowiada 93% całkowitej kwoty zakontraktowanej w PI 6a w tym 

województwie 

− W województwie małopolskim do Planu Inwestycyjnego do WPGO wpisano budowę 

lub modernizację PSZOK w każdej gminie, dzięki czemu zniwelowano jedną z 
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kluczowych barier dostępności wsparcia, które występowały w innych 

województwach. Ponadto w działaniu 5.2 przeprowadzono aż 4 nabory wniosków, w 

tym jeden dedykowany wyłącznie PSZOK, w ostatnim naborze w 2019 r. obniżono 

wymogi w niektórych kryteriach oceny merytorycznej, dzięki czemu dofinansowano 

aż 59 projektów dotyczących PSZOK (najwięcej w skali kraju) oraz 40 projektów 

dotyczących usuwania azbestu (na tego typu projekty przeznaczono 18% całkowitej 

zakontraktowanej kwoty środków). 

DOBRA PRAKTYKA – ZZO 

RPO województwa lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 

Projekt: „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań 

dla RIPOK" (RPLU.06.03.00-06-0001/16), beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 

dofinansowanie: 83 254 284 zł, 68% kosztów kwalifikowalnych 

Celem głównym projektu było usprawnienie działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 

województwie lubelskim poprzez rozbudowę i wyposażenie RIPOK. W projekcie zaangażowanych zostało 

7 podmiotów: PGK z o. o. z siedzibą w Biłgoraju (pełni rolę Lidera), ZZO MZC Sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie, 

PGO Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ZZOK w Adamkach k. Radzynia 

Podlaskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, MSOK "KRAS-EKO" Sp. z o.o. z siedzibą w Wincentowie, 

PGKIM Łęczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej. Projekt obejmował swoim zakresem zadania ukierunkowane na 

poprawę gospodarowania odpadami na obszarze województwa lubelskiego, w szczególności przyczynił się do 

zapobiegania nadmiernej ilości powstawania odpadów, efektywnego zbierania, wstępnego magazynowania, 

przetwarzania oraz w dalszej kolejności odzysku czy unieszkodliwiania. Projekt obejmuje obszar województwa 

lubelskiego. Rezultaty będą mają charakter ponadlokalny i regionalny. Z rezultatów projektu korzystać będą 

zarówno mieszkańcy gmin ujętych w systemie poszczególnych partnerów projektu jak również rolnicy (w 

zakresie zagospodarowania kompostu) i przedsiębiorcy. Rezultatami realizacji inwestycji będzie m.in.: Wzrost 

możliwości przerobowych zakładów w zakresie recyklingu odpadów o około 30 050 Mg, Wzrost możliwości 

przerobowych zagospodarowania odpadów zakładów o około 51 200 Mg, Wskaźnik liczby osób objętych 

systemem zagospodarowania odpadów na poziomie około 835 084 osób. 

Realizacja celów wskaźnikowych 

Poziom zakładanych pierwotnie w RPO 2014-2020 wartości docelowych wskaźników w PI 6a 

był dość zróżnicowany na poziomie poszczególnych regionów. W przypadku budowy, 

rozbudowy i modernizacji PSZOK, poziom zakładanych pierwotnie efektów był do pewnego 

stopnia skorelowany ze skalą potrzeb identyfikowanych w WPGO. W przypadku 

pozostałych wskaźników regiony kierowały się przede wszystkim wewnętrznymi analizami 

potrzeb inwestycyjnych, które potencjalnie mogły zostać sfinansowane w ramach RPO – 

skala i zakres inwestycji w infrastrukturę inną niż PSZOK, wynikająca z WPGO, była mało 

miarodajna. W części regionów Plany Inwestycyjne do WPGO obejmowały szeroki wachlarz 

potencjalnych inwestycji, w tym znajdujących się na bardzo wczesnym (koncepcyjnym) 

etapie. Cześć regionów, w tym Małopolska, na etapie programowania nie określiła wartości 

docelowych wszystkich wskaźników. Istotnym problemem na etapie programowania był też 

brak precyzyjnej linii demarkacyjnej pomiędzy RPO i POIiŚ 2014-2020, co utrudniało 

określenie, które inwestycje docelowo będą finansowane na poziomie centralnym, a które 

na poziomie regionalnym.  
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Opisany stan faktyczny ma przełożenie na stopień realizacji pierwotnych założeń dotyczących 

wskaźników – jest jednym z czynników wpływających na duże rozbieżności pomiędzy 

planowanymi i faktycznie osiągniętymi efektami oraz reprezentującymi je wartościami 

wskaźników w poszczególnych regionach. 

WYKRES 18.POZIOM REALIZACJI PIERWOTNIE ZAKŁADANYCH WARTOŚCI DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW W 

PI 6A RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW44 

A. LICZBA WSPARTYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH [SZT.] 

 

B. LICZBA WSPARTYCH ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH [SZT.] 

 

  

 
44 Na wykresie prezentowane są wartości dla regionów, które określiły wartość docelową danego wskaźnika w pierwszej 
wersji RPO. Część województw nie określiła wartości docelowej na etapie programowania lub nie ujęła danego wskaźnika w 
programie. 
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C. DODATKOWE MOŻLIWOŚCI PRZEROBOWE W ZAKRESIE RECYKLINGU ODPADÓW [TONY/ROK] (CI 17) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych (pierwsze wersje RPO) oraz 
danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

W przypadku wskaźnika Liczba wspartych punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, w większości województw, które określiły wartość tego miernika, nie udało 

się osiągnąć pierwotnych założeń. Wyjątkiem są trzy województwa: podkarpackie, 

pomorskie i opolskie. Dwa pierwsze, w których poziom realizacji w podpisanych umowach 

znacznie przekroczył pierwotne szacunki, przyjęły dość ostrożne założenia dotyczące liczby 

przewidzianych do wsparcia PSZOK na etapie programowania (odpowiednio: 21 i 15 

obiektów przy 69 założonych w WPGO). Z kolei pierwotne założenia w województwach, 

które odnotowały najniższy poziom realizacji założeń wskaźnikowych dotyczących PSZOK, 

były dużo bardziej ambitne i zbliżone do wartości wynikających z WPGO. Wyniosły 

odpowiednio dla województwa małopolskiego - 110 PSZOK (przy wpisanych do WPGO 217 

inwestycjach w PSZOK– 167 nowych PSZOK i 50 modernizowanych), kujawsko-pomorskim – 

79 PSZOK (przy 145 wpisanych do WPGO), mazowieckim – 109 PSZOK (przy 125 wpisanych 

do WPGO) i świętokrzyskim – 50 (przy 75 wpisanych do WPGO). Istotną przyczyną niskiego 

poziomu realizacji założeń wskaźnikowych były więc ambitne, jak również niekiedy 

nietrafne podejście do szacowania celów operacyjnych określonych na etapie 

programowania (patrz rozdział 2.2.1.2 Realizacja celów wskaźnikowych dla Małopolski). 

Wśród innych przyczyn można wymienić przede wszystkim, wspomnianą już wcześniej linię 

demarkacyjną pomiędzy POIiŚ a RPO, brak ujęcia danej inwestycji w Planie Inwestycyjnym do 

WPGO oraz brak aktualizacji WPGO.  

W przypadku drugiego wskaźnika - Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów 

komunalnych, dwa województwa - świętokrzyskie i zachodniopomorskie, znacznie 

przekroczyły zaplanowane pierwotnie wartości. W tych regionach opisany stan wynika 

przede wszystkim z ostrożnego szacowania wartości docelowej na etapie programowania – 

w obu założono wsparcie 2 ZZO, a dofinansowano po 5 ZZO. Faktycznym liderem są trzy 

województwa – dolnośląskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie, które określiły na etapie 

programowania bardzo ambitne cele (odpowiednio 8, 10 i 8 planowanych do wsparcia ZZO) i 

cele te zrealizowały (na poziomie odpowiednio 10, 8, 8 wspartych ZZO).  Województwa, 

które były liderami w realizacji ZZO, nie zastosowały limitów kwotowych dla kosztów 

893%

736%

157% 101% 100%
39% 17% 10% 4% 4% 1% 0% 0% 0%



60 

 

kwalifikowanych lub zaplanowały realizację kompleksowego, pozakonkursowego projektu w 

zakresie ZZO (lubelskie). 

TABELA 9. ZESTAWIENIE INFORMACJI NT. GÓRNEGO LIMITU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA 

INWESTYCJI INNYCH NIŻ PSZOK W RPO POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW  

WOJEWÓDZTWO 

LIMIT KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH 

NA PROJEKTY INNE NIŻ 

PSZOK 

OPIS WARUNKÓW DOFINANSOWANIA 

MAŁOPOLSKIE TAK - 8 mln zł   

dolnośląskie TAK - 20 mln zł W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy maksymalna wartość 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu nie przekracza 20 mln zł 
oraz czy całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania z RPO WD w 
projekcie nie jest niższa niż 1 000 000 zł. 

kujawsko -
pomorskie 

TAK - 8 mln zł Ocenie podlega, czy wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie 
przekracza 8 mln zł, natomiast w przypadku projektu dotyczącego wyłącznie 
PSZOK (typ projektu 1), czy wartość wydatków kwalifikowalnych dotyczących 
1 PSZOK-a nie przekracza 2 mln zł i czy PSZOK przeznaczony jest do obsługi do 
20 tys. mieszkańców (warunki te muszą być spełnione łącznie). 

lubelskie TAK - 8 mln zł W przypadku pozostałych projektów wspierane będą inwestycje, 
których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza niż 8 mln zł (nie 
dotyczy projektów z zakresu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 
tj. utylizacji azbestu). 

lubuskie NIE   

łódzkie NIE   

mazowieckie NIE   

opolskie TAK - 8 mln zł Dla pozostałych typów projektów, zgodnie z ustaloną demarkacją 
pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym, wsparciem mogą 
być objęte projekty o wartości kosztów kwalifikowalnych poniżej 
8 mln ZŁ. 

podkarpackie TAK - 8 mln zł Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów w zakresie 
rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi do 8 mln ZŁ. 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów w zakresie 
rozwoju systemu gospodarki odpadami innymi niż komunalne do 4 mln ZŁ. 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów w zakresie 
rekultywacji składowisk odpadów do 8 mln ZŁ. 
Limit nie dotyczy konkursów dedykowanych dla MOF. 

podlaskie TAK - 8 mln zł Zgodnie z linią demarkacyjną ustaloną pomiędzy POIŚ 2014-2020 a 
regionalnymi programami operacyjnymi w ramach Działania 6.1 RPOWP 2014-
2020 wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące inwestycji innych niż 
PSZOK, dla których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza niż 8 
mln zł. 

pomorskie NIE   

śląskie TAK - 8 mln zł Finansowanie wszelkich inwestycji w ramach zakładów odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych możliwe będzie w przypadku, gdy 
całkowite wydatki kwalifikowalne nie przekraczają 8 mln ZŁ 

świętokrzyskie NIE   

warmińsko-
mazurskie 

NIE   

wielkopolskie TAK - 8 mln zł W ramach RPO wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące inwestycji innych 
niż PSZOK dla których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie nie większa 
niż 8 mln ZŁ. 

zachodniopomors
kie 

TAK - 8 mln zł W przypadku inwestycji innych niż PSZOK, maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowanych wynosi 8 mln zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych  
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Większość regionów miała duże trudności z realizacją wskaźnika Dodatkowe możliwości 

przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI 17). W województwie małopolskim, na 

podstawie realizowanej umowy planowane jest osiągnięcie założonej w Programie wartości 

docelowej wskaźnika, jednak w większości województw nie udało się zrealizować przyjętych 

celów wskaźnikowych w pełnym wymiarze lub w ogóle. Jedną z przyczyn były rozbieżności 

interpretacyjne, dotyczące sposobu definiowania wskaźnika oraz samego procesu recyklingu. 

Recykling w precyzyjnym rozumieniu tego pojęcia nie jest procesem typowym dla 

wspieranych ZZO, które najczęściej koncentrują się na sortowaniu odpadów, doczyszczaniu 

lub przygotowaniu do dalszego zagospodarowania (w tym recyklingu). Realizacja wskaźnika 

w projektach dotyczących wsparcia ZZO mogła mieć de facto miejsce, jeżeli w zakładzie 

tworzono lub modernizowano instalację do kompostowania odpadów organicznych45 lub 

jeżeli przedmiotem wsparcia były wyspecjalizowane instalacje ukierunkowane na recykling 

konkretnych frakcji odpadów komunalnych. Wsparcie dla tego rodzaju inwestycji, 

realizowanych najczęściej przez prywatnych przedsiębiorców, cieszyło się niewielkim 

zainteresowaniem lub nie było przewidziane w części programów (w ogóle lub w 

początkowej fazie ich wdrażania46).  

Skala kluczowych efektów 

Województwo małopolskie jest zdecydowanym liderem w pod względem liczby wspartych 

PSZOK oraz liczby osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych. Było to 

możliwe m.in. dzięki relatywnie niewielkiemu zaangażowaniu środków w budowę, 

rozbudowę i modernizację instalacji w zakładach zagospodarowania odpadów. Inwestycje w 

ZZO są zazwyczaj bardziej kapitałochłonne niż inwestycje w PSZOK, co tłumaczy w pewnym 

stopniu niewielką skalę efektów w zakresie wsparcia PSZOK w regionach (lubelskie, 

dolnośląskie), w których dużą część alokacji skonsumowały projekty koncentrujące się na 

budowie, rozbudowie lub modernizacji ZZO.  

 
45 Kompostowanie jest jedną z form recyklingu. 

46 Tak sytuacja miała miejsce m.in. w ramach POIiŚ 2014-2020 w początkowej fazie wdrażania tego programu. 
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WYKRES 19. KLUCZOWE EFEKTY W PI 6A W RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW - 

WSPARCIE PSZOK 

A. LICZBA WSPARTYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH [SZT.]  

 

B. LICZBA OSÓB OBJĘTYCH SELEKTYWNYM ZBIERANIEM ODPADÓW [TYS. OSÓB]47 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

W województwie małopolskim zrealizowano w ramach RPO WM 2014-2020 jedynie dwa 

przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój ZZO. Liderem w tym obszarze interwencji są 

województwa dolnośląskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie, przy czym skala projektów i 

zakres był bardzo zróżnicowany, od budowy i daleko idącej modernizacji instalacji do 

sortowania, kompostowania i doczyszczania odpadów komunalnych, poprzez modernizację 

punktów przeładunku odpadów, do niewielkich projektów dotyczących doposażenia 

istniejących instalacji w specjalistyczny sprzęt.  

 
47 Dokonano eksperckiej korekty wartości części wskaźników z SL2014, przekazanych Wykonawcy przez MFiPR w formie 
bazy danych, zostały skorygowane, m.in. pominięto wartości wykazywane w projektach innych niż PSZOK, dodano brakujące 
wartości w części projektów na podstawie wskaźnika Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów 
(wykazywanym w projektach dotyczących PSZOK). 
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WYKRES 20. KLUCZOWE EFEKTY W PI 6A W RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW - 

WSPARCIE ZZO 

A. LICZBA WSPARTYCH ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (SZT.)48 

 

B. DODATKOWE MOŻLIWOŚCI PRZEROBOWE W ZAKRESIE RECYKLINGU ODPADÓW [TYS. MG/ROK] (CI 17) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

Największe pod względem wartości, skali oraz zakresu podejmowanych działań inwestycje 

zrealizowano w województwach dolnośląskim i lubelskim. W tych województwach notowano 

również największe wartości wskaźnika odnoszącego się do dodatkowych możliwości 

przerobowych w zakresie recyklingu odpadów. Wysoka wartość wskaźnika powiązana jest z 

liczbą inwestycji w ZZO w danych województwach (o czynnikach sukcesu w realizacji ZZO 

opisano we wcześniejszej części rozdziału). 

Województwo małopolskie należy do grupy pięciu województw, w które dofinansowały w 
RPO projekty obejmujące usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 
Większą skalę efektów w tym obszarze uzyskano jedynie w województwie lubelskim, gdzie 
zrealizowano pozakonkursowy, regionalnie koordynowany projekt w tym zakresie  

 
48 Wskaźnik stanowi agregację kilku różnych wskaźników odnoszących się do zakładów zagospodarowania odpadów. 
Wartości wskaźnika w części projektów zostały zweryfikowane na podstawie analizy faktycznego zakresu projektu. 
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Wykres 21.Kluczowe efekty w PI 6a w RPO 2014-2020 poszczególnych województw - .  
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WYKRES 21.KLUCZOWE EFEKTY W PI 6A W RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW - 

MASA WYCOFANYCH Z UŻYTKOWANIA I UNIESZKODLIWIONYCH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

[TYS. MG]  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

DOBRA PRAKTYKA - AZBEST 

RPO województwa lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 6.3. Gospodarka odpadami 

Projekt „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, 

beneficjent: Województwo Lubelskie, dofinansowanie: 39 262 212 zł, 99% kosztów kwalifikowalnych 

Zasadniczym elementem projektu było usunięcie 76 000 ton wyrobów azbestowych z budynków 

prywatnych. Dodatkowo została przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców 

województwa lubelskiego z zakresu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ich 

demontażu i utylizacji. Realizacje w konkretnych lokalizacjach odbywały się w oparciu o indywidualne 

zgłoszenia mieszkańców. Za mechaniczne usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest oraz odpadów 

azbestowych znajdujących się już na ziemi (posesji, działce), ich załadunek i transport oraz zdeponowanie 

tych odpadów na odpowiednio przystosowanym do tego składowisku odpadów niebezpiecznych, 

odpowiadały wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty. Przyjęcie takiego podejścia umożliwiło realizację 

działań w dużej skali, ponadto ograniczało do minimum negatywne oddziaływanie usuwanych materiałów 

zawierających azbest na zdrowie ludzi i środowisko.   

2.2.2 OCENA UŻYTECZNOŚCI 

2.2.2.1 Wkład interwencji w zaspokojenie potrzeb regionu 

Kluczowym aktem prawa UE w dziedzinie gospodarki odpadami jest Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Zgodnie 

z jej zapisami, dążeniem UE jest stworzenie społeczeństwa recyklingu, którego celem będzie 

unikanie wytwarzania odpadów oraz wykorzystywanie odpadów jako zasobów. Narzędziem 

realizacji celów dyrektywy 2008/98/WE na poziomie krajowym są plany gospodarki 

odpadami, które zawierają m.in. opis sposobu, w jaki plan wspiera realizację celów i 

przepisów przedmiotowej dyrektywy Obowiązujący plan gospodarki odpadami na poziomie 

krajowym został podjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z 1.7.2016 r. w sprawie Krajowego 

planu gospodarki odpadami 2022. Jego regionalnym odpowiednikiem dla województwa 

małopolskiego jest Plan gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016 – 

2022 (WPGO). Cele gospodarki recyklingu wymuszają zwiększenie udziału odpadów 
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zbieranych selektywnie. Poza ich zbieraniem w ten sposób na terenie nieruchomości (skąd są 

odbierane), konieczne jest zwiększenie efektywności przyjmowania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych w PSZOK-ach. Poprawa tej efektywności wymusza potrzebę 

rozbudowy sieci PSZOK, tak aby były łatwo dostępne dla mieszkańców, zachęcając do 

korzystania z ich oferty.  

RPO WM 2014-2020 w obszarze gospodarki odpadami koncentrowało się na wsparciu 

systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Inwestycje tego rodzaju realizowane 

były przez gminy. Zgodnie z zapisami WPGO, w województwie małopolskim zidentyfikowano 

największe potrzeby dotyczące budowy i modernizacji PSZOK. Łącznie w WPGO 

przewidziano inwestycje w 242 obiekty tego rodzaju, przy czym tych kwalifikujących się do 

wsparcia w RPO (koszt poniżej 2 mln) przewidziano 217. W innych województwach potrzeby 

w tym zakresie zostały zdefiniowane na dużo niższym poziomie. Biorąc pod uwagę wiedzę 

zespołu badawczego na temat stanu faktycznego oraz podejścia do przygotowania WPGO w 

innych województwach, można założyć, że skala zaplanowanych inwestycji w 

województwie małopolskim nie wynikała z faktycznie gorszego niż w innych 

województwach wyjściowego stanu podstawowej infrastruktury PSZOK. Województwo 

Małopolskie, tworząc Plan Inwestycyjny do WPGO, oprócz zgłoszonych, faktycznie 

planowanych inwestycji, wpisało do niego budowę PSZOK w każdej gminie. Taki zabieg, 

pozwalający w przyszłości na realizację PSZOK w gminach, które pierwotnie nie miały jeszcze 

świadomości potrzeby inwestycji w tym zakresie, powoduje, że stopień realizacji określonych 

w WPGO potrzeb, pomimo bardzo dużej liczby dofinansowanych PSZOK, jest niewielki. W 

rzeczywistości zgodnie z WPGO, jak i w Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki 

Odpadami Województwa Małopolskiego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., 

w 2014 roku w województwie małopolskim funkcjonowało 115 PSZOK, a w okresie 2014-

2016 liczba PSZOK funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego do 122. Na 182 

małopolskie gminy w 2016 roku co najmniej 111 gmin miało zlokalizowany jeden PSZOK na 

swoim terenie. Zgodnie z WPGO oraz Sprawozdaniem, w 2016 tylko 71 gmin nie posiadało 

PSZOK na swoim terenie. W związku z tym można ocenić, że dofinansowanie w ramach RPO 

WM 2014-2020 inwestycji w 61 PSZOK (w tym budowa 4449 i modernizacja, rozbudowa 17 

istniejących PSZOK) ma bardzo istotny wkład w realizację potrzeb inwestycyjnych regionu, 

związanych z realizacją celów dyrektywy 2008/98/WE. 

Wkład RPO WM 2014-2020 w zaspokojenie potrzeb województwa w zakresie inwestycji w 

budowę lub modernizację zakładów zagospodarowania odpadów należy ocenić jako 

średnio istotny. Dofinansowano dwa projekty: 

 
49 Docelowo, po uwzględnieniu projektów wybranych do dofinansowania z listy rezerwowej, liczba wybudowanych PSZOK 
wyniesie 46. 
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− Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych 

Barycz w Krakowie – jest to jedna z dwóch zaplanowanych w WPGO instalacji do 

doczyszczania selektywnie zebranych odpadów;  

− Budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji w 

technologii reaktorów betonowych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w 

Brzeszczach,  w wyniku której powstaną  dodatkowe możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu odpadów - 20 000 MG/rok,  co odpowiada 14% łącznej istniejącej 

mocy przerobowej instalacji do bioodpadów oraz 17% mocy przerobowej, 

planowanej w ramach WPGO (w WPGO zaplanowano 7 inwestycji w zakresie 

instalacji do bioodpadów o prognozowanej masie odpadów do przetworzenia 118 

tys. Mg/rok). 

Zaangażowanie środków RPO WM 2014-2020 w likwidację zagrożeń wynikających z bardzo 

dużych potrzeb w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz 

bezpiecznego unieszkodliwiania wytworzonych podczas tego procesu odpadów, należy uznać 

za trafne, przy czym skala środków nie pozwoliła na pełne zaspokojenie potrzeb regionu w 

tym zakresie – potrzeby te są bowiem wyjątkowo duże. W ramach projektów 

dofinansowanych w działaniu 5.2 zaplanowano wycofanie z użytkowania i 

unieszkodliwienie 34,2 tys. Mg wyrobów zawierających azbest odpowiada blisko 14% 

całkowitych potrzeb w tym obszarze występujących na terenie województwa (240,8 tys. Mg).  

2.2.2.2 Małopolska na tle innych województw 

Województwo małopolskie jest liderem pod względem liczby wspartych PSZOK, natomiast 

literalne wyliczenie stopnia realizacji potrzeb określonych w WPGO jest nieadekwatne i nie 

pokazuje prawdziwej skali potrzeb województwa50. Biorąc pod uwagę poziom kosztów 

jednostkowych, realizacja zdefiniowanych potrzeb w ramach dostępnej alokacji, nawet przy 

założeniu pełnego wykorzystania alokacji oraz przeznaczenia 100% środków na wsparcie 

PSZOK, nie byłaby możliwa, a wynikało to z nietrafnych założeń przyjętych na etapie 

programowania i szacowania wartości docelowych wskaźników. 

  

 
50 Wpisana do WPGO liczba 242 inwestycji w PSZOK jest nierealna i nieadekwatna do realizacji. Bardziej adekwatną liczbą 
inwestycji w zakresie PSZOK wydaje się liczba gmin, które nie posiadały PSZOK - było to 71 gmin. 
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WYKRES 22. LICZBA PSZOK PLANOWANYCH DO BUDOWY, MODERNIZACJI LUB ROZBUDOWY W LATACH 

2016-2025 W RAMACH PLANÓW INWESTYCYJNYCH WPGO [SZT.] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPGO  

WYKRES 23. LICZBA PSZOK WSPARTYCH W RAMACH RPO [SZT.] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

WYKRES 24. WKŁAD RPO W REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ WPGO W ZAKRESIE BUDOWY, ROZBUDOWY I 

MODERNIZACJI PSZOK [%]  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPGO oraz danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 
01.06.2021 

W obszarze gospodarki odpadami regionalne programy operacyjne koncentrowały się na 

wsparciu PSZOK, w mniejszym stopniu zakładów zagospodarowania odpadów. Stopień 

realizacji kluczowych potrzeb inwestycyjnych określonych w WPGO przy udziale środków 

242

159
125

94 86 79 75 73 69 69 66 54 53 51 49
22

63
51

37 36 35
24 24

17 14 11 8 8 7 5 4 3

0
10
20
30
40
50
60
70

71%
65%

54% 50%

35%
29% 28% 26% 23%

15% 15% 11% 8% 7% 5% 5%



69 

 

RPO WM 2014-2020 w województwie małopolskim należy uznać za znaczący w ujęciu 

rzeczowym. Program był kluczowym źródłem finansowania działań dotyczących budowy, 

rozbudowy i doposażenia PSZOK. Stopień realizacji potrzeb w ujęciu procentowym w 

porównaniu do innych województw kształtuje się na poziomie średnim, co wynika z bardzo 

ambitnie wyznaczonych celów w województwie małopolskim, a co za tym idzie - z dużej skali 

potrzeb inwestycyjnych dotyczących organizacji systemu PSZOK, które nie mogły zostać 

zaspokojone w całości w ramach dostępnej alokacji środków. Korzystnym zjawiskiem jest 

udział w dofinansowanych projektach komponentów wspierających procesy umiejscowione 

najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, a mianowicie zapobiegania 

powstawaniu odpadów i przygotowania do ponownego użycia. RPO WM 2014-2020 

charakteryzuje się relatywnie dużą liczbą projektów obejmujących organizację punktów 

napraw. Udział tego rodzaju projektów w RPO WM 2014-2020 był relatywnie wysoki w 

porównaniu z innymi regionalnymi programami operacyjnymi. W projektach identyfikowano 

również działania związane z organizacją punktów wymiany rzeczy używanych. Tego rodzaju 

rozwiązania cieszyły się jednak dużo mniejszym zainteresowaniem, zarówno w RPO WM 

2014-2020, jak i innych regionalnych programach operacyjnych. W projektach realizowanych 

w innych województwach identyfikowano działania związane z organizacją systemu zbierania 

i kompostowania bioodpadów powstających na obszarze gminy, miały one jednak charakter 

incydentalny. W przypadku województwa małopolskiego tego rodzaju komponent był 

elementem projektu finansowanego ze środków POIiŚ 2014-202051. 

Warto podkreślić, że wyniki szczegółowych analiz prowadzonych przez zespół ewaluacyjny w 

niniejszym badaniu oraz w innych badaniach dotyczących regionalnych programów 

operacyjnych, prowadzą do wniosku, że bez szerokiej promocji oraz właściwej organizacji 

systemu wymiany i napraw rzeczy używanych na obszarze gminy stopień wykorzystania 

tego rodzaju infrastruktury i poziom partycypacji ze strony mieszkańców jest niewielki. 

W perspektywie finansowej 2021-2027 konieczna jest kontynuacja wsparcia na rzecz 

rozwoju systemu PSZOK. Biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły w perspektywie 

finansowej 2014-2020, jak również priorytety określone w hierarchii sposobów 

postępowania z odpadami, w perspektywie finansowej 2021-2027, należy położyć 

szczególny nacisk na zwiększenie dostępności PSZOK dla mieszkańców, jak również 

działania przyczyniające się do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz przygotowaniu 

do ponownego użycia oraz selektywnej zbiórki i efektywnego wykorzystania bioodpadów, 

tj. finansowanie w ramach PSZOK punktów napraw, punktów wymiany rzeczy używanych 

oraz kompostowni bioodpadów powstających na obszarze gminy. Wskazane jest wsparcie 

zarówno działań inwestycyjnych (zaplecze infrastrukturalne), jak i nie inwestycyjnych 

(promocja i organizacja efektywnego systemu napraw, wymiany rzeczy używanych oraz 

zbiórki bioodpadów). 

 
51 Został on opisany szerzej w rozdziale dotyczącym oceny wpływu i komplementarności wsparcia. 
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2.2.3 OCENA WPŁYWU I KOMPLEMENTARNOŚCI 

2.2.3.1 Wkład RPO WM 2014-2020 w finansowanie kluczowych przedsięwzięć związanych z 

gospodarką odpadami w regionie 

W czasie realizacji badania nie były dostępne dane dotyczące ogólnych nakładów 

inwestycyjnych na gospodarkę odpadami w województwie małopolskim w okresie wdrażania 

projektów realizowanych przy udziale środków RPO WM 2014-202052. Można jednak 

porównać przewidywane nakłady z dostępnymi danymi GUS dla okresu siedmiolecia53. Z 

danych gromadzonych przez GUS wynika, że łączne nakłady na środki trwałe w obszarze 

gospodarki odpadami w latach 2013-201954 w województwie małopolskim wyniosły 878 

mln zł. Środki RPO WM 2014-2020 zaangażowane w gospodarkę odpadami odpowiadają 

prawie 10% (dokładnie 9,86%) tej kwoty. Potencjalny wkład finansowy RPO WM 2014-2020 

w realizację ogółu działań w obszarze gospodarki odpadami należy uznać za znaczący.   

Komplementarnym uzupełnieniem działań realizowanych przy udziale środków RPO WM 

2014-2020 w województwie małopolskim były projekty finansowane ze środków WFOŚiGW55 

oraz POIiŚ 2014-2020. Łączna wartość wsparcia na rzecz usprawnienia systemu 

gospodarowania odpadami w ramach umów podpisanych w latach 2015-2020 w 

programach finansowanych ze środków UE oraz WFOŚiGW w Krakowie wyniosła co najmniej 

139,3 mln ZŁ. Najwięcej środków pochodziło z RPO WM 2014-2020 (86,6 mln ZŁ). Nieco 

mniej było wydatkowane ze środków WFOŚiGW (27,8 mln ZŁ) oraz POIiŚ 2014-2020 (24,9 

mln ZŁ). 

WYKRES 25. ROZKŁAD WSPARCIA NA RZECZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA OD PADAMI 

W RAMACH UMÓW PODPISANYCH W LATACH 2015-2020 W RPO WM 2014-2020, POIIŚ 2014-
2020 ORAZ WFOŚIGW W KRAKOWIE (ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSPARCIA: 139,3 MLN ZŁ) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz danych przekazanych przez WFOŚiGW w 
Krakowie 

Można uznać, że środki RPO WM 2014-2020 wniosły istotny wkład we wsparcie działań 

dotyczących usprawnienia systemu gospodarowania odpadami w województwie 

małopolskim ze środków publicznych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

 
52 Środki w ramach dofinansowanych projektów będą wydatkowane do 2023 roku. 

53 Okres analogiczny do perspektywy finansowej UE. 

54 Dane dla roku 2020 nie zostały jeszcze opublikowanie w momencie realizacji badania. 

55 Analizą objęto także środki NFOŚiGW wydatkowane poprzez WFOŚiGW, udostępnione przez tą instytucję. 
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Ze środków WFOŚiGW w latach 2015-2020 wsparto w formie dotacji i pożyczek56 25 

przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem odpadami i ograniczeniem zużycia zasobów: 

− Najwięcej projektów dotyczyło usuwania i unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych, przy czym zakres wsparcia był szerszy niż w RPO WM 2014-2020 - 

obejmował usuwanie azbestu, ale również unieszkodliwianie odpadów medycznych i 

poprzemysłowych; 

− Wsparto również trzy projekty dotyczące modernizacji zakładów zagospodarowania 

odpadów, jeden projekt dotyczący budowy PSZOK oraz pięć projektów dotyczących 

likwidacji i rekultywacji składowisk odpadów; 

− Przedmiotem finansowania były również dwa projekty dotyczące ograniczenia ilości 

odpadów powstających w procesach produkcyjnych oraz ograniczenia zużycia 

zasobów. 

DOBRE PRAKTYKI – projekty dofinansowane przez WFOŚiGW w Krakowie 

Ze środków WFOŚiGW sfinansowano wdrożenie specjalistycznej linii technologicznej w firmie GRC Technologie 

Sp. z o.o. w celu zmniejszenia poziomu odpadów poprzez wykorzystanie popiołu do produkcji zapraw 

budowlanych. Jego efektem była zmniejszenie ilości odpadów przemysłowych powstających w zakładzie o 

21 120 Mg/rok. 

Ciekawą inicjatywą w kontekście wsparcia GOZ, w szczególności ograniczenia zasobów, był również projekt 

dotyczący modernizacji systemu mycia policyjnych pojazdów służbowych zrealizowany przez Komendę 

Wojewódzką Policji w Krakowie. Efektem projektu było zmniejszenie o 1/3 zużycia wody w procesie mycia 

pojazdów i uzyskanie oszczędności wody na poziomie 1,7 tyś. m3 w skali roku. 

Ze środków POIiŚ 2014-2020 dofinansowano pięć projektów dotyczących budowy i 

wyposażenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów. Projekty były realizowane w 

większych ośrodkach miejskich: Tarnowie, Bochni i Nowym Targu, w gminie miejsko-wiejskiej 

Krzeszowice oraz czterech gminach wiejskich: Lipinki, Moszczenica, Ropa i Uście Gorlickie (w 

ramach kompleksowego projektu). Łącznie powstało 9 PSZOK, które obsługują prawie 350 

tys. osób. Na wyróżnienie zasługuje kompleksowy projekt realizowany w Tarnowie.  

DOBRA PRAKTYKA – projekt dofinansowany w POIiŚ 2014-2020 

Projekt „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie” (POIS.02.02.00-00-

0033/16), beneficjent: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., dofinansowanie: 13 957 551 zł, 85% 

kosztów kwalifikowalnych 

Celem projektu realizowanego do końca 2021 roku jest unowocześnienie gospodarki odpadami komunalnymi 

poprzez budowę dwóch PSZOK-ów i kompostowni bioodpadów dostarczanych przez mieszkańców.  

Nowe Pszonki, jako nowoczesne i wielofunkcyjne obiekty, umożliwiają prowadzenie działań ograniczających 

ilości powstających odpadów. PSZOKi zostały wyposażone w specjalistyczne urządzenia do prasowania 

odpadów, co ułatwia ich czasowe magazynowanie i transport. Zastosowane rozwiązania umożliwiają 

uzyskiwanie wyższej jakości surowców wtórnych, nadających się do recyklingu. Ponadto wydzielone 

pomieszczenia zostały wyposażone w sprzęt do prowadzenia napraw (punkt napraw) przywożonych 

 
56 W większości projektów wsparcie miało charakter dotacyjny. W kilkudziesięciu projektach, dotyczących przede wszystkim 
zakupu wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP, wsparcie miało charakter pożyczek. 
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przedmiotów oraz system regałów, z których odwiedzający punkt będą mogli zabrać już naprawione rzeczy 

oraz rzeczy oddane do PSZOK, które są zdatne do użytku. 

Modernizacja kompostowni umożliwi przyjęcie i przetworzenie znacznie większe ilości odpadów zielonych. 

Zadaszenie placu uniezależni proces produkcji od warunków atmosferycznych, a napowietrzanie pryzm 

umożliwi zintensyfikowanie procesów rozkładu materii organicznej. Specjalistyczne sprzęty, takie jak: 

rozdrabniacz do drewna z separatorem metali, przerzucarka kompostu, przesiewacz czy ładowarka kołowa 

umożliwią nie tylko skrócenie czasu kompostowania, ale także poprawę jakości produkowanego kompostu. 

Można spodziewać się, że w kolejnej perspektywie finansowej, po zaspokojeniu 

podstawowych potrzeb dotyczących budowy i organizacji PSZOK, projekty będą 

koncentrowały się na zwiększaniu dostępności tego rodzaju obiektów dla mieszkańców 

(tworzenie dodatkowych punktów dla mieszkańców), jak również rozszerzeniu zakresu 

świadczonych usług: punkty napraw, punkty wymiany, kompostownie bioodpadów 

powstających na obszarze gminy. Realizacja tego rodzaju inwestycji jest pożądana z punktu 

widzenie promowania procesów umiejscowionych najwyżej w hierarchii sposobów 

postępowania z odpadami, a mianowicie zapobiegania powstawaniu odpadów i 

przygotowaniu do ponownego użycia. 

2.2.3.2 Zaangażowanie środków UE per capita na tle innych regionów 

Nakłady per capita ze środków RPO WM 20914-2020 na działania związane z 

gospodarowaniem odpadami w województwie małopolskim były zbliżone do średniej dla 

wszystkich RPO.  

WYKRES 26. DOFINANSOWANIE UE PER CAPITA W PI 6A W POSZCZEGÓLNYCH RPO 2014-2020 

(ZŁ/OSOBĘ) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 
oraz danych GUS 

Liderem w tym zestawianiu są województwa lubelskie, opolskie i dolnośląskie. W przypadku 

województw lubelskiego i dolnośląskiego czynnikiem kluczowym była realizacja projektów 

dotyczących wsparcia ZZO, o dużej wartości, natomiast w województwie opolskim 

zrealizowano znaczną liczbę inwestycji w PSZOK w stosunku do liczby gmin oraz 

mieszkańców tego regionu. 
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Wskaźnik nakładów per capita należy uznać za dobry punkt odniesienia i ogólnej oceny siły 

oddziaływania interwencji. 

Biorąc pod uwagę ambitne cele polityki UE dotyczące sposobu zagospodarowania 

odpadów komunalnych oraz przejścia na model GOZ w perspektywie finansowej 2021-

2027 należy dążyć do zwiększenia zaangażowania środków RPO w działania na rzecz 

gospodarowania odpadami, kładąc duży nacisk, obok zagospodarowania odpadów 

komunalnych, na stymulowanie przejścia przedsiębiorstw i całej gospodarki na model 

GOZ. 

W tym kontekście można rozważyć stworzenie instrumentu wspierającego działania 

ukierunkowane na ograniczenie ilości odpadów powstających w procesach produkcyjnych, 

wykorzystanie odpadów oraz surowców pochodzących z recyklingu w procesach 

produkcyjnych, projektowanie dla recyklingu, działania ukierunkowane na ograniczenie 

oddziaływania na środowiskowa w całym cyklu życia produktów. Wdrożenie tego rodzaju 

instrumentu wsparcia będzie jednak trudne, z jednej strony ze względu na nowatorski 

charakter, z drugiej ze względu na potrzebę zmiany świadomości przedsiębiorców oraz 

stosowanych modeli biznesowych. Bez wdrożenia odpowiedniego systemu zachęt oraz 

działań wspomagających wdrożenie idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) może 

okazać się trudne lub może mieć bardzo ograniczoną skalę. Instrument powinien 

obejmować zarówno wsparcie działań inwestycyjnych związanych z wdrożeniem modelu 

GOZ w przedsiębiorstwach (etap projektowania produktów oraz niezbędnych zmian w 

procesach produkcyjnych), jak również profesjonalne wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz 

szeroką promocję dobrych praktyk. Kluczowe znaczenie dla skuteczności instrumentu 

wsparcia procesu przejścia na model GOZ może mieć wsparcie prac przedinwestycyjnych. 

Należy rozważyć wprowadzenie sprzężonych instrumentów wsparcia: a. działań 

przedinwestycyjnych (np. analizy techniczne i ekonomiczne, prace koncepcyjne związane z 

ekoprojektowaniem lub wykorzystaniem odpadów w procesie produkcyjnym); b. działań 

inwestycyjnych (np. związanych z wprowadzeniem zmian w procesach technologicznych, 

ukierunkowanych na ograniczenie ilości odpadów powstających w procesach 

produkcyjnych lub na etapie użytkowania produktów). Tego rodzaju instrumenty wsparcia 

mogą funkcjonować łącznie lub rozdzielnie - beneficjenci, którzy posiadają wymaganą 

dokumentację, powinni mieć możliwość aplikowania wyłącznie o środki na etap 

inwestycyjny. Beneficjenci korzystający ze  wsparcia działań przedinwestycyjnych, w 

przypadku potwierdzenia efektywności planowanych działań, powinni mieć zapewniony 

ułatwiony dostęp do środków na realizację prac inwestycyjnych.  

Można rozważyć również powołanie regionalnego centrum kompetencji GOZ, np. we 

współpracy z regionalnymi uczelniami lub jednostkami naukowo-badawczymi. Zadaniem 

takiego ośrodka byłaby promocja idei GOZ, w szczególności identyfikacja i promocja 

dobrych praktyk w obszarze GOZ oraz korzyści wynikających z ich wdrożenia, jak również 

kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowe przedsiębiorców oraz administracji, w tym 



74 

 

instytucji zarządzającej RPO w obszarach związanych z gospodarką odpadami, GOZ oraz 

wsparciem przedsiębiorstw. 

2.2.3.3 Ocena wpływu  

Pełna ocena ilościowa wpływu interwencji RPO WM 2014-2020 w obszarze gospodarki 

odpadami nie była możliwa na etapie realizacji badania ze względu na dwa zasadnicze 

czynniki – stopień zaawansowania projektów, które będą realizowane do roku 2023 oraz 

czasookres dostępnych danych kontekstowych GUS (do roku 2019). Niemniej jednak podjęto 

próbę określenia pewnych zależności ilościowych, które odnoszą się do spodziewanego 

wpływu interwencji. W przypadku oceny wpływu interwencji na szeroko rozumiany rozwój 

społeczno-gospodarczy, fundamentalne znaczenie ma dostępność i dobór odpowiednich 

punktów odniesienia. Kluczowym punktem odniesienia, dość wiarygodnym w przypadku 

niektórych typów inwestycji (PSZOK) w obszarze gospodarki odpadami są WPGO. Wyniki 

analiz dotyczących wpływu na realizację kluczowych potrzeb inwestycyjnych określonych w 

WPGO dla PSZOK omówiono w podrozdziale dotyczącym użyteczności. W niniejszym 

podrozdziale skupiono się na danych agregowanych poprzez GUS. 

Małopolska w roku 2014, tj. przed rozpoczęciem realizacji większości projektów, należała do 

grupy województw chrakteryzujących się zbliżonym do średniej dla kraju udziałem 

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. W latach 2015-2019 dynamika wzrostu 

wartości tego wskaźnika była również zbliżona do średniej dla kraju. Największą dynamikę 

zmiany wartości tego wskaźnika notowano w województwach lubelskim, podlaskim i 

pomorskim.  
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TABELA 10. ZMIANA UDZIAŁU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W OGÓLNEJ MASIE ZEBRANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W LATACH 2014-2019  

WOJEWÓDZTWO 

OGÓŁEM Z GOSPODARSTW DOMOWYCH 

2014 2019 ZMIANA 2014 2019 ZMIANA 

[%] [%] P.P. [%] [%] P.P. 

Polska 19,8 31,2 11,4 21,2 34,0 12,8 

podlaskie 13,9 31,5 17,6 15,8 34,4 18,6 

warmińsko-mazurskie 14,1 22,1 8,0 16,0 24,9 8,9 

dolnośląskie 17,1 27,5 10,4 18,8 29,7 10,9 

zachodniopomorskie 17,7 26,5 8,8 18,3 29,2 10,9 

mazowieckie 17,7 28,1 10,4 18,3 30,0 11,7 

wielkopolskie 18,3 29,0 10,7 18,7 31,8 13,1 

podkarpackie 18,6 29,5 10,9 20,8 32,1 11,3 

kujawsko-pomorskie 18,6 30,2 11,6 20,6 33,6 13,0 

pomorskie 18,9 32,3 13,4 20,1 37,1 17,0 

lubelskie 20,0 39,2 19,2 22,7 43,8 21,1 

lubuskie 21,4 26,3 4,9 19,2 28,7 9,5 

małopolskie 21,6 33,2 11,6 22,9 36,0 13,1 

śląskie 23,5 39,3 15,8 25,4 41,3 15,9 

opolskie 23,6 35,3 11,7 25,0 38,3 13,3 

świętokrzyskie 25,9 29,5 3,6 28,3 32,8 4,5 

łódzkie 26,1 32,6 6,5 27,0 34,7 7,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Województwa te przeznaczyły na gospodarkę odpadami relatywnie dużo środków w ujęciu 

per capita, jednak sfinansowały niewielką liczbę inwestycji dotyczących PSZOK, a są to 

projekty kluczowe z punktu widzenia wartości omawianego wskaźnika. Ponadto prawie 60% 

inwestycji w PSZOK, finansowanych ze środków RPO, zakończono po roku 2019. Ich realizacja 

nie mogła mieć bezpośredniego wpływu na zmiany zachodzące w analizowanym okresie.  

Kluczowy wpływ na dynamikę analizowanego wskaźnika w latach 2014-2019 miały inne 

czynniki niż wsparcie oferowane w ramach programów regionalnych. Środki RPO WP 2014-

2020, biorąc pod uwagę mechanizmy zachodzące w obszarze selektywnej zbiórki 

odpadów, mogą być jednym z elementów stymulujących pożądane zmiany w dłuższej 

perspektywie czasowej. Ilościowa ocena potencjalnego wpływu zaangażowania środków 

RPO na dynamikę zmiany udziału odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w gminach, 

jak również na rozwój społeczno-gospodarczy gmin, będzie możliwa po roku 2023.  
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2.3  DZIAŁANIE 5.3  OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH 

2.3.1 OCENA SKUTECZNOŚCI  

2.3.1.1 Ogólna charakterystyka wsparcia 

Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa 

członkowskie w RPO WM 2014-2020 jest wdrażany w ramach działania 5.3 Ochrona zasobów 

wodnych, w podziale na poddziałania: 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT oraz 

5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR. 

W poddziałaniu 5.3.1 projekty wybierane były do dofinansowania w trybie 

pozakonkursowym, natomiast w poddziałaniu 5.3.2 – w konkursowym (przeprowadzono 2 

nabory). Do końca kwietnia 2021 r. zawarto 71 umów (w tym 6 w poddziałaniu 5.3.1 i 65 w 

poddziałaniu 5.3.2) o łącznej wartości dofinansowania UE 312 mln zł, co odpowiada 93% 

alokacji środków UE przypisanej do PI 6b57.  

Wnioskodawcy w obu poddziałaniach mogli składać wnioski na trzy typy projektów: 

A. Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej; 
B. Budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie osadów 

ściekowych; 
C. Budowa, rozbudowa, przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę58. 

Do wsparcia kwalifikowały się wyłącznie projekty realizowane na terenie aglomeracji o 

wielkości od 2 do 10 tys. RLM (zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku 

województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji) oraz zgodne z 

obowiązującą aktualizacją KPOŚK i Master Planem dla wdrażania Dyrektywy Rady 

91/271/EWG.  

Zainteresowanie naborami konkursowymi w poddziałaniu 5.3.2 było duże – kwota 

wnioskowanego dofinansowania w pierwszym naborze była zbliżona do kwoty budżetu 

naboru, a w drugim wielokrotnie ją przekraczała.  Wszystkie projekty, które ubiegały się o 

dofinasowanie i przeszły pozytywnie nabór, otrzymały dofinansowanie. Relatywnie duża 

liczba projektów nie przeszła jednak oceny formalnej (23% wniosków złożonych łącznie w 

obu naborach) lub nie uzyskała pozytywnego wyniku oceny merytorycznej, do którego 

wymagane było min. 60% maksymalnej liczby punktów (15% wniosków poprawnych 

 
57 Przeliczenie kwoty alokacji z EUR na zł wg kursu INFOREURO z kwietnia 2021 r. (1 EUR = 4,6582 zł)  

58 Wsparcie infrastruktury wodociągowej było możliwe pod warunkiem, że: 

− jest ona realizowana w ramach projektów kompleksowych w przypadku, gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany 
był projekt gospodarka ściekowa nie została w pełni uregulowana zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG z 
dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych; 

− jest ona realizowana w ramach odrębnego projektu w przypadku, gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany jest 
projekt gospodarka ściekowa została w pełni uregulowana zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG 
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formalnie). Głównym powodem odrzucania wniosków na etapie oceny formalnej był brak 

zgodności najpierw z czwartą, a następnie z piątą aktualizacją KPOŚK i Master Planem dla 

wdrażania Dyrektywy Rady 91/271/EWG, które zostały przyjęte w 2017 r. Na etapie oceny 

występowały także problemy zgodności z obowiązującymi granicami aglomeracji oraz z 

kwalifikowalnością wydatków na przyłącza (po „Uchwale siedmiu sędziów” z dnia 22.06.2017 

w sprawie definicji przyłącza, która wpłynęła na możliwość dofinansowania części odcinków 

sieci59). Pewnym problemem dla wnioskodawców było także wykazanie stopnia 

skanalizowania bliskiego 100% we wnioskach, które były składane w ramach typu C, 

dotyczących zaopatrzenia w wodę (zdefiniowane wymogi spowodowały, iż złożono tylko 6 

projektów z zakresu zaopatrzenia w wodę).  

W tabeli poniżej przedstawiono ostateczny rozkład wsparcia na poszczególne typy 

projektów. Najliczniejszą grupę stanowią projekty kompleksowe, łączące ze sobą różne typy 

działań inwestycyjnych. 

TABELA 11. LICZBA I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W UMOWACH ZAWARTYCH W DZIAŁANIU 5.3 

TYP INWESTYCJI  
LICZBA 

UMÓW 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE 

[MLN ZŁ] 

Kanalizacja sanitarna (budowa/rozbudowa/przebudowa) 25 62,5 

Oczyszczalnia ścieków (budowa/rozbudowa/przebudowa) 12 33,6 

Zaopatrzenie w wodę (budowa/rozbudowa/przebudowa) 3 5,3 

Projekt kompleksowy: kanalizacja+ zaopatrzenie w wodę 16 61,2 

Projekt kompleksowy: kanalizacja + oczyszczalnia ścieków  10 83,1 

Projekt kompleksowy: kanalizacja + oczyszczalnia ścieków + 
zaopatrzenie w wodę 

4 63,0 

Projekt kompleksowy: oczyszczalnia ścieków + zaopatrzenie w 
wodę 

1 3,4 

SUMA 71 312,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.04.2021  

2.3.1.2 Realizacja celów wskaźnikowych 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) wartości przyjętych na 

poziomie Programu wskaźników produktu.  

  

 
59 Zgodnie z „Uchwałą siedmiu sędziów” przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do 
sieci kanalizacyjnej, natomiast przyłączem wodociągowym jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości. Tak skonstruowana definicja w rzeczywistości 
spowodowała, że koszt przyłącza od kolektora głównego do indywidualnego odbiorcy był w drugim naborze kosztem 
niekwalifikowanym i musiał być ponoszony przez ostatecznego odbiorcę (mieszkańca). Był to szczególnie duży problem dla 
wnioskodawców z południowej części województwa, gdzie zabudowa jest rozproszona, a koszty indywidulanego przyłącza 
są wysokie. 
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TABELA 12. REALIZACJA CELÓW WSKAŹNIKOWYCH W DZIAŁANIU 5.3 (PI 6B) 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

30.04.2021 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 

NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

30.04.2021 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

REALIZACJI 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Liczba wspartych oczyszczalni 
ścieków komunalnych 

szt. 12 12 28 233% 

Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej 

km 480 372 469 98% 

Liczba dodatkowych osób 
korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków (CI 19) 

RLM 80 000 6 581 28 809 36% 

Liczba dodatkowych osób 
korzystających z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę (CI 18) 

osoby 26 000 2 154 10 040 39% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.04.2021  

Na podstawie danych z zawartych umów o dofinansowanie można szacować, że wskaźnik 

Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych zostanie zrealizowany na znacznie 

wyższym niż zakładano poziomie (223% założonej wartości docelowej), a wskaźnik Długość 

sieci kanalizacji sanitarnej – na poziomie blisko 100%. Na etapie programowania, do 

oszacowania wartości docelowych obu wskaźników kierowano się danymi z projektów 

dofinansowanych w MRPO 2007-2014 oraz skalą potrzeb dla małopolskich aglomeracji 2-10 

tys. RLM, ujętych w IVaKPOŚK. Założono, że alokacja zostanie przeznaczona w 60% na 

inwestycje w kanalizację, w 20% na inwestycje w oczyszczalnie ścieków oraz w 20% na 

systemy zaopatrzenia w wodę. Większa niż przewidywano na bazie doświadczeń z 

perspektywy finansowej 2007-2013 skala projektów dotyczących budowy i przebudowy 

oczyszczalni ścieków wynika z faktu, że dokonana w poprzednich latach intensywna 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej pociągnęła za sobą konieczność modernizacji oczyszczalni 

oraz zagospodarowania powstających osadów ściekowych. Generalnie obserwowaną 

tendencję należy ocenić pozytywnie.  

Dwa kolejne wskaźniki: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków (CI 19), Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 

(CI 18), nie zostaną zrealizowane na zakładanym poziomie.  

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków (CI 19) uwzględniono dane z VAKPOŚK dotyczące 

potencjalnej liczba mieszkańców, która w ramach realizacji inwestycji objęta będzie 

ulepszonym oczyszczaniem ścieków. Pod uwagę wzięto zarówno inwestycje dotyczące 

oczyszczalni ścieków, jak i te dotyczące sieci kanalizacyjnej. Natomiast zastosowana na 

poziome projektów definicja wskaźnika CI 19 w obejmowała wyłącznie nowe osoby, które 

nie były wcześniej podłączone do systemu oczyszczania ścieków (osoby, które w wyniku    

budowy    nowego    przewodu, rozbudowy/przebudowy istniejącego przewodu zostały 

podłączone do sieci kanalizacyjnej). Takie zawężenie definicji stosowanej w projektach 
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spowodowało, że nie jest możliwa realizacja celu wyznaczonego w oparciu o inne założenia 

(o szerszą definicję). Należy zaznaczyć, że w projektach stosowano też inny, dodatkowy 

wskaźnik Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, 

którego definicja uwzględniała zarówno nowe osoby, które zostaną podłączone do sieci 

kanalizacyjnej, jak również osoby, które były już podłączone do istniejącej sieci, ale dla 

których nastąpi poprawa oczyszczania ścieków, a którego łączna wartość w podpisanych 

umowach wynosi 195 965 RLM. Warto zauważyć, że właśnie taką, szerszą definicję przyjęto 

dla CI 19 w większości regionalnych programów operacyjnych oraz w POIiŚ w perspektywie 

finansowej 2014-2020. 

Wartość docelową wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

zaopatrzenia w wodę (CI 18) oszacowano w oparciu o dane pozyskane z projektów 

realizowanych w perspektywie 2007-2013 obejmujących wyłącznie na budowę sieci 

wodociągowej, przy założeniu, że na tego typu projekty przeznaczone zostanie 20% alokacji. 

Ostatecznie jednak skala inwestycji obejmujących budowę sieci wodociągowej była mniejsza, 

a co za tym idzie mniejsza też mogła być liczba osób nowo podłączonych do sieci (bo taką, 

wąską definicję przyjęto dla wskaźnika CI 18). Było to związane z opisanym wcześniej 

warunkiem realizacji tego typu projektów wyłącznie w aglomeracjach spełniających wymogi 

Dyrektywy Rady 91/271/EWG lub w ramach projektów kompleksowych (razem z siecią 

kanalizacyjną/oczyszczalnią ścieków). Warto podkreślić, że także dla systemów zaopatrzenia 

w wodę zastosowano w projektach także dodatkowy, szerszy wskaźnik Przewidywana liczba 

osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę, który obejmował nie tylko nowe 

osoby, które zostaną podłączone do sieci wodociągowej, ale również osoby, które były już 

podłączone do istniejącej sieci, ale dla których nastąpi poprawa zaopatrzenia w wodę. Łączna 

wartość tego wskaźnika w podpisanych umowach wynosi 58 007 RLM. Warto zauważyć, że 

właśnie taką, szerszą definicję przyjęto dla CI 18 w większości regionalnych programów 

operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

2.3.1.3 Realizacja celów szczegółowych 

Celem szczegółowym PI 6b jest Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu 

oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Planowanym 

rezultatem wsparcia miała być poprawa środowiska naturalnego i jego zasobów wodnych 

poprzez ukierunkowania inwestycji na rozwój najistotniejszych sektorów gospodarki wodno-

ściekowej. W konsekwencji rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miało nastąpić 

zwiększenie dostępności mieszkańców do infrastruktury sieciowej, a tym samym poprawa 

jakości ich życia. 

Dofinansowane w działaniu 5.3 projekty są realizowane na terenie 49 gmin (tj. 27% liczby 

gmin województwa małopolskiego). Według umów podpisanych do końca kwietnia 2021 r. 

efekty interwencji w działaniu 5.3 RPO WM obejmą: 

• budowę lub przebudowę 469 km sieci kanalizacyjnej, co odpowiada 28% ogólnej 

długości sieci kanalizacyjnej w województwie w 2019 r. (16 746 km); 
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• budowę 193 km oraz przebudową 30 km sieci wodociągowej (łącznie 223 km sieci 

wodociągowej), co odpowiada 1% ogólnej długości sieci wodociągowej w 

województwie w 2019 r. (21 292 km); 

• budowę 7 oraz przebudowę 21 oczyszczalni ścieków, łącznie wsparcie 28, co stanowi 

18% całkowitej liczby oczyszczalni ścieków w województwie w 2019 r. (180); 

• budowę 2 przepompowni ścieków; 

• budowę 9 ujęć wody o wydajności dobowej 2 113 m3/dobę; 

• budowę 8 stacji uzdatniania wody. 

W wyniku realizacji projektów około 196 tys. osób, tj. blisko 6% populacji województwa 

zostanie objętych ulepszonym oczyszczaniem ścieków komunalnych, w tym blisko 29 tys. 

nowych osób zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej. 58 tys., tj. blisko 2% populacji 

województwa, zostanie objętych ulepszonym zaopatrzeniem w wodę, w tym 10 tys. 

nowych osób zostanie podłączonych do sieci wodociągowej.  

Dobra praktyka - działanie 5.3 

Projekt „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”, 

beneficjent: Gmina Łącko 

Przedmiotem projektu była przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Łącko o przepustowości 600 

m3/dobę - po realizacji projektu parametry oczyszczalni ścieków wynoszą: Qdśr=687 m3/d, Qdmax=865 m3/d. 

Przebudowa pozwoliła na usprawnienie istniejącej oczyszczalni i uzyskanie możliwości oczyszczania ścieków 

na potrzeby oczyszczania ścieków z terenu aglomeracji. Oczyszczalnia ta po zakończeniu realizacji projektu 

inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania spełnia wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 

1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

W ramach projektu wykonano również zbiorczą sieć kanalizacyjną w części m. Zabrzeż, o długości 17,205 

km. Do sieci podłączonych zostanie 206 budynków zamieszkiwanych przez ok. 824 osoby. Sieć kanalizacyjną 

zaprojektowano jako układ rurociągów grawitacyjno- tłocznych w połączeniu z 3 pompowniami ścieków z 

uwagi na ukształtowanie terenu. System ten umożliwi odprowadzanie ścieków do przebudowanej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Łącku spełniająca wymagania Dyrektywy Rady 

91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. Jej trasa przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach 

działek oraz w obrębie i w pobliżu dróg gminnych i powiatowych. 

ów, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800). 

Ponadto na terenie oczyszczalni zamontowano panele fotowoltaiczne (Budynek 1 - montaż modułów 

fotowolt. o powierzchni łącznej czynnej równej 56,6 m2. Minimalna moc znamionowa Pmax=9680 Wp. 

Budynek 2 - montaż modułów fotowolt. o powierzchni łącznej czynnej równej 53,6 m2. Minimalna moc 

znamionowa Pmax=9180 Wp). Wytworzony za ich pomocą energia elektryczna zostanie wykorzystana do 

zasilania urządzeń znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków.  

Dla PI 6b jako miernik realizacji wyznaczonego celu przyjęto wskaźnik Odsetek ludności 

korzystającej z oczyszczalni ścieków z wartością bazową 62,7% (2012 r.) oraz docelową 

68,2% (2023 r.). Wartość wskaźnika została wyliczona z wykorzystaniem danych zawartych w 

IV KPOŚK oraz w oparciu o założenie wypełnienia zawartych tam wymagań dla aglomeracji 

powyżej 2 tys. RLM. Z danych publikowanych przez GUS wynika, że wartość wskaźnika 

wykazuje tendencję wzrostową, a utrzymanie dynamiki trendu z okresu 2014-2019 umożliwi 
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osiągnięcie w 2023 r. poziomu ponad 68,2%, a więc możliwe będzie osiągnięcie wyznaczonej 

w programie wartości docelowej.  

WYKRES 27. ODSETEK LUDNOŚCI KORZYSTAJĄCEJ Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAŁOPOLSCE [%] – 

TREND OD 2014 R.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Realizowane w RPO WM 2014-2020 projekty przyczynią się do zwiększenia liczby ludności 

korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków, a skalę wpływu należy ocenić 

jako istotną - na poziomie 0,8 punktu procentowego. Większy wkład w przyrost wartości 

wskaźnika będą miały jednak 33 projekty dofinansowane w ramach POIiŚ  2014-2020 w 

aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM, na łączną kwotę dofinansowania UE blisko 690 mln zł 

(600 km kanalizacji sanitarnej, budowa lub modernizacja 17 oczyszczalni ścieków), w wyniku 

których przyłączono do sieci około dwukrotnie więcej nowych użytkowników (potencjalny 

szacunkowy wkład na poziomie 1,6 punktu procentowego)60.  

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że interwencja w działaniu 5.3 była skuteczna w 

realizacji wyznaczonego celu szczegółowego – dofinansowane projekty przyczyniają się 

wprost do zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków 

zgodnego dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Jednocześnie osiągnięte efekty 

wykraczają poza zakres celu szczegółowego, ponieważ obejmują także poprawę standardu 

oczyszczania ścieków, poprawę systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz 

systemu zaopatrzenia w wodę, w tym zwiększenie liczby ludności z dostępem do sieci 

wodociągowej.  

2.3.1.4 Efekty dodatkowe 

Poza efektami mającymi wpływ na realizację celu szczegółowego PI 6b, dofinansowane 

przedsięwzięcia przynoszą szereg efektów dodatkowych, w tym efektów społeczno-

ekonomicznych. Na podstawie analizy dokumentacji projektowej, ankiet TDI, ankiety CAWI 

 
60 Liczba osób nowo podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów dofinansowanych w POIiŚ 2014-
2020 w województwie małopolskim wyniesie około 53 tys. RLM, co odpowiada ok. 1,6% liczby mieszkańców województwa. 
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oraz studiów przypadku można stwierdzić, że najważniejszymi efektami społecznymi 

projektów będą: 

• zaspokojenie podstawowych potrzeb i poprawa dostępności do kluczowych usług 

komunalnych (np. do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej), 

• ograniczenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem środowiska. 

Do bardzo istotnych odnotowanych efektów dodatkowych należą także: wzrost świadomości 

ekologicznej i redukcja zagrożeń dla życia ludzi. Zapewnienie dostępu do infrastruktury 

komunalnej w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budzi wśród mieszkańców 

poczucie bezpieczeństwa np. w postaci dostaw czystej wody, ochrony zbiorników wody 

przeznaczonej do spożycia przed skażeniami z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. 

WYKRES 28. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 5.3 NA PYTANIE: „JAKIE EFEKTY 

SPOŁECZNE ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU/ÓW 

DOFINANSOWANEGO/YCH W DZIAŁANIU 5.3?” 

 
Źródło: CAWI, n= 28  

Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej zapewnią poprawę jakości życia 

mieszkańców m.in. przez zwiększenie lub zapewnienie dostępu do wody pitnej i kanalizacji. 

Dzięki temu, jak i poprawie stanu środowiska, zwiększy się również atrakcyjność 

osiedleńcza, inwestycyjna oraz w nieco mniejszym stopniu rekreacyjna i turystyczna. 

Poprawa jakości środowiska naturalnego przyczyni się również do wzrostu potencjału 

rozwojowego gminy. Uzbrojenie terenów w podstawową infrastrukturę komunalną 

podwyższa atrakcyjność osiedleńczą, stwarza również warunki do rozwoju podmiotów 

gospodarczych, pobudzane są inwestycje w sektorze MŚP. Wzrastać powinny tym samym 

dochody gmin.  
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WYKRES 29. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 5.3 NA PYTANIE: „JAKIE EFEKTY 

GOSPODARCZE ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI 

PROJEKTU/ÓW DOFINANSOWANEGO/YCH W DZIAŁANIU 5.3?” 

 
Źródło: CAWI, n= 28  

2.3.1.5 Małopolska na tle innych województw 

Zakres wsparcia 

W poszczególnych regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 

koncentrowano się na podobnych typach projektów, jak w działaniu 5.3 RPO WM 2014-

2020. We wszystkich województwach możliwe były do dofinansowania projekty dotyczące 

budowy/przebudowy kanalizacji i budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków. W kilku 

województwach (lubelskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie) jednym z typów 

projektów możliwych do dofinansowania były przydomowe oczyszczalnie ścieków, z 

zastrzeżeniem, że mogą być one realizowane wyłącznie na obszarach, na których budowa 

sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna, a ich realizacja przyczyni 

się do osiągnięcia pełnej zgodności aglomeracji wskazanych w KPOŚK z wymogami 

dyrektywy ściekowej. We wszystkich województwach możliwe do dofinansowania były 

projekty z zakresu zaopatrzenia w wodę, jednak zazwyczaj były one elementem składowym 

projektu z zakresu gospodarki ściekowej, z ograniczeniem kwotowym od 15 do 40% wartości 

projektu lub gdy na danym terenie była zapewniona sieć kanalizacyjna lub uregulowana 

gospodarka ściekowa. Tylko w województwach podkarpackim i zachodniopomorskim 

utworzono działanie dedykowane tylko i wyłącznie zaopatrzeniu w wodę. Ciekawymi typami 

projektu, których możliwość dofinansowania pojawiła się w części programów, była 

instalacja inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (np. kujawsko-

pomorskie) oraz tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu i oceny jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych (np. pomorskie). Pomimo stworzenia możliwości 

dofinansowania tego typu dodatkowych projektów (przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

inteligentne systemy zarządzania wodą, systemy monitoringu), dla tego typu projektów 
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finalnie podpisano niewiele umów o dofinansowanie (niewielka była podaż tego typu 

projektów). 

DOBRA PRAKTYKA – MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Projekt: „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz 

Gdański" (RPPM.11.03.00-22-0019/16), beneficjent: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. 

z o.o., dofinansowanie: 7 236 900 zł, 85% kosztów kwalifikowalnych 

W projekcie przeprowadzono prace badawcze związane z monitoringiem ilości i jakości wód podziemnych na 

obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański. Część inwestycyjna projektu związana była z 

uzupełnieniem istniejącej siatki piezometrów umożliwiających przeprowadzenie tych badań. Celem 

strategicznym projektu było osiągnięcie stanu, w którym będzie możliwa kontrola nad zidentyfikowanymi 

zanieczyszczeniami wód podziemnych wraz z monitoringiem zachodzących zmian w środowisku gruntowo-

wodnym. Pozyskana wiedza posłuży decyzjom w zakresie modyfikacji pracy ujęć zagrożonych, tak aby nie 

dopuścić do dalszej degradacji wód. Planowanie i rozbudowa ujęć perspektywicznych będzie realizowana w 

oparciu o pełne rozpoznanie stanu zasobów i stanu chemicznego wód podziemnych. 

Realizacja założeń finansowych 

Poziom pierwotnych alokacji przeznaczonych w RPO 2014-2020 na PI 6b był dość 

zróżnicowany na poziomie poszczególnych regionów i skorelowany ze skalą potrzeb 

finansowych identyfikowanych w IVAKPOŚK oraz VAKPOŚK dla aglomeracji 2-10 tys. RLM 61. 

Województwo małopolskie należy do grupy regionów, które na etapie programowania 

przeznaczyły na ten cel najwięcej środków, obok podkarpackiego, świętokrzyskiego i 

śląskiego. Większość województw zrealizowała pierwotne założenia alokacyjne na 

poziomie od 70 do 90%. 

WYKRES 30. PIERWOTNE ZAŁOŻENIA ORAZ FAKTYCZNE DOFINANSOWANIE UE W RAMACH PI 6B W 

RPO 2014-2020 [MLN ZŁ]62 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych (pierwsze wersje RPO) oraz 
danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021  

 
61 Szerzej to zagadnienie zostało omówione w podrozdziale dotyczącym użyteczności. 

62 Przeliczenie kwot alokacji wyrażonych w euro na złotówki wg kursu INFOREURO z kwietnia 2021 (1 EUR = 4,6582 zł). 
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WYKRES 31. POZIOM WYKORZYSTANIA PIERWOTNEJ ALOKACJI PRZEWIDZIANEJ NA PI 6B W RPO 

2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych (pierwsze wersje RPO) oraz 
danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

Kluczowymi czynnikami, które przyczyniły się do niepełnej realizacji założeń alokacyjnych w 

obszarze gospodarki wodno-ściekowej były przede wszystkim zmiany w prawie - w trakcie 

wdrażania nastąpiła aktualizacja KPOŚK z IVaKPOŚK na VaKPOŚK, co spowodowało spore 

utrudnienia oraz opóźnienia w wyborze wniosków do dofinansowania. W wyniku aktualizacji 

część planowanych wcześniej inwestycji znalazła się poza obszarami aglomeracji, 

dodatkowo, jak opisano wcześniej, pojawił się problem z niekwalifikowalnością części 

kosztów, wynikającą z nowej interpretacji definicji przyłącza. Obniżenie alokacji w części 

województw wynikało również ze wzrostu kursu EUR, a tym samym zwiększenia dostępnej 

puli środków w zł.  

Najwyższy poziom realizacji pierwotnych założeń akcesyjnych miał miejsce w 

województwach kujawsko-pomorskim i podkarpackim (powyżej 100%) i śląskim (powyżej 

90%). Wpływ na to miały następujące czynniki: priorytetowe traktowanie obszaru 

gospodarki wodno-ściekowej przez IZ, które przejawiało się bardzo dobrą współpracą z 

gminami (potencjalnymi beneficjentami), elastycznością w weryfikacji warunków 

dostępowych, wyjściem naprzeciw potrzebom wnioskodawców oraz zaangażowaniem w 

rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie naborów (takich jak np. 

udokumentowanie własności/dysponowanie gruntu). Innym czynnikiem sukcesu był czas 

ogłoszenia naborów - np. w RPO województwa podkarpackiego wszystkie nabory zostały 

przeprowadzone przed V aktualizacją KPOŚK oraz zmianą interpretacji definicji przyłącza. Co 

do zasady województwa stosowały bardzo zbliżone zestawy kryteriów oceny merytorycznej 

(punktowej), jednakże część województw stosowała mniej restrykcyjne podejście do progu 

wymaganego do uzyskania pozytywnego wyniku oceny merytorycznej. Przykładowo w 

województwie kujawsko-pomorskim nie zastosowano w ogóle minimalnego progu punktów, 

w podkarpackim zastosowano 30% próg minimalny, natomiast województwa małopolskie i 

warmińsko-mazurskie - aż 60% minimalny próg punktowy.   

Stopień realizacji pierwotnych założeń alokacyjnych nie był skorelowany z wysokością 

środków przeznaczonych pierwotnie na PI 6b w poszczególnych RPO. W grupie regionów, w 
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których notowano najniższy poziom realizacji alokacji znalazły się województwa, które 

przeznaczyły na gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracjach 2-10 tys. RLM relatywnie 

niewielką alokację (podlaskie, warmińsko-mazurskie). Cechą wspólną tych dwóch 

województw jest relatywnie wysoki stopień zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych w zakresie 

gospodarki ściekowej w aglomeracjach 2-10 tys. RLM jeszcze przed rozpoczęciem wdrażania 

RPO 2014-202063. Wyniki szczegółowych analiz64 prowadzą do wniosku, że realizacja 

kluczowych potrzeb inwestycyjnych w obszarze gospodarki ściekowej, a co za tym idzie 

realizacja zaplanowanej alokacji, jest dużo trudniejsza w regionach, które zbliżają się do 

pełnego zaspokojenia potrzeb i dostosowania do wymogów dyrektywy ściekowej 

(91/271/EWG). W tych regionach i aglomeracjach rośnie również ryzyko wystąpienia 

zjawiska krańcowo malejącej efektywności działań podejmowanych w obszarze gospodarki 

ściekowej65. W obecnej perspektywie finansowej tego rodzaju problemy nie występowały ze 

względu na dużą skalę niezaspokajanych potrzeb, mogą jednak być identyfikowane w 

przyszłej perspektywie finansowej. 

Mimo pozornie niewielkiego stopnia skomplikowania interwencji w obszarze gospodarki 

ściekowej, wskazane jest bardzo skrupulatne przygotowanie do wdrażania RPO 2021-2027 

w tym obszarze, w tym przygotowanie się na ryzyko malejącej liczby projektów oraz 

realizacji inwestycji trudnych lub złożonych technicznie, które były odkładane w czasie, jak 

również ryzyko wystąpienia zjawiska krańcowo malejącej efektywności działań w obszarze 

gospodarki ściekowej, w szczególności w aglomeracjach, które zbliżają się do pełnego 

zaspokojenia potrzeb wynikających z wymogów dyrektywy ściekowej (91/271/EWG). 

Realizacja celów wskaźnikowych 

Poziom zakładanych pierwotnie w RPO 2014-2020 wartości docelowych wskaźników, 

odnoszących się do spodziewanych efektów w obszarze oczyszczania ścieków i zaopatrzenia 

w wodę, był bardzo zróżnicowany na poziomie poszczególnych regionów. W przypadku 

wskaźników odnoszących się do budowy, rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych i 

oczyszczalni ścieków poziom zakładanych pierwotnie efektów był ściśle skorelowany ze 

skalą potrzeb identyfikowanych dla aglomeracji 2-10 tys. RLM w IVaKPOŚK oraz VaKPOŚK 

oraz ilością środków założonych na ten cel. Analiza stopnia realizacji założeń wskaźnikowych 

oraz alokacyjnych prowadzi do wniosku, że większość regionów na etapie programowania 

przyjęło ostrożnościowe podejście do szacowania wartości docelowych wskaźników, 

szczególnie w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 

komunalnych. Województwo małopolskie, na tle innych województw, poradziło sobie dość 

 
63 Dane dotyczące skali kluczowych potrzeb znajdują się w podrozdziale dotyczącym użyteczności. 

64 Prowadzonych przez zespół ewaluacyjny w ramach niniejszego badania, innych badań dotyczących RPO i POIiŚ 2014-
2020. 

65 Szerzej do tego zagadnienia odniesiono się w rozdziale dotyczących efektowności. 
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dobrze z precyzyjnych szacowaniem i realizacją wskaźników odnoszących się do liczby 

wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz długości wspartej sieci kanalizacyjnej. 

WYKRES 32. POZIOM REALIZACJI PIERWOTNIE ZAKŁADANYCH WARTOŚCI DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW 

W PI 6B RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW  

A. LICZBA WSPARTYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH [SZT.] 

 

B. DŁUGOŚĆ WSPARTEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ [KM] 

 

C. LICZBA DODATKOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ULEPSZONEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW [RLM] 
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D. LICZBA DODATKOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ULEPSZONEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ [OSOBY] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowych (pierwsze wersje RPO) oraz 
danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

Ostrożnościowe podejście do szacowania wartości wskaźników docelowych na etapie 

programowania po części mogło wynikać z tendencji obserwowanej w perspektywie 2007-

2013, kiedy to gminy koncentrowały się przede wszystkim na budowie i modernizacji sieci 

kanalizacyjnych. W szerszym ujęciu czasowym (perspektywa finansowana 2004-2006, 2007-

2013 oraz 2014-2020) wraz ze wzrostem liczby aglomeracji, które zbliżają się do pełnego 

spełnienia wymogów wynikających z dyrektywy ściekowej (91/271/EWG), widoczna jest 

wyraźna tendencja zmiany struktury działań inwestycyjnych w obszarze gospodarki 

ściekowej. Gminy w pierwszej kolejności realizują najmniej złożone i mniej kosztowne 

działania związane z modernizacją i budową sieci kanalizacyjnych. Wraz ze wzrostem stopnia 

zaspokojenia podstawowych potrzeb rośnie liczba projektów dotyczących budowy66, 

rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, a w dalszej kolejności – uporządkowania 

gospodarki osadami ściekowymi, a także podniesienia efektywności procesów 

odprowadzania i oczyszczania ścieków (m.in. systemy zarządzania, rozwiązania 

umożliwiające pozyskanie biogazu, inwestycje zwiększające odporność na niekorzystne 

zjawiska pogodowe).  

DOBRA PRAKTYKA - GOSPODARKA OSADAMI ŚCIEKOWYMI 

Projekt: „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków 

w Gminie Solec-Zdrój" (RPSW.04.03.00-26-0003/16), beneficjent: Gmina Solec-Zdrój, dofinansowanie: 2 837 

734 zł, 85% kosztów kwalifikowalnych 

W ramach projektu wybudowano dwie kompletne stacje przeróbki osadów ściekowych obejmujące 

mechaniczne oczyszczanie ścieków w połączeniu z odwadnianiem osadu nadmiernego pochodzącego z 

biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorach typu SBR na filtrze taśmowym oraz kompostowanie 

wyseparowanych na filtrze osadów ściekowych w wydzielonym termo-kompostowniku. Ilość 

zagospodarowywanych osadów ściekowych o uwodnieniu 99% wyniesie 3200 Mg rocznie. W ramach 

projektu wykonana zostanie również kotłownia z kotłem na pellet drzewny. Ciepła woda wykorzystywana 

będzie gównie na potrzeby technologiczne (podgrzewanie kompostownika) oraz do potrzeb ogrzewania 

pomieszczeń oczyszczalni ścieków i przygotowania ciepłej wody. Uzyskana w procesie kompostowania osadu 

biomasa charakteryzować się będzie zarówno wysokim potencjałem energetycznym jak i potencjałem 

 
66 Połączona często z likwidacją wykorzystywanych dotychczas, nieefektywnych instalacji i obiektów. 
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nawozowym. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie ilości prawidłowo zagospodarowanych 

komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w obu oczyszczalniach.  

Obserwowaną tendencję należy ocenić jako korzystną, pod warunkiem, że projekty 

dotyczące zaspokojenia potrzeb bardziej wysublimowanych, np. dotyczących podniesienia 

efektywności procesów oczyszczania ścieków, realizowane najczęściej najbardziej prężne 

samorządy i uzasadnione wpisaniem do KPOŚK, nie ograniczają możliwości realizacji 

projektów dotyczących zaspokojenia potrzeb podstawowych samorządów gorzej radzących 

sobie z inwestycjami. 

Planując wsparcie na perspektywę finansową 2021-2027 należy przygotować się na 

rosnące zainteresowanie beneficjentów realizacją działań inwestycyjnych dotyczących 

zagospodarowania osadów ściekowych, podniesienia efektywności procesu oczyszczania 

ścieków na obszarze aglomeracji, w tym wykorzystania biogazu, wdrożenia systemów 

umożliwiających monitorowanie i lepsze zarządzanie pracą systemów, jak również 

zabezpieczenia infrastruktury przed oddziaływaniem niekorzystnych (ekstremalnych) 

zjawisk pogodowych. Należy uwzględnić możliwość finansowania tego rodzaju działań, 

wdrażając równolegle mechanizmy umożliwiające ocenę użyteczności i efektywności tego 

rodzaju rozwiązań. Wskazana jest również szeroka promocja najbardziej efektywnych 

rozwiązań, jak również edukacja na temat efektywności technologicznej i ekonomicznej 

różnego rodzaju procesów ukierunkowanych na zagospodarowanie osadów ściekowych, 

jak również zwiększenia efektywności procesu oczyszczania ścieków. 

W przypadku wskaźników dotyczących liczby dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę wyniki pogłębionej analizy 

potwierdziły, że poszczególne regiony stosowały po pierwsze bardzo różne podejścia 

metodyczne do szacowania wartości docelowych wskaźników, a często także zróżnicowane 

podejście do definiowania samych wskaźników. Rożne podejścia stosowane były również 

przez beneficjentów na poziomie projektów. Opisany stan faktyczny ma przełożenie na 

stopień realizacji pierwotnych założeń dotyczących wskaźników: Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI 19) oraz Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI 18) – jest kluczowym czynnikiem 

wpływającym na duże rozbieżności pomiędzy planowanymi i faktycznie osiągniętymi 

efektami oraz reprezentującymi je wartościami wskaźników obserwowanymi w większości 

regionów. Należy jednak podkreślić, że w przypadku omawianych wskaźników szacowanie 

wartości docelowej, bez precyzyjnych definicji i wiedzy na temat parametrów konkretnych 

przedsięwzięć, które potencjalnie mogłyby być przedmiotem finansowania, jest obiektywnie 

bardzo trudne. Przyczyną jest bardzo duże zróżnicowanie relacji nakład-efektów na poziomie 

poszczególnych projektów, co potwierdziły wyniki analiz efektywności kosztowej opisane w 

odrębnym rozdziale.  
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Skala kluczowych efektów 

Województwo małopolskie należy do regionów, które osiągnęły przy udziale środków RPO 

największe efekty w obszarze budowy sieci kanalizacyjnych, jak również budowy, rozbudowy 

i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Podobną skalę skumulowanych efektów w 

wymienionych obszarach notowano jedynie w województwach podkarpackim i 

wielkopolskim. Czynnikiem wyróżniającym te województwa, a jednocześnie czynnikiem 

determinującym skalę efektów, jest przede wszystkim duża skala potrzeb w obszarze 

dostosowania do wymogów dyrektywy ściekowej (91/271/EWG), korelująca z założeniami 

VaKPOŚK.  

WYKRES 33. KLUCZOWE EFEKTY W PI 6B W RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW - 

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH  

A. DŁUGOŚĆ WYBUDOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ (KM) 

 

B. LICZBA WYBUDOWANYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH [SZT.] 
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C. LICZBA PRZEBUDOWANYCH LUB ROZBUDOWANYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH [SZT.] 

 

D. LICZBA DODATKOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ULEPSZONEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW [TYS. RLM] (CI 
19) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 

Jednocześnie Małopolska należy do grupy regionów, które odnotowały relatywnie najniższą 

wartość wskaźnika dotyczącego Dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków (CI 19). Nie ma to jednak związku z mniejszą efektywnością 

podejmowanych w województwie małopolskim działań (analizy szczegółowe wykluczyły taką 

hipotezę badawczą), ale z odmiennym, wąskim sposobem definiowania tego wskaźnika. W 

RPO WM 2014-2020 w ramach wskaźnika uwzględniono wyłącznie nowe osoby, które nie 

były wcześniej podłączone do systemu oczyszczania ścieków (osoby, które w wyniku budowy 

nowego odcinka zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej). Pozostałe województwa, nawet 

te które osiągnęły wskaźnik na niższym poziomie niż Małopolska, zastosowało szerszą 

definicję wskaźnika, obejmującą wszystkie osoby, które w wyniku realizacji projektu 

podwyższyły standard oczyszczania ścieków (co obejmuje osoby wcześniej przyłączone do 

sieci oraz korzystające z modernizowanej w ramach projektu oczyszczalni ścieków).  
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Należy w tym miejscu podkreślić, że podejście zastosowane w województwie małopolskim 

jest racjonalne. Wąsko definiowany wskaźnik ma dużo większą wartość informacyjną, 

m.in. w procesie oceny wpływu oraz użyteczności. Może zostać zestawiony z danymi GUS 

oraz KPOŚK odnoszącymi się do liczby osób podłączonych oraz planowanych do podłączenia 

do sieci kanalizacyjnej na obszarze poszczególnych gmin, aglomeracji oraz całego regionu. 

Wskaźniki odwołujące się do szerokiej definicji stosowanej w większości RPO i POIiŚ 2014-

2020 mają znikomą wartość informacyjną z punktu widzenia oceny efektów i użyteczności. 

Są również bardzo trudne do oszacowania.  

Małopolska jest jednym z liderów w obszarze rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę przy 

udziale środków RPO. Podobną skalę skumulowanych efektów w wymienionych obszarach 

notowano jedynie w województwach podkarpackim i lubelskim. Czynnikiem wyróżniającym 

te województwa, a jednocześnie czynnikiem determinującym skalę efektów, jest przede 

wszystkim relatywnie niski wskaźnik zwodociągowania67, który w wymienionych 

województwach w 2014 r. przyjmował następujące, najniższe w kraju wartości: podkarpackie 

– 80,2%, małopolskie 80,5%, lubelskie 86,7%. Relatywnie wysoka skala efektów w 

województwie małopolskim, podkarpackim i lubelskim jest zjawiskiem bardzo korzystnym - 

przyczynia się do zmniejszenia różnic rozwojowych w obszarze zapewnienia dostępu do 

wody pitnej dobrej jakości, która jest jednym z podstawowych standardów cywilizacyjnych. 

WYKRES 34. KLUCZOWE EFEKTY W PI 6B W RPO 2014-2020 POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW - 

ZAOPATRZENIE W WODĘ  

A. DŁUGOŚĆ WYBUDOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ [KM] 

 

  

 
67 Udział ludności korzystającej z wodociągu. 
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B. LICZBA WSPARTYCH STACJI UZDATNIANIA WODY [SZT.] 

 

C. LICZBA WYBUDOWANYCH UJĘĆ WODY [SZT.] 

 

D. LICZBA DODATKOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ULEPSZONEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ [TYS. OSÓB] (CI 
18) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 
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Podobnie jak w przypadku gospodarki ściekowej, w województwie małopolskim odnotowano 

relatywnie niską wartość wskaźnika dotyczącego Dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI 18). Tu również obserwowany stan faktyczny nie ma 

związku z mniejszą efektownością podejmowanych w województwie małopolskim działań, 

ale z odmiennym, wąskim sposobem definiowania tego wskaźnika.  

2.3.2 OCENA UŻYTECZNOŚCI 

2.3.2.1 Wkład interwencji w zaspokojenie potrzeb regionu 

Gospodarka ściekowa 

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów 

dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych. Celem przedmiotowej dyrektywy jest ochrona środowiska przed 

niekorzystnymi skutkami odprowadzania ścieków (w tym ścieków komunalnych), co wymaga 

adekwatnych do tego celu działań w zakresie gromadzenia (zbierania), oczyszczania i 

odprowadzania ścieków. Zgodnie z dyrektywą, Państwa Członkowskie mają zapewnić, aby 

wszystkie aglomeracje wyposażone były w system zbierania ścieków komunalnych, a przed 

odprowadzeniem ścieki były poddane oczyszczaniu. Potrzeby w zakresie gospodarki wodno-

kanalizacyjnej, służące celom dyrektywy 91/271/EWG na terenie kraju, w tym województwa 

małopolskiego, zawarte są w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

(KPOŚK). 

Zgodnie z założeniami VaKPOŚK w województwie małopolskim, obok województwa 

podkarpackiego, identyfikowano największe potrzeby w obszarze gospodarki ściekowej, a 

dokładniej dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG. W aglomeracjach 2-10 tys. 

RLM, które wspierano w regionalnych programach operacyjnych, założono konieczność 

budowy w województwie małopolskim ponad 1 026 km sieci kanalizacyjnej. Województwo 

małopolskie należało również do regionów o jednych z największych potrzeb w zakresie 

modernizacji sieci kanalizacyjnej (59 km) oraz budowy (12 szt.) i modernizacji (51 szt.) 

oczyszczalni ścieków komunalnych. Trafną decyzją było więc przeznaczenie na ten cel 

największych środków w ujęciu wartościowym w ramach 5. OP RPO WM 2014-202068. 

Skalę wpływu RPO WM 2014-2020 na realizację celów dyrektywy 91/271/EWG w 

województwie małopolskim można ocenić jako bardzo istotną. Efekty realizacji projektów 

dofinansowanych w działaniu 5.3 obejmują: 

− budowę 468 km kanalizacji sanitarnej, co odpowiada 47% potrzeb określonych w 

VaKPOŚK (do 2021 r.) dla aglomeracji 2-10 tys. RLM w województwie małopolskim 

(1 026 km); 

 
68  W pierwszej wersji programu: 82 mln EUR, co stanowi prawie 60% pierwotnej alokacji na 5. oś priorytetową RPO WM 
2014-2020. W ramach podpisanych umów: ponad 312 mln zł, co stanowi prawie 68% środków przeznaczonych na realizację 
umów w 5. OP RPO WM 2014-2020. 
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− budowę 7 nowych oczyszczalni ścieków, co odpowiada 58% potrzeb określonych w 

VaKPOŚK (do 2021 r.) dla aglomeracji 2-10 tys. RLM w województwie małopolskim 

(12 nowych oczyszczalni ścieków); 

− przebudowę 21 oczyszczalni ścieków, co odpowiada 41% liczby tego typu 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji wg VaKPOŚK (do 2021 r.) w 

aglomeracjach 2-10 tys. RLM w województwie małopolskim (51 przedsięwzięć). 

Środki RPO WM 2014-2020 w znacznym stopniu przyczyniły się do realizacji kluczowych 

potrzeb inwestycyjnych związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków 

komunalnych w aglomeracjach 2-10 tys. RLM, a co za tym idzie potrzeb związanych z 

dostosowaniem do wymogów dyrektywy 91/271/EWG. Marginalny stopień realizacji 

potrzeb identyfikowanych w VaKPOŚK wystąpił w obszarze modernizacji sieci kanalizacyjnej 

(2%) – dofinansowane projekty nie koncentrowały się na tym komponencie inwestycyjnym, 

co należy uznać za zjawisko pozytywne. W kontekście szybkiego dostosowania do wymogów 

dyrektywy 91/271/EWG kluczowe znaczenia mają inwestycje w nową sieć kanalizacyjną oraz 

budowę, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Zaopatrzenie w wodę 

Wojewódzkie dokumenty strategiczne nie definiują skali potrzeb w zakresie zaopatrzenia w 

wodę, natomiast wskazują na istnienie dużych potrzeb oraz dysproporcji w tym zakresie, 

szczególnie w zakresie zachodzących zmian klimatycznych. Potwierdzają to opinie 

ekspertów, przedstawicieli IZ i beneficjentów. Już w Programie Strategicznym - Ochrona 

Środowiska, który stanowi dokument uszczegóławiający do Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2011-2020 wskazano, że w województwie małopolskim występowały 

dysproporcje między długością sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Niezależnie od rozwoju 

sieci wodociągowej, coraz częściej występowało zjawisko braku wody w sieciach 

wodociągowych na obszarach wiejskich, co spowodowane jest obniżaniem się poziomu 

wody w studniach i brzegowych ujęciach infiltracyjnych. Na etapie tworzenia RPO WM 

zjawisko to miało wymiar lokalny. W Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 

wskazano ponownie na niekorzystne warunki infiltracji i retencyjności zlewni, które 

powodują, że odnawialność zasobów jest stosunkowo niska, a nierównomierne 

rozmieszczenie zbiorników wód podziemnych powoduje deficyty w części wschodniej i 

północno-wschodniej regionu. Uszczelnianie powierzchni zlewni spowodowane urbanizacją 

zakłóca naturalny obieg wody, przyspiesza spływ wód opadowych oraz zmniejsza zasilanie 

zasobów wód podziemnych. Niska lesistość w północnych obszarach Małopolski, ale także 

brak szerokich działań z zakresu retencji wód przyczynia się do zjawiska suszy i problemu z 

zaopatrzeniem w wodę tych mieszkańców, którzy nie są podłączeni do sieci wodociągowej. 

Poważnym problemem są niedobory systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, szczególnie 

występujące na obszarach o zabudowie rozproszonej, w terenach o urozmaiconej rzeźbie. 

W 2018 roku do sieci wodociągowej było podłączonych 71,1% budynków, co lokowało 

Małopolskę na ostatnim miejscu w Polsce, przy czym 13 województw charakteryzowało się 
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podłączeniem ponad 80% budynków. Nadal w zakresie dostępności mieszkańców do sieci 

wodociągowej Małopolska wykazuje znaczne zróżnicowanie. Zrealizowane w ramach 

działania 5.3 projekty wpływają na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez wzrost 

długości sieci wodociągowej (budowa 193 km oraz przebudowa 30 km sieci wodociągowej), 

budowę 9 ujęć wody oraz budowę 8 stacji uzdatniania wody. W wyniku realizacji projektów 

około 58 tys., tj. blisko 2% populacji województwa, zostanie objętych ulepszonym 

zaopatrzeniem w wodę, w tym 2 tys. nowych osób zostanie podłączonych do sieci 

wodociągowej.  

DOBRA PRAKTYKA – ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Projekt: „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I" 

(RPPM.11.03.00-22-0001/15), beneficjent: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., dofinansowanie: 26 109 

796,85 zł, 85% kosztów kwalifikowalnych 

Celem projektu było zapewnienie mieszkańcom Żuław i Mierzei Wiślanej odpowiedniej ilości i jakości wody 

pitnej oraz niezawodności dostawy. Obecnie woda podawana do sieci nie dotrzymuje parametrów w zakresie 

dopuszczalnych wartości manganu i żelaza. Stacja uzdatniania wody była skrajnie wyeksploatowana. Nadto 

straty wody w systemie przekraczały 30%. W związku z tym, zasadniczym zadaniem projektu była 

modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie (poprawa jakości wody), montaż monitoringu w 10 

punktach węzłowych magistralnej sieci wodociągowej oraz w 20 studniach na ujęciu wody w Letnikach, a 

także budowa nowego syfonu pod rzeką Nogat. Zadania te zrealizowano jako etap I. Kolejne działania (etap 

II), planowane wstępnie na lata 2021-2030, to projekty związane z dalszą poprawą niezawodności dostawy 

oraz zmniejszeniem strat wody, w tym wymiana części wodociągów azbestocementowych o największej 

awaryjności (ok. 10 km) oraz magistrali wodociągowej z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny. 

2.3.2.2 Małopolska na tle innych województw 

Budowa sieci kanalizacyjnych 

Wkład projektów współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020 w realizację 

kluczowych potrzeb inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej w 

aglomeracjach 2-10 tys. w ujęciu rzeczowym był znaczący. Większe efekty rzeczowe w tym 

zakresie osiągnięto jedynie w dwóch województwach – podkarpackim i wielkopolskim. 

Stopień realizacji potrzeb w ujęciu procentowym, w przypadku województwa małopolskiego 

jest jednak relatywnie niewielki (46%). Wynika to z dużo większej w porównaniu do innych 

województw skali potrzeb zidentyfikowanych w VaKPOŚK, których pełna realizacja w ramach 

dostępnej alokacji nie była możliwa. 
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WYKRES 35. DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ PLANOWANEJ DO BUDOWY W AGLOMERACJACH 2-10 

TYS. RLM WG VAKPOŚK [KM] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie VaKPOŚK  

WYKRES 36. DŁUGOŚĆ WYBUDOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJACH 2-10 TYS. RLM 

W RAMACH RPO I POIIŚ 2014-2020 [KM] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.04.2021  

WYKRES 37.WKŁAD RPO I POIIŚ 2014-2020 W REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ VAKPOŚK DLA AGLOMERACJI 

2-10 TYS. RLM W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH (STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ W %) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 
oraz VaKPOŚK 
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Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych 

Podobnie kształtuje się wkład projektów współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-

2020 w realizację kluczowych potrzeb inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy i 

modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach 2-10 tys. W ujęciu 

rzeczowym wkład ten był znaczący. Większe efekty rzeczowe w tym zakresie osiągnięto w 

tych samych województwach – podkarpackim i wielkopolskim. Stopień realizacji potrzeb w 

ujęciu procentowym, w przypadku województwa małopolskiego jest również relatywnie 

niewielki (44%). Wynika to również z dużo większej w porównaniu do innych województw 

skali potrzeb zidentyfikowanych w VaKPOŚK. 

WYKRES 38. LICZBA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PLANOWANYCH DO BUDOWY , 

ROZBUDOWY I MODERNIZACJI W AGLOMERACJACH 2-10 TYS. RLM W RAMACH VAKPOŚK [SZT.] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie VaKPOŚK  

WYKRES 39. LICZBA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH WYBUDOWANYCH , ROZBUDOWANYCH I 

ZMODERNIZOWANYCH W AGLOMERACJACH 2-10 TYS. RLM W RAMACH RPO I POIIŚ 2014-2020 

[SZT.] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 
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WYKRES 40. WKŁAD RPO I POIIŚ 2014-2020 W REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ VAKPOŚK DLA AGLOMERACJI 

2-10 TYS. RLM W ZAKRESIE BUDOWY, ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

KOMUNALNYCH (STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ W %) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 
oraz VaKPOŚK 

W VaKPOŚK identyfikowano również potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki 

osadami ściekowymi. W aglomeracjach 2-10 tys. RLM działania inwestycyjne dotyczące 

budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji umożliwiających efektywną przeróbkę osadu i 

jego zagospodarowanie przewidziano w 60 oczyszczalniach ścieków komunalnych 

funkcjonujących lub planowanych do budowy w województwie małopolskim. W projektach 

realizowanych w RPO WM 2014-2020, podobnie jak w projektach realizowanych w innych 

RPO, tego rodzaju komponent inwestycyjny był identyfikowany marginalnie. Odmienna 

sytuacja występowała w POIiŚ 2014-2020. W perspektywie 2014-2020 działania inwestycyjne 

dotyczące przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych były realizowane dość często, 

zarówno w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM (w skali całego kraju), jak również w 

aglomeracjach 2-10 tys. RLM (w województwie mazowieckim). W POIiŚ 2014-2020 

zauważalny jest znaczący wzrost zainteresowania tego rodzaju inwestycjami w stosunku do 

perspektywy 2007-2013. Może to świadczyć o ewolucji potrzeb inwestycyjnych w 

aglomeracjach, które zaspokoiły lub były bliskie zaspokojenia potrzeb związanych ze 

zbieraniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, wynikających z wymogów dyrektywy 

91/271/EWG.  

Analogiczna sytuacja występowała w przypadku wdrożenia inteligentnych systemów 

zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, które nie są inwestycją kluczową z punktu 

widzenia spełnienia podstawowych wymogów dyrektywy 91/271/EWG, jednak są bardzo 

istotnym komponentem umożlwiającym efektywne zarządzanie systemami wodno-

kanalizacyjnymi, bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów (ograniczenie strat) oraz 

minimalizację ryzyka uwalniania do środowiska zanieczyszczeń w przypadku awarii i 

ekstremalnych zdarzeń pogodowych.   

82% 82%
71% 69% 68% 67% 64%

59% 58% 58%
50%

45% 45% 44% 43%
35%



100 

 

DOBRA PRAKTYKA – INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ 

Projekt: „Wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w Kowalu" 

(RPKP.04.03.00-04-0018/20), beneficjent: Gmina Miasto Kowal, dofinansowanie: 199 978 zł, 85% kosztów 

kwalifikowalnych 

Przedmiotem projektu było wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w 

Kowalu, polegającego na wprowadzeniu pomiaru i kontroli Stacji Uzdatniania Wody w Kowalu, pomiarze 

zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej. W ramach projektu zaplanowano również 

pomiar zużycia wody u konsumenta poprzez montaż urządzeń pomiarowych.  

W kontekście ostatniego z wymienionych zagrożeń, w POIiŚ 2014-2020 identyfikowano 

również działania inwestycyjne ukierunkowane na dostosowanie infrastruktury do zdarzeń 

ekstremalnych oraz awarii (np. zbiorniki retencjonujące ścieki, wzmocnienie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego infrastruktury), które są m.in. konsekwencją zmian klimatu 

(gwałtowne opady deszczu, ryzyko przedostawania się wód opadowych do sieci 

kanalizacyjnych, wezbrania wód w ciekach będących odbiornikiem oczyszczonych ścieków, 

podtopienia). Wymienione działania nie były identyfikowane ani w RPO WM 2014-2020, ani 

w innych regionalnych programach operacyjnych. Coraz większym zainteresowaniem w 

ramach POIiŚ 2014-2020 cieszyły się również rozwiązania ukierunkowane na 

wychwytywanie, wykorzystanie lub neutralizacji biometanu powstającego w procesie 

oczyszczania ścieków komunalnych (hermetyzacja procesów, instalacje do pozyskania i 

energetycznego wykorzystania biogazu).  

Podsumowanie 

W obszarze gospodarki ściekowej regionalne programy operacyjne koncentrowały się na 

wsparciu działań inwestycyjnych w aglomeracjach 2-10 tys. RLM. Stopień realizacji 

kluczowych potrzeb inwestycyjnych określonych w VAKPOŚK przy udziale środków RPO WM 

2014-2020 w województwie małopolskim należy uznać za znaczący w ujęciu rzeczowym. 

Program był kluczowym źródłem finansowania działań dostosowujących aglomeracje 2-10 

tys. RLM do wymogów dyrektywy ściekowej (91/271/EWG). Stopień realizacji potrzeb w 

ujęciu procentowym w porównaniu do innych województw jest jednak niższy. Wynika to z 

bardzo dużej skali potrzeb, które nie mogły być zaspokojone w całości w ramach dostępnej 

alokacji środków, jak również ze specyficznych uwarunkowań przestrzenno-społecznych (np. 

trudności techniczne wynikające z ukształtowania terenu i złożonej budowy geologicznej, 

rozproszony charakter zabudowy, ograniczone zainteresowanie podłączeniem użytkowników 

do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej). Strukturę działań inwestycyjnych finansowanych 

ze środków RPO WM 2014-2020 należy uznać za korzystną z punktu widzenia realizacji 

wymogów określonych w dyrektywie ściekowej (91/271/EWG). W dofinansowanych 

projektach koncentrowano się na kluczowych działaniach z punktu widzenia dostosowania 

do wymogów wspólnotowych, tj. na budowie sieci kanalizacyjnych na obszarze aglomeracji 

oraz budowie, rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w kierunku 

zapewnienia odpowiedniej przepustowości oraz jakości procesu oczyszczania ścieków 

komunalnych.  
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W perspektywie finansowej 2021-2027 konieczna jest kontynuacja wsparcia inwestycji w 

obszarze gospodarki ściekowej. Wsparcie powinno koncentrować się na działaniach 

kluczowych z punktu widzenia spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej 

(91/271/EWG), tj. budowie, modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych 

w kierunku osiągniecia odpowiedniej wydajności i standardów oczyszczania ścieków 

komunalnych, jak również budowie sieci kanalizacyjnych w celu spełnienia warunku 

zapewnienia. Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne, uwarunkowania wynikające m.in. 

ze zmian klimatu, jak również priorytety UE zdefiniowane w dokumencie Europejski 

Zielony Ład większy nacisk należy położyć na: a. finansowanie działań związanych z 

przeróbką i zagospodarowaniem osadów ściekowych, b. wdrożeniem inteligentnych 

systemów zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, c. dostosowaniem 

infrastruktury wodno-ściekowej do zmian klimatu, d. przeciwdziałaniem uwalniania do 

atmosfery biometanu oraz neutralizacji lub energetycznego wykorzystania tego gazu, w 

sytuacji, gdy skala instalacji umożliwia wdrożenie efektywnych rozwiązań tego rodzaju. 

Wskazane jest uwzględnienie tego rodzaju kierunków inwestowania zarówno na poziomie 

zapisów programowych, jak i w kryteriach oceny projektów. 

2.3.3 OCENA WPŁYWU I KOMPLEMENTARNOŚCI 

2.3.3.1 Wkład RPO WM 2014-2020 w finansowanie kluczowych przedsięwzięć związanych z 

gospodarką wodno-ściekową w regionie 

W czasie realizacji badania nie były dostępne dane dotyczące ogólnych nakładów 

inwestycyjnych na oczyszczanie ścieków komunalnych oraz zaopatrzenie w wodę pitną w 

województwie małopolskim w okresie wdrażania projektów realizowanych przy udziale 

środków RPO WM 2014-202069. Można jednak porównać przewidywane nakłady z 

dostępnymi danymi GUS dla okresu siedmiolecia70. Z danych gromadzonych przez GUS 

wynika, że łączne nakłady na środki trwałe w obszarze oczyszczania ścieków i ochrony 

wód71 w latach 2013-201972 w województwie małopolskim wyniosły ponad 3,16 mld zł. 

Środki RPO WM 2014-2020 zaangażowane w gospodarkę wodno-ściekową odpowiadają 

prawie 10% (dokładnie 9,87%) tej kwoty. Potencjalny wkład finansowy RPO WM 2014-2020 

w realizację ogółu działań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej należy uznać za 

znaczący.   

Komplementarnym uzupełnieniem działań realizowanych przy udziale środków RPO WM 

2014-2020 w województwie małopolskim były projekty finansowane ze środków POIiŚ 2014-

 
69 Środki w ramach dofinansowanych projektów będą wydatkowane do 2023 roku. 

70 Okres analogiczny do perspektywy finansowej UE. 

71 Kategoria ta jest najbardziej zbliżona do zakresu finansowania oferowanego przez RPO WM 2014-2020. Należy mieć 
jednak na uwadze, że kategoria ta nie obejmuje nakładów na zaopatrzenie w wodę. W obszarze ścieków obejmuje nie tylko 
nakłady na środki trwałe związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych, ale również innych rodzajów ścieków, w tym 
ścieków kopalnianych. 

72 Dane dla roku 2020 nie zostały jeszcze opublikowanie w momencie realizacji badania. 
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2020, WFOŚiGW73 oraz PROW 2014-2020. Łączna wartość wsparcia na rzecz usprawnienia 

systemu oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę w ramach umów podpisanych w 

latach 2015-2020 w programach finansowanych ze środków UE oraz WFOŚiGW w Krakowie 

wyniosła ponad 1,53 mld zł74. Najwięcej środków pochodziło z POIiŚ 2014-2020 (686,0 mln 

zł). Nieco mniej było wydatkowane ze środków WFOŚiGW (389,9 mln zł), RPO WM 2014-

2020 (312,1 mln zł) oraz PROW 2014-2020 (150,3 mln zł). 

WYKRES 41. ROZKŁAD WSPARCIA DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ORAZ 

ZAOPATRZENIA W WODĘ W RAMACH UMÓW PODPISANYCH W LATACH 2015-2020 W RPO WM 

2014-2020, POIIŚ 2014-2020, PROW 2014-2020 I WFOŚIGW (ŁĄCZNA KWOTA WSPARCIA: 

1 538 MLN ZŁ) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz danych przekazanych przez WFOŚiGW w 
Krakowie 

Można uznać, że środki RPO WM 2014-2020 wniosły istotny wkład we wsparcie działań 

dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych i zaopatrzenia w wodę w województwie 

małopolskim ze środków publicznych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Ze środków POIiŚ 2014-2020 dofinansowano 33 projekty dotyczące budowy, rozbudowy oraz 

modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w aglomeracjach powyżej 10 

tys. RLM. Łączna wartość projektów wyniosła prawie 1,3 mld zł. W wyniku realizacji 

projektów wybudowano 600 km oraz zmodernizowano lub wyremontowano 88 km 

kanalizacji sanitarnej, do której docelowo zostanie podłączonych 53 tys. nowych 

użytkowników (RLM). Ponadto w wyniku realizacji projektów wybudowano 2 i 

zmodernizowano 15 oczyszczalni ścieków komunalnych obsługujących aglomeracje powyżej 

10 tys. RLM. Dość częstym elementem projektów (10 modernizowanych oczyszczalni) były 

rozwiązania związane z przeróbką i zagospodarowaniem osadów ściekowych. Dwie 

oczyszczalnie wyposażono w instalacje do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych. W 

siedmiu aglomeracjach wdrożono inteligentne systemy zarządzania sieciami wodno-

kanalizacyjnymi. Część projektów obejmowała również działania inwestycyjne dotyczące 

zaopatrzenia w wodę. Efektem realizowanych działań jest budowa 57 km oraz przebudowa i 

remont 24 km sieci wodociągowych, budowa 3 ujęć wody pitnej oraz budowa lub 

modernizacja 7 stacji uzdatniania wody.  

 
73 Analizą objęto także środki NFOŚiGW wydatkowane za pośrednictwem WFOŚiGW. 

74 Kwota ta obejmuje również środki udostępnione przez NFOŚiGW. 

686,0 mln zł (44,6%) 389,9 mln zł (25,3%) 312,1 mln zł (20,3%)
150,3
mln zł
(9,8%)

1

POIiŚ 2014-2020 WFOŚiGW (2015-2020) RPO WM 2014-2020 PROW 2014-2020
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DOBRA PRAKTYKA - KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE 

Projekt „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” 

(POIS.02.03.00-00-0053/16), beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z 

o.o., dofinansowanie: 39 904 281 zł, 85% kosztów kwalifikowalnych. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę i rozbudowę istniejących elementów oczyszczalni oraz 

hermetyzację i dezodoryzację nowych i istniejących obiektów. Zrealizowane działania inwestycyjne 

zapewniły ulepszenie procesu oczyszczania ścieków (dostosowanie do wymogów Dyrektywy 91/271/EWG), 

poprawę gospodarki osadowej, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni oraz umożliwiły 

wytwarzanie biogazu w ilości pozwalającej na energetyczne wykorzystanie do celów grzewczych i 

produkcji energii elektrycznej. Dodatkowo w celu usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym 

oczyszczalnia została wyposażona w nowoczesny System ITC w obszarze zarządzania infrastrukturą 

oczyszczania ścieków komunalnych, umożliwiający i usprawniający następujące procesy: wykonywanie analiz 

przestrzennych, opracowanie modeli hydraulicznych, nadzór nad procesem technologicznym, techniczna i 

handlowa obsługa klientów, sterowanie pracą sieciowych pompowni ścieków oraz hydroforni, bieżący 

pomiar parametrów pracy oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej. 

Ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w latach 2015-2020 wsparto ponad 300 

przedsięwzięć związanych z oczyszczaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę. Najwięcej 

projektów dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej, elementem części projektów była 

również budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, jak również budowa i 

modernizacja oczyszczalni i podczyszczalni ścieków w przedsiębiorstwach. Wspierano 

również projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę, obejmujące budowę i modernizację sieci 

wodociągowych, ujęć wody pitnej oraz stacji uzdatniania wody. Dominująca formą wsparcia 

oferowaną przez WFOŚiGW w obszarze gospodarki wodno-ściekowej były pożyczki.  

Istotną rolę, uzupełniającą w stosunku do wymienionych powyżej programów, odegrały 

również środki PROW 2014-2020. Przy udziale tych środków dofinansowano 118 projektów 

obejmujących zadania inwestycyjne dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych na 

obszarach poza aglomeracjami. Przedmiotem projektów była budowa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnych, jak również budowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

komunalnych. Elementem części projektów były działania dotyczące zaopatrzenia w wodę na 

obszarach wiejskich. W ramach PROW 2014-2020 wspierano również budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Działania tego rodzaju były realizowane na obszarach 

o rozproszonej zabudowie, na których budowa sieci kanalizacyjnej nie jest ekonomicznie 

uzasadniona (niski wskaźnik koncentracji). W przypadku kilku projektów budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków była elementem uzupełniającym działań dotyczących 

budowy nowych odcinków sieci wodociągowej. Połączenie tego rodzaju działań należy 

uznać za dobrą praktykę, gdyż wpływa na minimalizację ryzyka zanieczyszczenia wód 

ściekami komunalnymi75. 

 
75 Zwodociągowanie generuje zwykle większe zużycie wody, a co za tym idzie zwiększenie ilości produkowanych ścieków. 
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2.3.3.2 Zaangażowanie środków UE per capita na tle innych regionów 

Nakłady per capita ze środków RPO WM 2014-2020 na działania związane z gospodarką 

wodno-ściekową kształtowały się na wyższym poziomie niż większości województw, jak 

również powyżej średniej dla wszystkich programów regionalnych oraz POIiŚ 2014-202076.   

WYKRES 42. DOFINANSOWANIE UE PER CAPITA W RAMACH PI 6B W POSZCZEGÓLNYCH RPO 2014-
2020 ORAZ POIIŚ77 [ZŁ/OS.] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.04.2021 oraz danych GUS 

Liderem w tym zestawianiu są województwa świętokrzyskie i podkarpackie. W przypadku 

gospodarki ściekowej wskaźnik ten ma mniejszą wartość informacyjną niż w dwóch 

pozostałych obszarach objętych analizą w obecnym badaniu. Przyczyną jest mocno 

zróżnicowany poziom dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG, a co za tym idzie 

zróżnicowany poziom potrzeb inwestycyjnych i finansowych w aglomeracjach 2-10 tys. RLM. 

W tym obszarze podstawowym punktem odniesienia do oceny wpływu są dane dotyczące 

kluczowych potrzeb inwestycyjnych ujęte w VaKPOŚK, które zostały omówione szczegółowo 

w rozdziale dotyczącym użyteczności interwencji. W przypadku zaopatrzenia w wodę zakres, 

potrzeb inwestycyjnych i finansowych był również mocno zróżnicowany w poszczególnych 

województwach, przy czym potrzeby te, zarówno w ujęciu rzeczowym, jak i finansowym, nie 

są w spójny sposób określone w poszczególnych regionach oraz w skali całego kraju. Ponadto 

bez analizy na bardzo szczegółowym poziomie nie ma możliwości określenia wysokości 

środków przeznaczonych w ramach RPO WM 2014-2020 oraz w większości innych 

programów wyłącznie na inwestycje dotyczące zaopatrzenia w wodę, co również ogranicza 

możliwość oceny wpływu w tym obszarze na tle innych regionów.  

 
76 W analizie uwzględniono wyłącznie środki przeznaczone realizację projektów wodno-ściekowych w województwie 
mazowieckim w aglomeracjach 2-10 tys. RLM. 
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2.3.3.3 Ocena wpływu 

Pełna ocena ilościowa wpływu interwencji RPO WM 2014-2020 w obszarze gospodarki 

wodno-ściekowej nie jest możliwa ze względu na dwa zasadnicze czynniki – stopień 

zaawansowania projektów, które będą realizowane do roku 2023 oraz czasookres 

dostępnych danych kontekstowych GUS (do roku 2019). Niemniej jednak podjęto próbę 

określenia pewnych zależności ilościowych, które odnoszą się do spodziewanego wpływ 

interwencji. W przypadku oceny wpływu interwencji na szeroko rozumiany rozwój 

społeczno-gospodarczy, fundamentalne znaczenie ma dostępność i dobór odpowiednich 

punktów odniesienia. Kluczowym, wiarygodnym punktem odniesienia w obszarze gospodarki 

ściekowej jest KPOŚK. Wyniki analiz dotyczących wpływ na realizację kluczowych potrzeb 

inwestycyjnych określonych w VaKPOŚK omówiono w podrozdziale dotyczącym 

użyteczności. W niniejszym podrozdziale skupiono się na wybranych danych gromadzonych 

poprzez GUS oraz wynikach analizy kontrfaktycznej, dotyczącej analogicznych projektów 

realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013. 

Małopolska w roku 2014, tj. przed rozpoczęciem realizacji większości projektów, należała do 

grupy województw chrakteryzujących się najniższym udziałem osób korzystających ze 

zbiorczej sieci kanalizacyjnej, zarówno w odniesieniu do wszystkich mieszkańców (tabela 

13), jak i mieszkańców aglomeracji 2-10 tys. RLM78. W latach 2015-2019 w skali kraju 

dynamika wzrostu wartości tego wskaźnika była najwyższa właśnie w województwie 

małopolskim (4,1 p.p.), w tym na obszarach wiejskich, na których zlokalizowane są mniejsze 

aglomeracje wspierane w ramach RPO, wzrostu tego wskaźnika wyniósł aż 6,9 p.p. Środki 

RPO WM 2014-2020 były jednym z elementów stymulujących opisane zmiany. Wysoka 

dynamika zmian w województwie małopolskim w porównaniu do regionów 

chrakteryzujących się wysokim udziałem osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, ma 

niewątpliwie wpływ na wyrównywanie zróżnicowań rozwojowych w obrębie kraju.  

  

 
78 Dotyczy to zarówno ogółu ludności województwa, jak i osób zamieszkałych na obszarze aglomeracji 2-10 tys. RLM. 

Zgodnie z danymi z VaKPOŚK, uśredniony wskaźnik zbierania ścieków zbiorczą siecią kanalizacyjną (% RLM korzystających z 
sieci) w aglomeracjach 2-10 tys. RLM w roku 2016 wynosił w województwie 72,3%. Niższą wartości wskaźnika 
charakteryzowało się jedynie województwo podkarpackie (70,8%) i śląskie (70,6%), przy średniej dla całego kraju na 
poziomie 79%.  
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TABELA 13. ZMIANA UDZIAŁU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI KANALIZACYJNEJ W LATACH 2015-2019  

WOJEWÓDZTWO 

OGÓŁEM W TYM NA WSI 

2014 2019 ZMIANA 2014 2019 ZMIAN 

[%] [%] P.P. [%] [%] P.P. 

lubelskie 51,5 53,6 2,1 19,9 22,7 2,8 

świętokrzyskie 56,1 59,4 3,3 31,5 36,3 4,8 

małopolskie 59,8 63,9 4,1 33,9 40,8 6,9 

łódzkie 62,6 64,3 1,7 22,5 26,4 3,9 

podlaskie 63,2 64,8 1,6 20,5 23,0 2,5 

mazowieckie 66,7 69,8 3,1 26,5 31,6 5,1 

podkarpackie 68,7 71,1 2,4 54,4 57,5 3,1 

kujawsko-pomorskie 69,1 70,2 1,1 36,6 39,9 3,3 

opolskie 69,7 73,6 3,9 47,1 52,9 5,8 

wielkopolskie 69,7 72,2 2,5 43,6 48,9 5,3 

lubuskie 70,4 74,3 3,9 34,1 42,2 8,1 

warmińsko-mazurskie 73,4 74,6 1,2 41,3 44,5 3,2 

dolnośląskie 75,0 76,9 1,9 41,1 47,0 5,9 

śląskie 75,8 78,6 2,8 42,6 48,5 5,9 

zachodniopomorskie 80,4 80,6 0,2 55,9 57,6 1,7 

pomorskie 82,0 83,7 1,7 58,5 64,2 5,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS  

Podobne tendencje obserwowane są w obszarze zaopatrzenia w wodę. W roku 2014 

województwo małopolskie należało do grupy województw chrakteryzujących się najniższym 

udziałem osób korzystających z sieci wodociągowej. W latach 2015-2019 dynamika wzrostu 

wartości tego wskaźnika była najwyższa również w województwie małopolskim – zarówno 

w ujęciu ogółem (1,5 p.p.), jak również na obszarach wiejskich (2,7 p.p). Tu również środki 

RPO WP 2014-2020 były jednym z elementów stymulujących opisane zmiany. Wysoka 

dynamika zmian w województwie małopolskim, w porównaniu do regionów 

chrakteryzujących się wysokim udziałem osób korzystających z sieci wodociągowej, ma 

wpływ na wyrównywanie zróżnicowań rozwojowych w obszarze zaopatrzenia w wodę, a 

więc na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb cywilizacyjnych.  
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TABELA 14. ZMIANA UDZIAŁU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 2015-2019  

WOJEWÓDZTWO 

OGÓŁEM W TYM NA WSI 

2014 2019 ZMIANA 2014 2019 ZMIAN 

[%] [%] P.P. [%] [%] P.P. 

podkarpackie 80,0 81,2 1,2 70,0 71,8 1,8 

małopolskie 80,5 82,0 1,5 66,7 69,4 2,7 

lubelskie 86,7 87,3 0,6 79,8 80,9 1,1 

mazowieckie 89,3 90,5 1,2 82,4 84,4 2,0 

podlaskie 90,3 90,8 0,5 80,5 81,6 1,1 

świętokrzyskie 91,1 91,5 0,4 87,0 87,8 0,8 

łódzkie 94,0 94,3 0,3 92,3 92,8 0,5 

lubuskie 94,3 94,7 0,4 88,7 89,9 1,2 

warmińsko-mazurskie 94,6 95,0 0,4 88,3 89,3 1,0 

dolnośląskie 94,8 95,0 0,2 88,5 89,2 0,7 

kujawsko-pomorskie 95,2 95,4 0,2 92,8 93,4 0,6 

śląskie 95,6 95,8 0,2 87,4 88,2 0,8 

pomorskie 96,1 96,5 0,4 91,1 92,5 1,4 

wielkopolskie 96,1 96,6 0,5 94,2 95,0 0,8 

zachodniopomorskie 96,2 96,2 0,0 93,0 93,2 0,2 

opolskie 96,6 97,0 0,4 94,9 95,1 0,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS  

Analizą objęto również projekty dotyczące gospodarki ściekowej realizowane w 

województwie małopolskim przy udziale środków RPO w perspektywie finansowej 2007-

201379. Analiza została przeprowadzona w oparciu o podejście kontrfaktyczne80. Poniżej 

przedstawiono kluczowe wnioski z tej analizy. W gminach, które realizowały projekty 

dotyczące gospodarki ściekowej przy udziale środków MRPO 2007-2013, w latach 2015-2019 

odnotowano: 

• większą dynamikę przyrostu liczby osób korzystających z oczyszczalni ścieków – w 

gminach, które korzystały ze wsparcia MRPO 2007-2013 uśredniony wzrost liczby 

osób korzystających ze wsparcia wyniósł w tym okresie 16,8%, natomiast w gminach, 

które nie korzystały ze wsparcia – 9,5%; 

 
79 Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania projektów dotyczących gospodarki ściekowej realizowanych przy udziale 
środków RPO WM 2014-2020, jak również czasookres danych udostępnianych przez GUS (do roku 2019), tych projektów nie 
była możliwa. Zdecydowano się na przeprowadzenie analizy dla podobnych projektów realizowanych w poprzedniej 
perspektywie finansowej. 

80 Do każdej z 30 gmin wytypowanych do analizy, które realizowały projekty dotyczące gospodarki ściekowej w ramach 
MRPO 2007-2013, dobrano gminę o podobnych cechach, tzw. statystycznego bliźniaka z grupy gmin, które nie korzystały ze 
środków MRPO 2007-2013. Wzięto pod uwagę następujące cechu: typ gminy (miejska, miejsko-wiejska, wiejska), wielkość 
aglomeracji zlokalizowanej w gminie, poziom skanalizowania gminy w roku 2007 oraz liczbę mieszkańców gminy w roku 
2007. Następnie dla każdej z grup obliczono średnie wartości wskaźników obrazujących zachodzące zmiany po roku 2015, a 
więc po zakończeniu realizacji wszystkich projektów. 
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• większą dynamikę przyrostu liczby mieszkańców – w gminach, które korzystały ze 

wsparcia MRPO 2007-2013 uśredniony przyrost liczby mieszkańców wyniósł 2,09%, 

natomiast w gminach, które nie korzystały ze wsparcia – 0,68%; 

• większą dynamikę wzrostu dochodów własnych gmin – w gminach, które korzystały 

ze wsparcia MRPO 2007-2013 uśredniony przyrost dochodów własnych wyniósł 

38,2%, natomiast w gminach, które nie korzystały ze wsparcia – 26,3%; 

• większą dynamikę przyrostu liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 

obszarze gminy – w gminach, które korzystały ze wsparcia MRPO 2007-2013 

uśredniony przyrost liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON 

wyniósł 26,1%, natomiast w gminach, które nie korzystały ze wsparcia – 22,8%. 

Ze względu na niewielką liczebność próby81 powyższe dane nie mogą być traktowane jako 

twardy dowód potwierdzający pozytywny wpływu zaangażowania środków RPO w obszarze 

gospodarki ściekowej na rozwój społeczno-gospodarczy82. Odwołując się do wyników analiz 

jakościowych można jednak wnioskować, że realizacja i wsparcie ze środków publicznych 

działań inwestycyjnych dotyczących rozwoju sieci kanalizacyjnych oraz infrastruktury 

oczyszczalni ścieków komunalnych wpływa na przyśpieszenie pożądanych procesów w 

obszarze ochrony środowiska, jak również korzystnie oddziałuje na rozwój społeczno-

gospodarczy gmin. 

2.4  OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI  

2.4.1 WSTĘP 

Efektywność wsparcia jest zagadnieniem dość szerokim, można je rozpatrywać w różnych 

wymiarach. W niniejszym rozdziale skupiono się na ocenie relacji nakładów finansowych do 

kluczowych efektów interwencji, generowanych przez dofinansowane projekty 

(efektywność kosztowa), gdyż jest to zagadnienie kluczowe z punktu widzenia 

programowania interwencji w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności 

szacowania wartości wskaźników docelowych. 

Punktem wyjścia do oceny efektywności była analiza wybranych danych wskaźnikowych i 

finansowych na poziomie projektów i poszczególnych działań. W tym celu z całego zbioru 

dofinansowanych projektów wyselekcjonowano projekty jednorodne pod względem 

charakteru podejmowanych działań oraz rodzaju generowanych efektów (np. projekty 

dotyczące wyłącznie budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej83). Następnie obliczono 

wartość nakładu środków UE oraz całkowitych kosztów projektów na jednostkę kluczowych 

 
81 Liczba gmin, które mogły zostać objęte analizą była ograniczona (po 30 gmin w grupie podstawowej i kontrolnej). 

82 Żeby potwierdzić tego rodzaju hipotezę konieczne byłoby przeprowadzenie analogicznej analizy na większej próbie 
projektów, obejmującej kilka województw lub cały kraj. 
83 W tego rodzaju przypadkach z analizy wykluczono projekty, które zawierały również inne komponenty niż budowa 
kanalizacji, np. działania związane z rozwojem sieci wodociągowej czy budową oczyszczalni ścieków. 
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efektów (wybranych wskaźników produktu i rezultatu) oraz zakres zmienności tych relacji w 

obrębie poszczególnych typów projektów (wartość średnia, minimalna i maksymalna). Przed 

obliczeniem zbiorczych charakterystyk, dla części wskaźników wykluczono wartości skrajne84, 

wychodząc z założenia, że znaczący wpływ na poziom nakładów jednostkowych mogły mieć 

specyficzne czynniki zewnętrzne (np. specyficzne uwarunkowania terenowe) lub 

wewnętrzne (np. odmienne podejście do definiowania wskaźników na w wybranych 

projektach). 

Przy analizie nakładów jednostkowych bardzo istotne jest zapewnienie odpowiedniej 

liczebności próby projektów. Realizacja tego postulatu jest jednak trudna dla jednego 

programu operacyjnego. Dlatego analizą objęto również projekty dofinansowane w innych 

programach operacyjnych, zwracając uwagę na ograniczenia metodologiczne, np. różne 

podejście do definiowania wskaźników.  

2.4.2 OCENA RELACJI NAKŁADÓW FINANSOWYCH DO KLUCZOWYCH EFEKTÓW 

2.4.2.1 Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym 

Pierwszym wskaźnikiem, który uwzględniono w analizie była Liczba wprowadzonych do 

użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania [szt.]. Średni 

poziom nakładów jednostkowych w województwie małopolskim nie odbiegał znacząco od 

wartości średnich z większości województw, które wspierały tego rodzaju działania, jak 

również od wartości średniej dla ogółu projektów realizowanych przy udziale środków RPO. 

 
84 Z zachowaniem zasady wykluczania z analizy równej liczby wartości ekstremalnych po stronie minimum i maksimum. 
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TABELA 15. RELACJA NAKŁADÓW DO WYBRANYCH EFEKTÓW W OBSZARZE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU I ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM NATURALNY M W 

RPO WM 2014-2020 I INNYCH REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 
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Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania [szt.] 

Liczba projektów objętych 
analizą 

36           4 20   1   2       7 2 

Wartość projektu ogółem 
[tys. zł/jedn. wskaźnika] 

121 4 301 779           975 565   4 301           571 947 

Dofinansowanie UE [tys. 
zł/jedn. wskaźnika] 

69 3 656 594           674 403   3 656           464 805 

Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] 

Liczba projektów objętych 
analizą 

259  4 5 1 7 21 9 27 4 56   6 53 29 12 2 23 

Wartość projektu ogółem 
[tys. zł/jedn. wskaźnika] 

7 1 927 286 487 74 759 826 887 297 966 82 374   167 564 713 247 1 027 760 

Dofinansowanie UE [zł/jedn. 
wskaźnika] 

6 1 257 180 322 50 432 685 627 141 379 62 183   129 222 515 181 834 611 

Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] 

Liczba projektów objętych 
analizą 

234  3   1 6 21 4 30 3 52     49 29 12 2 22 

Wartość projektu ogółem 
[tys. zł/jedn. wskaźnika] 

170 2 318 771 634   759 827 887 673 1 001 732 494     790 779 855 1 027 793 

Dofinansowanie UE [tys. 
zł/jedn. wskaźnika] 

20 1 257 472 417   432 686 627 315 392 513 229     285 564 626 834 616 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 



111 

 

Warto zauważyć, że zakres projektów dotyczących systemów monitorowania i ostrzegania 

może być bardzo zróżnicowany, co pociąga za sobą zróżnicowanie nakładów jednostkowych. 

Przykładem może być województwo podkarpackie, w którym przedmiotem wsparcia była 

rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej, a więc systemu o zasięgu 

regionalnym, czego konsekwencją jest wyższy poziom nakładów jednostkowych. Natomiast 

w większości dofinansowanych w innych RPO projektów przedmiotem finansowania były 

systemy o mniejszym zasięgu (gminnym lub powiatowym), o relatywnie niższej wartości. 

Wyniki analizy mogą zostać wykorzystane do szacowania wartości docelowych 

analogicznego wskaźnika w perspektywie finansowej 2021-2027, jednak z uwzględnieniem 

rodzaju i skali oddziaływania planowanych do wsparcia przedsięwzięć. 

Drugim wskaźnikiem, który uwzględniono w analizie, była Liczba jednostek służb 

ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 

katastrof [szt.]. Średni poziom nakładów jednostkowych w województwie małopolskim był 

zbliżony do wartości średniej dla ogółu projektów realizowanych w RPO, przy czym 

obserwowana jest bardzo duża zmienność nakładów na jednostkę wskaźnika w 

poszczególnych województwach. Wpływ na tak dużą zmienność miał przyjęty model 

finansowania. W województwach, w których poziom nakładów na jednostkę wskaźnika był 

najwyższy, koncentrowano się przede wszystkim na zakupie samochodów ratowniczo-

gaśniczych, natomiast w województwach o najniższym poziomie nakładów jednostkowych 

znaczącym elementem było dofinansowanie drobnego sprzętu (przykładem jest 

województwo kujawsko-pomorskie). Wyniki analizy mogą być wykorzystywany do 

szacowania wartości docelowej analogicznego wskaźnika w perspektywie finansowej 2021-

2027, jednak z uwzględnieniem zakresu i struktury planowanych do wsparcia działań 

inwestycyjnych (samochody ratowniczo-gaśnicze i ciężki sprzęt versus lekki sprzęt i 

wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych). 

Dla wskaźnika Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (szt.) analizą objęto projekty, 

których zakres obejmował wyłącznie zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Średni 

poziom nakładów jednostkowych w województwie małopolskim był zbliżony do wartości 

średniej dla ogółu projektów dofinansowanych w pozostałych RPO. Obserwowana 

zmienność nakładów jednostkowych wynika przede wszystkim z rodzaju zakupionego 

sprzętu (ciężkie versus średnie i lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze). Wyniki analizy 

mogą być wykorzystane do szacowania wartości docelowej analogicznego wskaźnika w 

perspektywie finansowej 2021-2027, jednak z uwzględnieniem struktury planowanych do 

wsparcia samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
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Szerszą analizą objęto również wskaźniki odnoszące się do retencjonowania wód85, 

ponieważ jest to obszar szczególnie istotny z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu 

oraz realizacji celów wyznaczonych w krajowych i wspólnotowych dokumentach 

strategicznych. Poziom nakładów jednostkowych w projektach obejmujących 

retencjonowanie wód był bardzo zróżnicowany (tabela poniżej).  

 
85 Wskaźnik Pojemność obiektów małej retencji był wykazywany we wszystkich projektach dotyczących retencjonowania 
wód. Lepszym miernikiem faktycznych efektów byłby wskaźnik dotyczący objętości retencjonowanej wody, jednak był on 
wykazywany w mniejszej liczbie projektów. W większości projektów, w których wykazywano oba wskaźniki, wartości 
dotyczące pojemności obiektów małej retencji i objętości retencjonowanej wody były tożsame, można więc domniemywać, 
że odnoszą się do faktycznych efektów uzyskanych w wyniku realizacji projektów. Niemniej jednak problem 
niejednorodnego definiowania wskaźników odnoszących się do efektów w obszarze retencjonowania wód ogranicza 
możliwość wnioskowanie na temat efektywności kosztowej tego rodzaju przedsięwzięć. 
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TABELA 16. RELACJA NAKŁADÓW DO WYBRANYCH EFEKTÓW W OBSZARZE RETENCJONOWANIA WÓD W RPO WM 2014-2020 I INNYCH REGIONALNYCH 

PROGRAMACH OPERACYJNYCH WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 
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Pojemność obiektów małej retencji [m3] 

WSZYSTKIE PROJEKTY OBEJMUJĄCE RETENCJĘ 

Liczba projektów objętych 
analizą 

27 9 1       1   1     12       3   

Wartość projektu ogółem 
[zł/jedn. wskaźnika] 

0,9 19 429 49 267 1,4       8   23     84       123   

Dofinansowanie UE 
[zł/jedn. wskaźnika] 

0,6 16 515 34 216 1,1       7   17     52       102   

WYŁĄCZNIE PROJEKTY UKIERUNKOWANE NA RETENCJĘ (BEZ RETENCJI TOWARZYSZĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ) 

Liczba projektów objętych 
analizą 

14 5 1       1   1     3       3   

Wartość projektu ogółem 
[zł/jedn. wskaźnika] 

0,9 178,4 21 115,9 1,4       8,1   23,2     3,8       122,5   

Dofinansowanie UE 
[zł/jedn. wskaźnika] 

0,6 151,7 16 88,3 1,1       6,9   16,6     2,4       102,1   

WYŁĄCZNIE RETENCJA TOWARZYSZĄCA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Liczba projektów objętych 
analizą 

13 4                   9      

Wartość projektu ogółem 
[zł/jedn. wskaźnika] 

360 19 429 
1 

212 
2 766                   1 138           

Dofinansowanie UE 
[zł/jedn. wskaźnika] 

303 16 515 777 2 337                   702           

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 
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Poziom nakładów na jednostkę wskaźnika Pojemność obiektów małej retencji był bardzo 

zróżnicowany, dlatego przeprowadzono bardziej szczegółową analizę w rozbiciu na projekty 

dotyczące zagospodarowania wód opadowych na obszarach miejskich oraz inne projekty 

związane z retencjonowaniem wód. W projektach ukierunkowanych na zagospodarowanie 

wód opadowych na obszarach miejskich poziom nakładów jednostkowych był wyższy niż w 

innych projektach. Należy jednak zaznaczyć, że retencja nie była głównym elementem tego 

rodzaju przedsięwzięć - działania inwestycyjne związane z retencjonowaniem wód były 

komponentem uzupełniającym budowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej. Z tego powodu 

w tych projektach nakłady jednostkowe były również bardzo mocno zróżnicowane. W części 

projektów, w których notowano najwyższą wartość nakładów jednostkowych, działania 

związane z retencją miały jedynie symboliczny charakter, a co za tym idzie skala 

deklarowanych efektów w stosunku do nakładów była relatywnie niewielka. Najniższe 

nakłady (360-650 zł całkowitych nakładów/m3) notowane są w projektach, których 

zasadniczym elementem była budowa lub modernizacja zbiorników oraz budowa systemów 

rozsączających wody opadowe. Należy przy tej okazji zaznaczyć, że w części kompleksowych 

projektów realizowanych na obszarach miejskich (głównie w województwie pomorskim) 

wskaźnik Pojemność obiektów małej retencji i powiązany z nim wskaźnik efektywności 

kosztowej nie stanowią dobrych mierników faktycznej efektywności ekologicznej i kosztowej 

projektu. Cześć projektów obejmowała działania związane z infiltracją wód opadowych, 

które są równie istotne i pożądane, jak działania związane z retencjonowaniem wód, jednak 

efekty tych działań nie były uwzględniane w ramach systemu wskaźników monitorowanych 

na poziomie projektów oraz programów. 

W przypadku projektów ukierunkowanych na retencjonowanie wód, realizowanych 

zazwyczaj poza obszarami zurbanizowanymi, relacja nakład-efekt była dużo bardziej 

korzystna, ale również dość mocno zróżnicowana (0,9-178 zł całkowitych nakładów/m3). 

Pewien wpływ na poziom nakładów jednostkowych miał sposób definiowania wskaźników w 

poszczególnych projektach, tj. sposób definiowania pojęcia obiekt (zbiornik versus 

ekosystem retencjonujący wodę), jak również sposób pomiaru samej retencji (wyłącznie 

retencja zbiornikowa versus łączna retencja, obejmująca retencję gruntową). Liczba 

projektów objętych analizą jest relatywnie niewielka, jednak pozwala sformułować wnioski 

nt. ogólnych tendencji. Najwyższą efektywnością kosztową (najkorzystniejsza relacja nakład-

efekt) charakteryzują się projekty dotyczące retencjonowania wód w naturalnych lub semi-

naturalnych ekosystemach (tereny podmokłe, naturalne zbiorniki wodne zagrożone dużymi 

wahaniami poziomu zwierciadła wody z powodu wadliwie działających systemów 

melioracyjnych oraz zjawiska suszy) oraz retencji związanej z odtworzeniem lub poprawą 

funkcjonowania naturalnych polderów zalewowych. Relacja nakład-koszt w tego rodzaju 

projektach kształtowała się na poziomie 0,9-30 zł całkowitych nakładów/m3. Efektywność 

kosztowa działań dotyczących retencjonowania wody w sztucznych zbiornikach 

retencyjnych jest dużo niższa. Relacja nakład-koszt w projektach dotyczących budowy i 

modernizacji sztucznych zbiorników retencyjnych w większości realizowanych projektów 
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mieści się w przedziale 91-171 zł całkowitych nakładów/m3. Co ciekawe, podobnymi 

nakładami w przeliczeniu na m3 retencjonowanej wody charakteryzują się zarówno koszty 

budowy nowych, jak i rewitalizacji istniejących zbiorników retencyjnych. Ta obserwacja 

prowadzi do kolejnego dość istotnego wniosku – budowa sztucznych zbiorników 

retencyjnych pociąga za sobą znaczne koszty związane z utrzymaniem tego rodzaju 

obiektów, które w przestrzeni kilkunastu lub kilkudziesięciu lat (w zależności od 

uwarunkowań lokalizacyjnych) mogą być porównywalne z kosztami budowy obiektu. Jest 

to jeden z kluczowych czynników, który zniechęca potencjalnych beneficjentów do realizacji 

tego rodzaju przedsięwzięć, nawet z uwzględnieniem możliwości uzyskania wysokiego 

dofinansowania. Potwierdzeniem opisanej powyżej zależności są doświadczenia z realizacji 

przez Lasy Państwowe projektów dotyczących małej retencji leśnej, finansowanych ze 

środków POIiŚ, w których najkorzystniejsze pod względem relacji nakład-koszt były działania 

dotyczące retencji wody w naturalnych ekosystemach, na których funkcjonowały wadliwie 

działające systemy melioracyjne. Uzyskanie znaczących efektów w zakresie zwiększenia 

poziomu retencji (przede wszystkim gruntowej) uzyskiwano za sprawą zastosowania 

prostych i relatywnie tanich działań technicznych (przetamowania ziemne, zastawki, 

bystrotoki, itp.). 

W przypadku projektów dotyczących zagospodarowania i retencjonowania wód 

opadowych poza obszarami miejskimi główny nacisk powinien zostać położony na 

wspieranie małej retencji w ekosystemach oraz zlewniach elementarnych, w tym 

naturalnych ekosystemach na obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach 

przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji rolnej.  

Na etapie oceny można posłużyć się modelem stosowanym w województwie 

podkarpackim, gdzie niektóre typy działań były oceniane kryteriami efektywności 

kosztowej. W opisie kryteriów nie określano konkretnych progów86 - ocena wynikała z 

rankingu, który był tworzony ma podstawie faktycznych wartości osiąganych 

(deklarowanych) w złożonych projektach. Niezbędna jest oczywiście weryfikacja 

deklarowanych wartości (relacja nakład całkowity – planowane efekty w zakresie 

dodatkowej objętości retencjonowanej wody). Ze względu na odrębny charakter 

projektów i odmienne uwarunkowania finansowo-przestrzenne, wskazane jest 

wyodrębnienie na etapie oceny (w przypadku wspólnego konkursu) projektów 

dotyczących: a. retencjonowania wód na obszarach zurbanizowanych (jako element 

projektów związanych z zagospodarowaniem wód opadowych lub rozwoju błękitno-

zielonej infrastruktury); b. retencjonowania wód poza obszarami zurbanizowanymi. 

 
86 Takie podejście jest szczególnie uzasadnione w przypadku typów działań, w których zmienność kosztów jednostkowych 
jest mocno zróżnicowana. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku małej retencji. 
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2.4.2.2 Gospodarka odpadami 

Pierwszym wskaźnikiem, który uwzględniono w analizie, była Masa wycofanych z 

użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest [Mg]. Średni poziom 

nakładów jednostkowych w województwie małopolskim nie odbiegał znacząco wartości 

średnich z większości województw, które finansowały tego rodzaju działania w ramach RPO. 

Dużo wyższym poziomem nakładów na jednostkę efektu w obszarze azbestu charakteryzują 

się projekty realizowane w województwie śląskim. Finansowane tam działania miały jednak 

odmienny charakter - większość projektów obejmowała usunięcie i przekazanie na 

składowiska płyt azbestowych z elewacji budynków wielorodzinnych. Elementem projektu 

determinującym wysokie nakłady jednostkowe były koszty związane z odtworzeniem 

elewacji. Wyniki analizy mogą być wykorzystywane do szacowania wartości docelowych 

analogicznego wskaźnika w perspektywie finansowej 2021-2027, przy założeniu analogicznej 

formuły finansowania. 

Kolejna grupa analizowanych wskaźników odnosiła się do inwestycji w PSZOK: Liczba 

wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [szt.], Liczba osób 

objętych selektywnym zbieraniem odpadów [osoby]. Średni poziom nakładów jednostkowych 

w województwie małopolskim w przypadku obu wskaźników nie odbiegał znacząco do 

wartości średniej dla ogółu projektów realizowanych w ramach innych RPO. Czynnikiem 

determinującym zmienność nakładów jednostkowych w poszczególnych regionach była 

przede wszystkim struktura finansowania – wyższy poziom wskaźnika nakład-efekt 

występował w regionach, w których duży udział stanowiły projekty dotyczące budowy 

nowych PSZOK. Wyniki analizy mogą zostać wykorzystane do szacowania wartości 

docelowych analogicznego wskaźnika w perspektywie finansowej 2021-2027, jednak z 

uwzględnieniem zakresu i struktury planowanych do wsparcia działań inwestycyjnych 

(budowa nowych PSZOK versus modernizacja i doposażenie istniejących PSZOK). 

Przeanalizowano również nakłady jednostkowe związane ze wsparciem ZZO. Poziom 

nakładów na wsparcie jednego ZZO był dość zróżnicowany i wynosił od 0,9 do 38,6 mln zł na 

jeden zakład. Większość projektów dotyczyła modernizacji lub rozbudowy istniejących 

obiektów, a poziom nakładów jednostkowych był ściśle skorelowany z zakresem prac 

inwestycyjnych. Najniższym poziomem nakładów jednostkowych charakteryzowały się 

projekty dotyczące doposażenia w sprzęt istniejących instalacji, najniższym – budowy 

nowych lub znaczącej rozbudowy nowych instalacji do sortowania lub kompostowania 

odpadów. Wyniki analizy mogą zostać wykorzystane do szacowania wartości docelowych 

analogicznego wskaźnika w perspektywie finansowej 2021-2027 jedynie pomocniczo. 

Precyzyjne określenie wartości wskaźnika wymaga odniesienia się do planowanego zakresu 

konkretnych kwalifikujących się do wsparcia inwestycji w ZZO, jak również planów 

inwestycyjnych dotyczących wsparcia PSZOK. 

Ostatni wskaźnik objęty analizą dotyczył Dodatkowych możliwości przerobowych w zakresie 

recyklingu odpadów [tony/rok]. Tu również średni poziom nakładów na jednostkę efektu był 



117 

 

dość zróżnicowany i wynosił od 104 do 18 405 zł na tonę/rok, przy średniej 1 540 zł na 

tonę/rok. Wnioskowanie na temat zmienności nakładów jednostkowych było utrudnione ze 

względu na brak informacji na temat sposobu dodefiniowania tego wskaźnika w 

poszczególnych projektach. Prawdopodobne jest, że wskaźnik nie był definiowany w sposób 

jednorodny. Z uwagi na powyższe w przypadku tego wskaźnika wyniki analiz mają 

ograniczoną przydatność na etapie szacowania wartości analogicznego wskaźnika w 

pespektywie finansowej 2021-2027. Działaniem poprzedzającym szacowanie powinno być 

precyzyjne zdefiniowanie przewidywanego zakresu wsparcia na rzecz rozwoju systemu 

recyklingu w RPO, jak również precyzyjne zdefiniowanie samego wskaźnika. 
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TABELA 17. RELACJA NAKŁADÓW DO WYBRANYCH EFEKTÓW W OBSZARZE W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI W RPO WM 2014-2020 I INNYCH 

REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 
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Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest [Mg] 

Liczba projektów objętych analizą 129     1     40       10   76     2   

Wartość projektu ogółem [zł/jedn. 
wskaźnika] 

275 108 149 1 655     564     561       377   25 987     508   

Dofinansowanie UE [zł/jedn. 
wskaźnika] 

200 50 452 1 052     517     447       278   13 534     431   

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [szt.] 

Liczba projektów objętych analizą 273 6 14 3 4 4 61 26 30 34 8 20 17 8 14 21 3 

Wartość projektu ogółem [mln 
zł/jedn. wskaźnika] 

0,04 5,81 1,12 1,83 1,22 0,59 1,63 0,78 1,35 0,71 0,93 0,85 1,59 1,15 1,17 1,47 1,08 0,90 1,73 

Dofinansowanie UE [mln zł/jedn. 
wskaźnika] 

0,03 2,83 0,76 1,33 0,92 0,39 0,91 0,52 0,90 0,33 0,74 0,49 1,14 0,88 0,84 0,94 0,71 0,55 1,19 

Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów [osoby] 

Liczba projektów objętych analizą 57 10 5 1   1 2 1 1 4 2 6 3 5 11   5 

Wartość projektu ogółem [zł/jedn. 
wskaźnika] 

0,9 38,6 12,0 19,5 8,4 3,5   8,1 14,0 14,9 9,8 7,1 30,3 18,5 5,7 6,7 7,3   10,9 

Dofinansowanie UE [zł/jedn. 
wskaźnika] 

0,6 26,6 6,7 11,2 5,0 2,4   5,6 7,8 8,0 6,8 4,0 19,4 9,6 3,3 3,9 4,0   5,0 

Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów [tony/rok] (CI 17) 

Liczba projektów objętych analizą 20 6 3     1 1 1   3 2   2       1 

Wartość projektu ogółem [zł/jedn. 
wskaźnika] 

104 18 405 1 540 1 310 2 502     1 627 360 5 940   906 3 981   1 842       5 715 

Dofinansowanie UE [zł/jedn. 
wskaźnika] 

72 11 333 954 802 1 624     1 124 249 3 196   513 2 548   1 153       3 947 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 
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2.4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

W obszarze gospodarki ściekowej w pierwszej kolejności wyselekcjonowano projekty, 

których zakres obejmował głównie komponenty związane z budową kanalizacji sanitarnej. 

Średni poziom nakładów jednostkowych na jednostkę wskaźnika Długość wybudowanej 

kanalizacji sanitarnej w województwie małopolskim był zbliżony do wartości średniej dla 

ogółu projektów realizowanych w innych województwach. Zmienność poziomu nakładów 

jednostkowych na budowę sieci kanalizacyjnej na poziomie poszczególnych projektów oraz 

programów wynika ze zróżnicowania warunków gruntowo-terenowo-przestrzennych. 

Najwyższe nakłady są notowane w lokalizacjach, gdzie występują trudne warunki gruntowe 

(np. wysoki poziom wód gruntowych), duże zróżnicowanie ukształtowania terenu (co wiąże 

się z koniecznością stosowania dodatkowej infrastruktury wspomagającej, np. 

przepompowni), jak również w przypadku konieczności prac w zwartej tkance miejskiej, 

uzbrojonej w inną infrastrukturę (m.in. drogową i teletechniczną). Wyższy poziom nakładów 

jednostkowych na budowę sieci kanalizacyjnych w części projektów nie oznacza, że 

przedsięwzięcia są mniej efektywne. Wszystkie realizowane działania dotyczą kluczowych 

potrzeb inwestycyjnych określonych w KPOŚK, a wyższe nakłady jednostkowe są wypadkową 

specyficznych uwarunkowań. Warto zaznaczyć, że w projektach dotyczących budowy 

nowych odcinków sieci kanalizacyjnej kluczowym wskaźnikiem umożliwiającym ocenę 

efektywności kosztowej, ale również ekonomicznej jest wskaźnik koncentracji, 

odpowiadający liczbie nowo przyłączonych osób przypadających na km budowanej sieci. 

Wskaźnik ten nie powinien być niższy niż 120 osób/km sieci (w określonych warunkach nie 

niższy niż 90 osób/km sieci). Tymczasem w województwie małopolskim w większości 

analizowanych projektów, które obejmowały wyłącznie komponent związany z budową sieci 

kanalizacyjnej, wskaźnik ten jest niższy od 90 osób/km sieci. Opisany stan faktyczny nie 

dotyczy włącznie Małopolski. Podobna sytuacja występuje w innych regionach, jednak udział 

projektów z relatywnie niską wartością wskaźnika koncentracji w województwie 

małopolskim należy do najwyższych spośród wszystkich regionów. Przyjmując zgodnie z 

definicją zastosowaną w RPO WM 2014-2020, że wskaźnik Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków w projektach koncentrujących się na 

budowie sieci kanalizacyjnej jest tożsamy z liczbą osób planowanych do podłączenia, nie jest 

to stan optymalny. Może wynikać z ostrożnościowego szacowania wartości wskaźnika Liczba 

dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, ale również z 

błędnego wyznaczenia granic aglomeracji. 

W projektach dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej podstawowym wyznacznikiem 

efektywności, który powinien być weryfikowany na etapie oceny, powinien być wskaźnik 

koncentracji, tj. docelowa liczba osób planowanych do podłączenia przypadających na km 

nowobudowanej sieci. Wskaźnik ten nie powinien być niższy od 120 osób/km sieci (w 

określonych warunkach nie niższy niż 90 osób/km sieci). Na obszarach, na których nie ma 

możliwości osiągniecia wskazanych, powinny być stosowane alternatywne rozwiązania 
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umożlwiające oczyszczanie ścieków (lokalne systemy oczyszczania ścieków, przydomowe 

oczyszczalnie ścieków)87. 

Opisane wyniki analiz mogą zostać wykorzystane do szacowania wartości docelowej 

wskaźnika dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w perspektywie finansowej 2021-2027. 

Precyzyjne określenie wartości wskaźnika wymaga dodatkowo odniesienia do planowanego 

zakresu konkretnych inwestycji kwalifikujących się do wsparcia, które zostaną 

wyspecyfikowane w VIaKPOŚK. 

 
87 Tego typu inwestycje, realizowane poza wyznaczonymi aglomeracjami, w tym na obszarach wiejskich, będą mogły 
uzyskać wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 
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TABELA 18. RELACJA NAKŁADÓW DO WYBRANYCH EFEKTÓW W OBSZARZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W RPO WM 2014-2020 I INNYCH 

REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 
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Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] 

Liczba projektów objętych analizą 211 14 16 14   13 24   6 18 1 13 36 16   25 15 

Wartość projektu ogółem [tys. 
zł/jedn. wskaźnika] 

172,2 3 219,0 694,5 902,9 600,2 496,6   1146,0 678,6   810,2 356,7 922,9 456,2 1065,1 890,8   733,0 914,5 

Dofinansowanie UE [tys. zł/jedn. 
wskaźnika] 

108,6 1 897,8 377,2 570,8 371,6 275,1   591,6 349,2   444,8 176,3 478,3 281,5 561,4 520,2   374,2 521,3 

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] 

Liczba projektów objętych analizą 13 1 1 1   1 2   1       3 1 1   1 

Wartość projektu ogółem [mln 
zł/jedn. wskaźnika] 

4,6 21,5 9,4 5,1 6,1 11,3   4,6 11,5   7,9       7,4 15,6 21,5   5,3 

Dofinansowanie UE [mln zł/jedn. 
wskaźnika] 

3,1 8,6 4,4 3,5 4,1 4,6   3,2 3,4   3,7       3,7 8,5 8,6   3,6 

Liczba przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] 

Liczba projektów objętych analizą 113 6 7 11 4 5 10   5 10 3 8 6 12 8 10 8 

Wartość projektu ogółem [mln 
zł/jedn. wskaźnika] 

0,5 25,2 7,5 10,9 4,6 4,7 12,3 11,3 5,6   7,6 7,3 8,4 5,7 8,2 8,0 8,3 9,6 5,4 

Dofinansowanie UE [mln zł/jedn. 
wskaźnika] 

0,3 10,6 4,1 5,5 2,5 2,8 4,8 6,5 2,7   4,6 4,0 5,1 3,5 5,2 4,6 4,2 4,5 3,3 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) 

Liczba projektów objętych analizą 605 41 64 50 23 28 52   13 66 7 34 85 40 13 59 30 

Wartość projektu ogółem [tys. 
zł/jedn. wskaźnika] 

0,1 1 842,8 5,4 4,5 2,8 7,3 10,8 13,4 17,2   3,7 3,4 17,7 3,6 6,7 7,2 2,5 7,5 3,1 

Dofinansowanie UE [tys. zł/jedn. 
wskaźnika] 

0,1 1 206,6 3,0 2,7 1,7 4,1 5,4 7,4 9,3   2,1 1,8 10,9 2,0 3,5 4,1 1,2 3,6 1,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, przekazanych przez MFiPR, stan na 01.06.2021 



 

W ramach analizy określono również nakłady jednostkowe związane z budową oraz 

rozbudową, przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków komunalnych. Średni poziom 

nakładów na budowę nowej oczyszczalni we wszystkich RPO wyniósł 9,4 mln ZŁ (od 4,6 do 

21,5 mln ZŁ). W przypadku przebudowy, rozbudowy lub modernizacji, rozrzut kosztów był 

jeszcze większy i wynosił od 0,5 do 25,2 mln ZŁ, przy średniej 7,5 mln ZŁ. W województwie 

małopolskim wartość pierwszego wskaźnika była nieznacznie wyższa, natomiast drugiego 

wskaźnika niższa od średniej dla wszystkich RPO. Poziom nakładów jednostkowych był ściśle 

skorelowany z zakresem potrzeb inwestycyjnych wyspecyfikowanych w VaKPOŚK. Opisane 

wyniki analiz mogą zostać wykorzystane do szacowania wartości docelowych wskaźników w 

perspektywie finansowej 2021-2027 jedynie pomocniczo. Precyzyjne określenie wartości 

wskaźnika wymaga odniesienia się do planowanego zakresu konkretnych inwestycji 

kwalifikujących się do wsparcia, które zostaną wyspecyfikowane w VIaKPOŚK. 

W przypadku wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków uwagę zwraca bardzo duże zróżnicowanie zarówno na poziomie projektów, jak i 

regionów. Wynika to przede wszystkim z różnego definiowania tego wskaźnika w regionach. 

W województwie małopolskim stosowano wąską definicję, obejmującą wyłącznie nowych 

użytkowników systemów kanalizacyjnych, co tłumaczy relatywnie wysoką wartość relacji 

nakład-jednostka wskaźnika. W większości RPO, jak również w POIiŚ 2014-2020, stosowano 

szeroką definicję, obejmującą nie tylko nowych użytkowników budowanej sieci 

kanalizacyjnej, ale również dotychczasowych użytkowników, którzy w efekcie realizacji 

projektów uzyskują „ulepszone oczyszczanie ścieków”. Z uwagi na powyższe wyniki analiz 

mogą być wykorzystane do szacowania wartości docelowych analogicznego wskaźnika w 

perspektywie finansowej 2021-2027 jedynie pomocniczo. Precyzyjne określenie wartości 

wskaźnika będzie możliwe jedynie w sytuacji stosowania wąskiej definicji, z zastrzeżeniem 

odniesienia się do planowanego zakresu konkretnych inwestycji kwalifikujących się do 

wsparcia, które zostaną wyspecyfikowane w VIaKPOŚK. W opinii zespołu ewaluacyjnego 

precyzyjne określenie wartości wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków przy założeniu stosowania szerokiej definicji, przyjętej w 

większości RPO nie jest możliwe. 

Przeprowadzenie analogicznej analizy dla zaopatrzenia w wodę nie było możliwe ze względu 

na niewielką liczbę projektów obejmujących wyłącznie budowę sieci wodociągowych. 

2.4.3 PODSUMOWANIE 

Uzyskane wyniki prowadzą do wniosku, że w województwie małopolskim poziom nakładów 

jednostkowych w obszarach adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami i gospodarki 

wodno-ściekowej dla większości analizowanych wskaźników nie odbiegał znacząco od 

wartości średnich dla ogółu projektów realizowanych przy udziale środków RPO w innych 

województwach. Wyższe nakłady jednostkowe dla części wskaźników wynikały ze 

specyficznych uwarunkowań techniczno-przestrzennych lub różnic w sposobie definiowania 

wskaźników. Projekty dofinasowane w województwie małopolskim w obszarach adaptacji 
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do zmian klimatu, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej można więc uznać za 

efektywne w ujęciu kosztowym. 

Uzyskane wyniki potwierdzają również, że relacja nakładów do efektów nie może być 

traktowana jako kluczowa miara efektywności interwencji. Wyniki szacunków zestawione w 

tabelach w przypadku większości wskaźników mogą zostać wykorzystane do szacowania 

wartości docelowych na perspektywę finansową 2021-2027, jednak przy założeniu 

uwzględnienia dodatkowych aspektów, które zostały wyspecyfikowane w treści rozdziału. 

2.5  PROBLEMY I BARIERY NA ETAPIE PLANOWANIA ,  OCENY I REALIZACJI 

PROJEKTÓW 

Wyniki badania wskazują na to, że zakres i warunki wsparcia, oferowane w 5. Osi 

Priorytetowej RPO WM 2014-2020 zasadniczo dobrze odpowiadały na potrzeby 

małopolskich samorządów. Samorządy, które nie skorzystały ze wsparcia w 5. OP, jako 

przyczynę podają głownie brak potrzeby realizacji projektów z zakresu adaptacji do zmian 

klimatu, gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej lub brak środków na 

pokrycie wkładu własnego. Tylko nieliczne samorządy wskazywały na brak wiedzy o 

możliwości dofinansowania, odrzucenie wniosku czy wykluczenie z możliwości wsparcia ze 

względu na warunki dostępowe. Niektórzy przedstawiciele powiatów wskazali, że większość 

oferowanego wsparcia w ramach 5. OP dotyczyła zadań gminy a nie powiatu. Wśród 

wnioskodawców pojawiły się pojedyncze opinie, że czas na przygotowanie wniosku o 

dofinansowanie był zbyt krótki, a organizowane przez IZ szkolenia – zbyt późne (np. miesiąc 

przed ogłoszeniem naboru, co nie dawało możliwości przygotowania projektu na czas).  

WYKRES 43. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI JST NA PYTANIE: „Z JAKIEGO POWODU NIE REALIZUJĄ/OWALI 

PAŃSTWO PROJEKTU W RAMACH 5. OSI PRIORYTETOWEJ RPO WM 2014-2020?” 

 
Źródło: CAWI, n=65 (respondenci, którzy nie realizowali projektu w 5. OP RPO WM 12014 -2020) 
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Wyniki badań terenowych wskazują na to, że wnioskodawcy nie odnotowali istotnych 

problemów na etapie przygotowania projektów. Czasochłonne i wymagające dużo nakładu 

pracy było w niektórych przypadkach zdobycie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i 

uzgodnień (jeśli były wymagane dla danej inwestycji. Najczęściej jako problematyczny 

elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie beneficjenci wskazywali na analizę 

finansowo-ekonomiczną, której metodologia była w ich opinii zbyt szczegółowa i 

niedostostosowana do charakteru wszystkich dofinansowanych przedsięwzięć (w 

szczególności chodzi tu o proste projekty, typu usuwanie azbestu88 czy zakup sprzętu, a także 

o projekty z definicji nieprzynoszące dochodu, takie jak mała retencja – w których w ocenie 

beneficjentów zakres tego typu analizy powinien być znacznie ograniczony).  

Warunki dostępowe w niektórych przypadkach stanowiły problem i wymagały 

dostosowania projektu lub powodowały odrzucenie wniosków na etapie oceny formalnej.  

W działaniu 5.1 ograniczeniem był wymóg ujęcia inwestycji na liście nr 1 do Masterplanu dla 

dorzecza Wisły (jeden z projektów retencyjnych, złożony przez PGW Wody Polskie został z 

tego powodu odrzucony na ocenie formalnej).  

W działaniu 5.2 zidentyfikowano problemy dotyczące: 

− kwalifikowalności do wsparcia PSZOK o wartości do 2 mln zł kosztów 

kwalifikowalnych i jednocześnie obsługujących do 20 tys. mieszkańców (ze względu 

na przyjętą demarkację między RPO a POIiŚ) - aby spełnić warunek niektórzy 

wnioskodawcy wydzielali w ramach poszczególnych gmin strefy obsługiwane przez 

dany PSZOK; 

− warunek wpisania inwestycji do Planu Inwestycyjnego, stanowiącego załącznik do 

WPGO - plan ten powstał kilka lat wcześniej, a w obliczu dynamicznych zmian 

prawnych w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, zapisany do planu zakres 

inwestycji ulegał szybkiej dezaktualizacji; 

− ograniczenia kosztów kwalifikowalnych projektu do 8 mln zł – miało to wpływ na 

ograniczenie możliwości dofinansowania projektów z zakresu budowy i modernizacji 

zakładów zagospodarowania odpadów czy instalacji recyklingu (tego typu projektu są 

zazwyczaj znacznie bardziej kosztowne); 

− konieczności wykazania zgodności lokalizacji PSZOK z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego – wiele gmin nie posiada mpzp lub w nie 

uwzględniła w nim terenów przeznaczonych na inwestycje związane z gospodarką 

odpadami. 

Dla części samorządów wyzwanie stanowiły zasady dofinansowania związane z pomocą 

publiczną.  W tym przypadku ze strony IZ udzielona została beneficjentom istotna pomoc 

 
88 W drugim naborze wniosków obejmujących projekty dotyczące usuwania azbestu zrezygnowano z oceny finansowej. 
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doradcza w zakresie konstrukcji prawnej świadczenia „usług w ogólnym interesie 

gospodarczym” (w tym przygotowano wzór umowy dotyczącej świadczenia tego typu usług). 

W przypadku projektów dotyczących usuwania azbestu pewnych problemów przysporzyły 

wymagania dotyczące stosowania procedury konkurencyjności - zidentyfikowano 

przypadek, w którym gmina wnioskując o dofinansowanie, w celu uniknięcia czasochłonnego 

wyboru wykonawcy w trybie przetargu zgodnego z PZP, zdecydowała się na ograniczenie 

zakresu projektu, by mieć możliwość szybkiej i sprawnej realizacji projektu dzięki wyborowi 

wykonawcy w trybie „zapytania ofertowego”.  Projekt przeszedł etap oceny z pozytywnym 

wynikiem, natomiast na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie IZ poinformowała o 

konieczności stosowania procedury przetargowej nawet dla projektu o tak niskiej wartości. 

W działaniu 5.3 warunkami dostępowymi, które sprawiły istotne problemy, były: 

− zgodność z obowiązującą aktualizacją KPOŚK (w toku wdrażania – w 2017 r. weszła w 

życie kolejna, V aktualizacja KPOŚK, a część projektów była przygotowana zgodnie z 

wcześniejszą, IV aktualizacją, ponadto takie ujęcie oznaczało brak możliwości ujęcia w 

projektach innych potrzebnych elementów, np. odcinków kanalizacji deszczowej);  

− ograniczenie obszaru realizacji projektu do granic aglomeracji, zgodnie z 

rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (granice aglomeracji były modyfikowane 

wraz z aktualizacjami KPOŚK, gminy niejednokrotnie miały projekty zaplanowane w 

nieaktualnych granicach lub chciały realizować niewielkie odcinki sieci poza granicami 

aglomeracji); 

− zmiana interpretacji definicji przyłącza (po „Uchwale siedmiu sędziów” z dnia 

22.06.2017), która ograniczyła możliwość dofinansowania niekiedy znacznych 

odcinków sieci – koszt ten miał być ponoszony przez mieszkańca, co powodowało 

wycofywanie się chętnych do podłączenia (problem w szczególności dotyczył 

południowej części województwa); 

− możliwość realizacji inwestycji w rozwój systemów zaopatrzenia w wodę w ramach 

projektów kompleksowych w przypadku, gdy w aglomeracji, na terenie której 

realizowany był projekt gospodarka ściekowa nie została w pełni uregulowana 

zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG lub w ramach odrębnego 

projektu w przypadku, gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany jest projekt 

gospodarka ściekowa została w pełni uregulowana zgodnie z wymogami Dyrektywy 

Rady 91/271/EWG. 

Powyższe warunki formalne powodowały niejednokrotnie konieczność okrojenia zakresu 

projektu lub rezygnacji z jego realizacji. Relatywnie duża liczba wniosków była odrzucana na 

etapie oceny formalnej, w szczególności w poddziałaniu 5.3.2 (w dwóch przeprowadzonych 

naborach łącznie 23% liczby złożonych wniosków). 
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W perspektywie finansowej 2021-2027 należy dążyć do uelastycznienia podejścia do 

weryfikacji zgodności projektów z RDW, KPOŚK i WPGO.  

W obszarze adaptacji do zmian klimatu wskazane jest przyjęcie podejścia kierunkowego a 

nie szczegółowego, tj. zwolnienie z wymogu zgodności z RDW (tj. ujęcia inwestycji w 

odpowiednich dokumentach planistycznych służących wdrażaniu RDW)89 w przypadku, 

jeśli dana inwestycja służy realizacji celów RDW i spełnia określone wymogi (np. wpisuje 

się w typy działań kwalifikujące się do wsparcia). Chodzi tu w szczególności o projekty z 

zakresu małej i mikro retencji.    

W obszarach gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej wskazane byłoby 

dopuszczenie do dofinasowania projektów, w których wprowadzono racjonalne zmiany 

(rzeczowe i finansowe) w stosunku do zakresu uwzględnionego w WPGO lub KPOŚK, 

uzasadnione zmianami uwarunkowań prawnych, środowiskowych czy technologicznych.  

W celu umożliwienia realizacji na poziomie regionalnym inwestycji w budowę lub 

modernizację ZZO i instalacji recyklingu wskazane jest znaczne podwyższenie 

kwotowego progu demarkacji między RPO a POIiŚ dla tego typu projektów, lub zniesienie 

demarkacji.  

Kryteria oceny merytorycznej miały pewien wpływ na zakres projektów. Zidentyfikowano 

przypadki, w których zakres projektu został poszerzony o dodatkowe elementy w celu 

uzyskania wyższego wyniku punktowego. Dotyczy to w szczególności zastosowania 

odnawialnych źródeł energii w projektach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

(poddziałanie 5.3.2, kryterium: Wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę 

jakości środowiska naturalnego, w ramach którego premiowano zastosowanie lub 

zwiększenie efektywności instalacji umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii, w tym np. odzysk biogazu w procesach przeróbki osadów ściekowych, zastosowanie 

pompy ciepła; zwiększenie efektywności zarządzania systemem 

wodociągowym/kanalizacyjnym, w tym np. wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania 

sieciami, zastosowanie urządzeń do monitorowania), a także wprowadzania elementów 

edukacyjnych do projektów  z zakresu gospodarki odpadami (działanie 5.2, kryterium: 

Podniesienie świadomości ekologicznej, w ramach którego premiowano zastosowania w 

projekcie działań promocyjnych, informacyjnych lub edukacyjnych w zakresie podnoszenia 

świadomości ekologicznej mieszkańców).  W poddziałaniu 5.1.2 w jednym z projektów 

poszerzono zakres o dodatkowy sprzęt pomiarowy, w celu uzyskania jak największej liczby 

punktów w ramach kryterium Kompleksowość projektu (w ramach którego premiowano 

realizację w ramach projektu więcej niż jednego elementu - zakup sprzętu ratunkowego, 

systemy łączności, sprzęt komputerowy wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie, 

systemy monitoringu, systemy ostrzegawcze, lub zaangażowanie w projekcie wielu 

 
89 A także zgodności z proponowaną w projekcie Linii Demarkacyjnej „listą inwestycji, które wynikają z analiz ministra 
właściwego ds. gospodarki wodnej oraz ministra właściwego ds. klimatu”. 
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podmiotów), co jednak nie zostało ocenione punktowo jako dodatkowy, „systemowy” 

element projektu, a więc zabieg ten okazał się nietrafny. Zidentyfikowano przypadek, w 

którym konieczność zmiany zakresu projektu wynikała z długiego czasu (2 lata), jaki upłynął 

od złożenia wniosku w ramach naboru, do ostatecznego zatwierdzenia go do dofinansowania 

(wniosek z listy rezerwowej)90.  

Na etapie oceny projektów nie występowały istotne problemy, natomiast wiele projektów 

było poprawianych, uzupełniano brakujące załączniki i dokumenty, co wydłużało znacznie 

czas oceny. Beneficjenci jako uciążliwy wskazują nadmiar wymaganej dokumentacji – 

załączników do wniosku o dofinansowanie.  

Etap realizacji projektów przebiegał bez znaczących zakłóceń. W projektach występowały 

typowe dla działań inwestycyjnych problemy z wyłonieniem wykonawcy w procedurze 

przetargowej oraz zmieszczenie się w zaplanowanym budżecie (wzrost cen na rynku 

wykonawczym spowodowany m.in., dużą podażą środków UE w jednym czasie). Skutkowało 

to niejednokrotnie koniecznością powtarzania przetargów i wydłużeniem czasu realizacji 

projektu, na co w uzasadnionych przypadkach IZ wyrażała zgodę, nie było natomiast możliwe 

zwiększenie kwoty dofinansowania, nawet jeśli ostateczne koszty znacznie przekroczyły 

zaplanowany budżet (co oznaczało konieczność pokrycia znacznie większych niż planowano 

kosztów ze środków własnych). Największe problemy tego typu występowały w przypadku 

projektów zaplanowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w obszarze gospodarki 

wodno-ściekowej. W niektórych przypadkach występowały też problemy z 

kwalifikowalnością podatku VAT (w szczególności w działaniu 5.2), ze względu na 

rozbieżności w interpretacji przepisów przez poszczególne Izby Skarbowe. Wpływ na 

opóźnienie prac w wielu projektach miała także pandemia COVID-19 (dotyczy to zarówno 

wykonawstwa technicznego, jak i działań edukacyjno-informacyjnych). 

Pewne problemy pojawiły się w projektach, które obejmowały współpracę z mieszkańcami 

(usuwanie azbestu, przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej) i były związane z 

wycofywaniem się mieszkańców z uczestnictwa w projekcie (w przypadku azbestu problem 

stanowił zazwyczaj brak dofinansowania na wykonanie nowego pokrycia dachowego, w 

przypadku kanalizacji – brak możliwości dofinansowania przyłącza; w obu przypadkach 

wpływ miały także ograniczenia związane z pandemią COVID-19) lub wycofywaniem zgody 

na przebieg odcinka sieci wodociągowej/kanalizacyjnej przez daną działkę. Problemy te 

skutkowały koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu, modyfikacji zakresu 

 
90 Chodzi o projekt realizowany przez TOPR w poddziałaniu 5.1.2. Projekt został oceniony pozytywnie, jednak początkowo 
(po rozstrzygnięciu naboru w 2016 r.)  nie uzyskał dofinansowania ze względu na niewystarczający budżet naboru (projekt 
został wpisany na listę rezerwową). Dopiero w 2018 r. po zwiększeniu alokacji środków UE na poddziałanie 5.1.2, projekt 
został zatwierdzony do dofinansowania i umowa mogła zostać podpisana.  Zakres projektu musiał jednak w tym czasie 
zostać zmodyfikowany – jeden z elementów  (dźwig ratowniczy, umożliwiający transport osoby poszkodowanej do 
śmigłowca bez konieczności jego lądowania) został bowiem już w międzyczasie zakupiony (była to bardzo pilna potrzeba), 
ponadto konieczne było wprowadzenie pewnych modyfikacji technologicznych dotyczących systemu ostrzegania (co było 
związane z postępem technologicznym, jaki nastąpił od czasu opracowania koncepcji projektu w 2015 r. do czasu 
zatwierdzenia projektu do dofinansowania w 2018 r.). 
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projektu (w tym np. zmiana trasy przebiegu kanalizacji) lub przesunięciem terminu 

osiągnięcia wskaźnika rezultatu. 

Pomimo odnotowywanych problemów realizacyjnych zdecydowana większość 

beneficjentów, którzy wzięli udział w badaniu TDI deklaruje, że wskaźniki projektowe 

zostały lub zostaną osiągnięte na zakładanym poziomie. 

Wielu beneficjentów jako najbardziej problematyczny etap projektu wskazują jego końcowe 

rozliczenie, przede wszystkim ze względu na długotrwałość procedur (zidentyfikowano 

przypadku, w którym prosty projekt zakupowy został zrealizowany w czasie 2 miesięcy, a 

jego rozliczanie trwało 1,5 roku). 

Na perspektywę finansową 2021-2027 beneficjenci zgłaszają postulaty dotyczące 

wcześniejszego informowania nt. zakresu, zasad i warunków wsparcia (np. poprzez 

publikowanie regulaminów konkursów na kilka miesięcy przed ich ogłoszeniem), 

zmniejszenia ilości wymaganej dokumentacji na etapie oceny wniosków o 

dofinansowanie, przyspieszenia procesu oceny wniosków oraz uproszczenia i 

przyspieszenia procedur rozliczeniowych. 
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3. Rekomendacje na perspektywę finansową 2021-2027 
Wyniki badania wskazują na to, że interwencja RPO WM 2014-2020 w ramach 5. OP została 

dobrze zaplanowana. Zakres wsparcia odpowiadał na kluczowe potrzeby województwa, a 

dofinansowane przedsięwzięcia z dużym prawdopodobieństwem będą miały wpływ na 

realizację wyznaczonych celów, przy czym skala wpływu na zachodzące w regionie zmiany 

będzie zróżnicowana, w zależności od obszaru. Kluczowe bariery we wdrażaniu 5. OP 

wynikały z przyjętych na poziomie krajowym warunków dostępności wsparcia dla 

poszczególnych priorytetów inwestycyjnych. 

Pomimo znacznej skali inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach, w tym przy udziale 

środków UE, potrzeby regionu w zakresie adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-

ściekowej i gospodarki odpadami nie zostały w pełni zaspokojone, a skutki zmian klimatu 

generują nowe potrzeby. 94% respondentów ankiety CAWI (przedstawiciele gmin i 

powiatów) wyraziła zainteresowanie uzyskaniem wsparcia ze środków UE w perspektywie 

finansowej 2021-2027 na inwestycje związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian 

klimatu.  Najczęściej wskazywanymi typami przedsięwzięć są te z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej, usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej.   

  



130 

 

WYKRES 44. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI MAŁOPOLSKICH JST (GMINY I POWIATY91) NA PYTANIE 

„DOFINANSOWANIEM JAKIEGO TYPU PRZEDSIĘWZIĘĆ BYLIBY PAŃSTWO ZAINTERESOWANI W KOLEJNEJ 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ?” 

 
Źródło: CAWI, n= 134  

W ankiecie CAWI respondenci mieli możliwość wskazania konkretnych projektów oraz 

określenia nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji. Z tej możliwości skorzystało 

69 gmin (38% małopolskich gmin) oraz 5 powiatów (26% małopolskich powiatów). Można 

przyjąć, że odnoszą się one do bardziej konkretnych planów inwestycyjnych. Zestawienie 

liczby i wartości tych przedsięwzięć ujęto w tabeli poniżej (dane te należy traktować 

wyłącznie orientacyjne), natomiast rozkład przestrzenny zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych 

naniesiono na mapy, przedstawiono w załączniku 1. Na mapach tych przedstawiono także 

lokalizację przedsięwzięć dofinansowanych w 5. OP RPO WM 2014-2020 oraz rozkład 

wybranych wskaźników kontekstowych (GUS, KPOŚK), skorelowanych z potrzebami 

inwestycyjnymi na perspektywę finansową 2021-2027. Omówiono również różnego rodzaju 

zależności pomiędzy prezentowanymi danymi.  

 
91 Prezentowane wartości obejmują wszystkich uczestników ankiety CAWI - samorządy gminne i powiatowe. W załączniku 1 
odniesiono się do potrzeb inwestycyjnych kluczowej grupy beneficjentów, tj. samorządów gminnych, dlatego prezentowane 
tam wartości procentowe różnią się w niewielkim stopniu od wartości prezentowanym na niniejszym wykresie. 
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TABELA 19. PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE PRZEZ JST  DO REALIZACJI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 

2021-2027 PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE W OBSZARACH ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU , GOSPODARKI 

WODNO-ŚCIEKOWEJ I GOSPODARKI ODPADAMI 

TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA 
LICZBA 

PRZEDSIĘWZIĘĆ  

SZACOWANA 

ŁĄCZNA 

WARTOŚĆ 

PRZEDSIĘWZIĘĆ 

(ZŁ) 

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM 
NATURALNYM (RAZEM) 

69 240 720 000 

RETENCJONOWANIE WÓD: budowa i rekultywacja sztucznych zbiorników 
retencyjnych, mikro i mała retencja  

18 130 200 000 

ZABEZPIECZENIE OSUWISK: zabezpieczenie osuwisk przy drogach gminnych i 
powiatowych 

9 38 800 000 

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA: budowa i modernizacja obwałowań 
przeciwpowodziowych, budowa zbiorników przeciwpowodziowych, regulacja 
koryt rzecznych 

12 31 500 000 

DOPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH: doposażenie OSP w samochody 
ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-
gaśniczych 

18 19 720 000 

BŁĘKITNO-ZIELONA INFRASTRUKTURA: rewitalizacja parków, rozwój terenów 
zielonych, ogrody deszczowe, ogrody kieszonkowe, zielone przystanki, zielone 
dachy, rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, zagospodarowanie 
terenów zielonych sprzyjające mikroretencji 

9 15 000 000 

ZAGOSPODAROWANIE WÓD DESZCZOWYCH: zrównoważone systemy 
gospodarowania wodami opadowymi w miastach 

1 4 000 000 

MONITORING POWODZIOWY: monitoring powodzi błyskawicznych 
związanych z gwałtownymi opadami deszczu 

2 1 500 000 

GOPSODARKA ODPADAMI (SUMA) 53 177 350 000 

BUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW: 
budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, rozbudowa zakładu 
zagospodarowania odpadów, budowa instalacji do produkcji pelletu  

3 114 220 000 

WSPARCIE PSZOK: budowa, rozbudowa i doposażenie PSZOK 22 42 980 000 

USUWANIE AZBESTU: wsparcie gmin w procesie usuwania i unieszkodliwiania 
azbestu 

26 19 920 000 

MONITORING DZIKICH WYSYPISK 
monitoring miejsc wrażliwych, narażonych na tworzenie lub odtwarzanie 
dzikich wysypisk 

2 230 000 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (SUMA) 156 
1 172 775 

000 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA: budowa lub modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej, budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków 

73 855 300 000 

ZAOPATRZENIE W WODĘ: budowa lub modernizacja sieci wodociągowej, 
budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody 

57 239 005 000 

LOKALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH: przydomowe 
oczyszczalnie oraz małe autonomiczne systemy oczyszczania ścieków 

26 78 470 000 

EDUKACJA EKOLOGICZNA (SUMA) 17 3 890 000 

Źródło: CAWI, n= 74  

Analiza zebranych danych wskazuje na istnienie wciąż dużych potrzeb w zakresie inwestycji 

z zakresu gospodarki ściekowej. Przedstawione w tabeli powyżej plany inwestycyjne 

wykraczają poza kwalifikujące się do wsparcia w RPO aglomeracje 2-10 tys. RLM - dotyczą 
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również aglomeracji pow. 10 tys. RLM oraz planów inwestycyjnych poza aglomeracjami92.  

Zgodnie z projektem VIaKPOŚK, w województwie małopolskim w 31 aglomeracjach 2-10 tys. 

RLM do realizacji zaplanowano inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków (budowa i 

modernizacja, w rym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych), planowana jest 

także budowa 202 km sieci kanalizacyjnej (szacunkowy koszt 145 mln zł), modernizacja 89 

km sieci kanalizacyjnej (szacunkowy koszt 54 mln zł), a także 110 przydomowych oczyszczalni 

ścieków (szacunkowy koszt 2,5 mln zł)93. Zgodnie z założeniami przyjętymi w VIaKPOŚK, 

w województwie małopolskim łączny koszt inwestycji w sieci kanalizacyjne i przydomowe 

oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach 2-10 tys. RLM szacowany jest na około 200 mln zł 

(wyłącznie inwestycje, których okres realizacji wykracza poza 2022 r.). Wartość ta nie 

obejmuje kosztów inwestycji w zbiorcze oczyszczalnie ścieków komunalnych, który w 

projekcie VIaKPOŚK nie zostały określone94. 

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, kwestie 

środowiskowe ujęte zostały w ramach Celu Polityki 2: Bardziej przyjazna dla środowiska 

niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa 

dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich 

inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się 

do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonej mobilności 

miejskiej (CP 2).  Poniżej opisano rekomendowane w oparciu o wyniki badania kierunki i 

warunki wsparcia w ramach poszczególnych celów szczegółowych. 

3.1  CEL SZCZEGÓŁOWY IV: WSPIERANIE PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIAN 

KLIMATU, ZAPOBIEGANIA RYZYKU  ZWIĄZANEMU Z KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI I 

KATASTROFAMI,  A TAKŻE  ODPORNOŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM PODEJŚCIA 

EKOSYSTEMOWEGO 

Przyjęta w grudniu 2020 r. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” mocno 

podkreśla potrzebę poprawy retencyjności zlewni rzek województwa oraz rolę, jaką w tym 

procesie ma do spełnienia tzw. mała i mikroretencja, najbardziej potrzebna na 

zurbanizowanych obszarach i terenach intensywnie użytkowanych rolniczo. Interwencja RPO 

WM-2014-2020 nie miała istotnego wkładu w zwiększenie retencyjności regionu, na co 

wpływ miały z jednej strony wynikające z Umowy Partnerstwa warunki dostępności 

 
92 Jedynie 26% zgłoszeń samorządów gminnych pochodzi od gmin, w których w projekcie VIaKPOŚK przewidziano potrzebę 
realizacji inwestycji w aglomeracjach 2-10 tys. RLM po roku 2022. 

93 W zestawieniu nie uwzględniono tych inwestycji wymienionych w projekcie VIaKPOŚK, których termin zakończenia 
planowany jest do końca 2022 (z dużym prawdopodobieństwem są to inwestycje już rozpoczęte). 
94 Biorąc pod uwagę poziom kosztów jednostkowych inwestycji w budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków 
komunalnych w perspektywie finansowej 2014-2020, można szacować, że łączne koszty inwestycji w oczyszczalnie ścieków 
w aglomeracjach 2-10 tys. RLM w województwie małopolskim mogą mieścić się w granicach 200-250 mln zł. Są to jednak 
wartości orientacyjne, gdyż w projekcie VIaKPOŚK brakuje informacji umożliwiających przeprowadzenie bardziej 
szczegółowego szacowania. 
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wsparcia, z drugiej strony brak gotowości samorządów do generowania realizujących ten cel, 

dojrzałych projektów.  

W perspektywie finansowej 2021-2027 wskazane jest podjęcie działań, które umożliwią 

zwiększenie liczby projektów oraz wartości środków kierowanych w ramach RPO WM 

2021-2027 na realizację efektywnych projektów dotyczących zrównoważonego 

zagospodarowania wód opadowych (i roztopowych), w szczególności zapewniających 

skuteczne zatrzymanie tych wód w miejscu opadu, połączone z ich infiltracją, 

ewapotranspiracją z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury i rozwiązań opartych na 

przyrodzie (ang. Nature-based solutions, NBS). Stosowanie tego typu rozwiązań przyczyni się 

również do skutecznego zmniejszenia zagrożenia powodzią, poprzez zmniejszenie i 

opóźnienie spływu powierzchniowego bezpośrednio w zlewni. 

W przypadku projektów dotyczących zagospodarowania i retencjonowania wód 

opadowych na obszarach miejskich, główny nacisk powinien zostać położony na 

zatrzymywanie i infiltrację wód opadowych z wykorzystaniem metod naturalnych lub 

bazujących na naturalnych tj. poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej 

infrastruktury, w tym np. ogrody deszczowe, rozszczelnienie i zwiększanie chłonności 

nawierzchni (np. chłonne podłoża strukturalne), zielone dachy/ściany/fasady/przystanki, 

stawy/niecki/rowy bioretencyjne, rowy i powierzchnie infiltracyjne (mikroretencja). Działania 

związane z budową i modernizacją konwencjonalnej infrastruktury (np. kanalizacja 

deszczowa, zbiorniki podziemne, skrzynki rozsączające) mogłyby być  przedmiotem 

finansowania pod warunkiem, że nie będą stanowiły głównego elementu projektu i będą 

ściśle powiązane z komponentami dotyczącymi zatrzymania i wykorzystania wód na miejscu, 

m.in. poprzez wdrożenie systemowych (kompleksowych) rozwiązań dotyczących 

retencjonowania,  infiltracji oraz wykorzystania wód opadowych na cele gospodarczo-

bytowe (np. nawadnianie lub podlewanie terenów zielonych).  

Przy planowaniu wsparcia dla błękitno-zielonej infrastruktury należy w precyzyjny sposób 

definiować zakres wsparcia i pożądane cechy kwalifikujących się do dofinansowania 

projektów, np. poprzez stworzenie zamkniętego katalogu działań technicznych i 

nietechnicznych, które kwalifikują się do wsparcia95. Na etapie oceny powinny być 

preferowane kompleksowe projekty, obejmujące tworzenie na danym obszarze systemów 

rozwiązań powiązanych funkcjonalnie i przestrzennie.  

W przypadku projektów dotyczących zagospodarowania i retencjonowania wód opadowych 

poza obszarami miejskimi, główny nacisk powinien zostać położony na wspieranie małej i 

mikro retencji w ekosystemach oraz zlewniach elementarnych, w tym w naturalnych 

ekosystemach na obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach przekształconych, 

 
95 Warto uwzględnić doświadczenia z dotychczasowych konkursów przeprowadzonych w tym zakresie w ramach Funduszy 
Norweskich (MF EOG i NMF) oraz przez Ministerstwo Klimatu („Miasto z klimatem”). Pomocne mogą być także takie 
publikacje, jak Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – katalog techniczny, Ecologic 
Institute i Fundacja Sendzimira, Kraków 2019 
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wykorzystywanych na cele produkcji rolnej i leśnej.  Kluczowym aspektem uwzględnianym na 

etapie oceny powinna być efektywność kosztowa, tj. relacja całkowity nakład-efekt 

wyrażony dodatkową objętością retencjonowanej wody w wyniku realizacji planowanego 

przedsięwzięcia, z uwzględnieniem zarówno retencji zbiornikowej, jak i gruntowej, a także 

zastosowanie materiałów i rozwiązań naturalnych lub zbliżonych do naturalnych. 

Dla tak zarysowanego zakresu interwencji niezbędne będzie wdrożenie adekwatnego 

systemu wskaźników, które umożliwią pomiar efektów zarówno w zakresie retencjonowania 

wody (w tym dotyczących retencji gruntowej), jak i zwiększenia zdolności do infiltracji wód 

opadowych (np. powierzchnia rozszczelnienia/utworzona powierzchnia bioretencyjna w 

efekcie realizacji projektu). 

Z przeprowadzonych badań terenowych oraz opinii ekspertów wynika, że samo 

zaoferowanie wsparcia w opisanym powyżej zakresie może nie być działaniem 

wystarczająco stymulującym realizację wartościowych projektów z zakresu zielonej i 

błękitnej infrastruktury oraz retencjonowania wód opadowych zarówno na obszarach 

zurbanizowanych, jak i poza obszarami miejskimi. W ankiecie CAWI (wykres powyżej) tylko 

niespełna 1/3 małopolskich jst wykazała zainteresowanie realizacją projektów z zakresu 

mikro i małej retencji oraz błękitno-zielonej infrastruktury. Wyspecyfikowane 

przedsięwzięcia w tym obszarze mają w większości charakter bardzo ogólny, natomiast w 

przypadku retencji znaczną część stanowią projekty dotyczące budowy i modernizacji 

sztucznych zbiorników retencyjnych, które nie są rozwiązaniem najbardziej efektywnym, 

zarówno w ujęciu ekologicznym, jak i kosztowym. W związku z tym niezbędne jest wdrożenie 

skutecznego systemu promocji dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych i efektywnych 

metod retencjonowania wody, w tym zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury, jak 

również systemu wsparcia doradczego dla samorządów w zakresie przygotowania koncepcji 

tego rodzaju projektów w ramach RPO WM 2021-2027. 

Mając na uwadze wartościowe i istotne efekty interwencji RPO WM 2014-2020 w zakresie 

zabezpieczania osuwisk i doposażenia służb ratowniczych, a także nadal dużą skalę potrzeb 

regionu w zakresie realizacji tego typu inwestycji, warto rozważyć możliwość kontynuacji 

wsparcia dla tego typu projektów w RPO WM 2021-2027. Wnioski z analizy porównawczej 

wskazują na to, że w celu maksymalizacji użyteczności wsparcia dla doposażenia służb 

ratowniczych i tworzenia systemów monitorowania i ostrzegania oraz osiągania efektów 

widocznych w skali regionu wskazane będzie wprowadzenie skoordynowanego podejścia 

do wsparcia jednostek ratowniczych w regionie, podobnie jak zostało to przeprowadzone 

w perspektywie 2014-2020. 

Biorąc pod uwagę opisane powyżej potrzeby województwa małopolskiego, za niekorzystne 

należy uznać zawarte w projekcie Linii Demarkacyjnej96 zapisy dotyczące: 

 
96 Linia demarkacyjna. Podział interwencji i zasad wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych w 
perspektywie finansowej na lata 2021-2027, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 4 lutego 2021 r. 
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− ograniczenia wsparcia na poziomie regionalnym działań edukacyjnych w zakresie 

kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych wyłącznie jako elementu 

większego projektu (ograniczy to możliwość realizacji w ramach RPO działań z zakresu 

promocji dobrych praktyk i wsparcia doradczego dla samorządów); należy dążyć do 

umożliwienia realizacji odpowiadających na potrzeby regionu działań edukacyjnych 

na poziomie RPO lub zapewnić dostęp do tego typu działań, oferowanych z poziomu 

centralnego, dla podmiotów planujących inwestycje z zamiarem uzyskania wsparcia z 

poziomu RPO (przy jednoczesnym właściwym skorelowaniu zakresu doradztwa z 

planowanym zakresem wsparcia z programów regionalnych); 

− możliwości wsparcia na poziomie regionalnym wyłącznie takich inwestycji 

nakierowanych na zmniejszanie skutków powodzi i suszy, które wynikają z analiz 

ministra właściwego ds. gospodarki wodnej oraz ministra właściwego ds. klimatu, tj. 

listy projektów (wprowadzacie tego typu koordynacji zewnętrznej było jedną z 

głównych barier we wdrażaniu PI 5b w większości regionalnych programów 

operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020); należy dążyć do zniesienia 

tego warunku lub jego modyfikacji poprzez podanie np. wytycznych kierunkowych 

(parametrów, pożądanych cech) inwestycji kwalifikujących się do wsparcia.  

Biorąc pod uwagę zakres, charakter i skalę oddziaływania rekomendowanych do wsparcia 

przedsięwzięć, wskazaną formą ich dofinansowania powinna być dotacja, a trybem wyboru – 

tryb konkursowy. Tryb pozakonkursowy można zastosować do regionalnie koordynowanych 

projektów z zakresu doposażenia służb ratowniczych i tworzenia systemów monitorowania i 

ostrzegania. Doświadczenia z działania 11.1 RPO województwa pomorskiego 2014-2020 

wskazują, że we wdrażaniu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu zastosowanie 

mechanizmów terytorialnych (MOF) może stanowić wartość dodaną, o ile byłoby związane 

z merytorycznymi uzgodnieniami zakresu projektów między IZ a przedstawicielami danej 

jednostki terytorialnej.  

3.2  CEL SZCZEGÓŁOWY V: WSPIERANIE DOSTĘPU DO WODY ORAZ 

ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODNEJ  

Pomimo znacznych postępów w zakresie dostosowania aglomeracji do wymogów dyrektywy 

91/271/EWG, wyniki badania wskazują, że potrzeby gmin w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej nie zostały jeszcze w pełni zaspokojone. Zainteresowanie dalszym wsparciem na 

budowę lub modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wyraziła 

zdecydowana większość gmin i powiatów, które wzięły udział w ankiecie CAWI, połowa także 

rozwojem przydomowych oczyszczalni ścieków i małych autonomicznych systemów 

oczyszczania ścieków (patrz wykres powyżej). Również w Strategii rozwoju województwa 

„Małopolska 2030” wskazano na potrzebę dalszej rozbudowy systemu wodociągów i 

kanalizacji, zwłaszcza w południowej części województwa i na obszarach objętych formami 

ochrony przyrody. Zapewnienie dobrej jakości wody dla mieszkańców jest kluczowe w 

zrównoważonym rozwoju województwa oraz w poprawie jakości życia.   
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Mając na uwadze wyniki badania należałoby zaplanować dalsze wsparcie inwestycji w 

obszarze gospodarki ściekowej. Wsparcie powinno koncentrować się na działaniach 

kluczowych z punktu widzenia spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej (91/271/EWG) w 

aglomeracjach 2-10 tys. RLM, tj. budowie, modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków 

komunalnych w kierunku osiągniecia odpowiedniej wydajności i standardów oczyszczania 

ścieków komunalnych, jak również budowie sieci kanalizacyjnych w celu spełnienia warunku 

dotyczącego wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych 

gwarantujące blisko 100% poziom obsługi. Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne, 

uwarunkowania wynikające m.in. ze zmian klimatu, jak również priorytety UE zdefiniowane 

w dokumencie Europejskim Zielony Ład, większy niż w poprzedniej perspektywie nacisk 

należy położyć na:  

a. finansowanie działań związanych z przeróbką i zagospodarowaniem osadów 

ściekowych,  

b. wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną,  

c. dostosowanie infrastruktury wodno-ściekowej do zmian klimatycznych,  

d. przeciwdziałanie uwalniania do atmosfery biometanu oraz neutralizacji lub 

energetycznego wykorzystania tego gazu, w sytuacji, gdy skala instalacji umożliwia 

wdrożenie efektywnych rozwiązań tego rodzaju.  

Wskazane jest uwzględnienie tego rodzaju kierunków inwestowania zarówno na poziomie 

zapisów programowych, jak i w kryteriach oceny projektów. Alternatywnie wsparcie tego 

typu może zostać zaplanowane w ramach CS IV: Wspieranie działań w zakresie dostosowania 

do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe (pkt c) lub/oraz w 

ramach CS VI: Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (pkt a, b, d).  

W projektach dotyczących budowy nowych sieci kanalizacyjnych niepokojącym zjawiskiem 

jest relatywnie niski wskaźnik liczby osób planowanych do podłączenia przypadających na 

jeden kilometr budowanej sieci (wskaźnik koncentracji). Biorąc pod uwagę uwarunkowanie, 

techniczne, ekonomiczne i prawne wskaźnik ten nie powinien być niższy niż 120 osób/km 

sieci (w określonych warunkach nie niższy niż 90 osób/km sieci). Tymczasem w 

województwie małopolskim w większości analizowanych projektów, wskaźnik ten jest 

niższy od 90 osób/km sieci. Opisany stan faktyczny nie dotyczy włącznie Małopolski. 

Podobna sytuacja występuje w innych regionach, jednak udział projektów z relatywnie niską 

wartością wskaźnika koncentracji w województwie małopolskim należy do najwyższych 

spośród wszystkich regionów. Może to wynikać z ostrożnościowego szacowania wartości 

wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, 

przez beneficjentów, ale również z błędnego wyznaczenia granic aglomeracji lub przyjęcia 

błędnych założeń dotyczących technologii oczyszczania ścieków, które w konsekwencji mogą 

skutkować negatywnymi skutkami ekonomicznymi dla samorządów oraz mieszkańców, w 
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tym wzrostem opłat za odbiór ścieków sieciami kanalizacyjnymi i ich oczyszczanie97. W 

przypadku projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej podstawowym 

wyznacznikiem efektywności, który powinien być weryfikowany na etapie oceny, powinien 

być wskaźnik koncentracji, tj. docelowa liczba osób planowanych do podłączenia 

przypadających na km nowobudowanej sieci. Wskaźnik ten nie powinien być niższy od 120 

osób/km sieci (w określonych warunkach nie niższy niż 90 osób/km sieci). Na obszarach, na 

których nie ma możliwości osiągniecia wskazanych, powinny być stosowane alternatywne 

rozwiązania umożlwiające oczyszczanie ścieków (lokalne systemy oczyszczania ścieków, 

przydomowe oczyszczalnie ścieków). Tego typu inwestycje, realizowane poza wyznaczonymi 

aglomeracjami, w tym na obszarach wiejskich,  będą mogły uzyskać wsparcie w ramach 

Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 

Samorządy sygnalizują również potrzebę modernizacji i budowy infrastruktury służącej 

zaopatrzeniu w wodę oraz zapewnieniu odpowiedniej jakości dostarczanej wody. 

Inwestycje tego rodzaju zyskują na znaczeniu w kontekście postępujących zmian klimatu, 

których konsekwencją będą m.in. deficyty wody i powinny być postrzegane jako jedna z 

form działań adaptacyjnych. W przypadku podjęcia decyzji o wspieraniu tego kierunku 

działań należałoby wprowadzić wymóg zastosowania w projektach inteligentnych 

systemów zarządzania siecią wodociągową, zapewniających funkcjonalności pozwalające na 

analizowanie i sterowanie parametrami pracy sieci i pozwalających w konsekwencji na 

ograniczenie strat wody. Należy rozważyć również przeznaczenie środków na wdrożenie 

lokalnych, autonomicznych systemów zaopatrzenia w wodę, zintegrowanych z lokalnymi 

systemami oczyszczania ścieków, w szczególności na terenach niezwodociągowanych, na 

których: a. występuje problem deficytów wody pitnej w konsekwencji obniżenia poziomu 

wód podziemnych spowodowanego zmianami klimatycznymi; b. budowa sieci wodociągowej 

nie jest uzasadniona z uwagi na ograniczenia techniczne i/lub ekonomiczne. Alternatywnie 

wsparcie tego typu może zostać zaplanowane w ramach CS IV: Wspieranie działań w zakresie 

dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe 

lub/oraz w ramach CS VI: Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

W działaniu 5.3 RPO WM 2014-2020 kluczową barierę, mającą wpływ na liczbę i zakres 

dofinansowanych projektów, odegrały zdefiniowane na poziomie krajowym warunki 

dostępności wsparcia, w szczególności zgodność z KPOŚK i realizacja projektu w obrębie 

wyznaczonych granic aglomeracji. W perspektywie finansowej 2021-2027 wskazane jest 

dążenie do uelastycznienia podejścia do weryfikacji zgodności projektów z KPOŚK. Należy 

dopuścić racjonalne odstępstwa od zakresu rzeczowego ujętego w KPOŚK, jednak przy 

uwzględnieniu weryfikacji efektywności ekonomicznej planowanych rozwiązań oraz 

uwarunkowań techniczno-przestrzennych (m.in. stopień koncentracji zabudowy). 

 
97 Zjawisko to, obserwowane w wielu gminach, które podjęły się kanalizowania obszarów o relatywnie niskim współczynniku 
koncentracji, jest jedną z głównych przyczyn zniechęcających nowych użytkowników do podłączenia do nowobudowanych 
odcinków sieci kanalizacyjnych. 
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Biorąc pod uwagę zakres, charakter i skalę oddziaływania rekomendowanych do wsparcia 

przedsięwzięć, wskazaną formą ich dofinansowania powinna pozostać dotacja, a trybem 

wyboru – tryb konkursowy. Pozakonkursowy tryb wyboru powinien ograniczać się wyłącznie 

dla przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu i dużej, ponadlokalnej skali oddziaływania. W 

toku obecnej analizy nie zidentyfikowano wartości dodanej wynikającej z realizacji projektów 

z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT98. Zastosowanie w przyszłości 

instrumentu ZIT w obszarze gospodarki wodno-ściekowej mogłoby potencjalnie przynieść 

korzyści w postaci generowania projektów kompleksowych i partnerskich (np. wspólne 

inicjatywy gmin dot. zagospodarowania osadów ściekowych), jednak niezbędne jest 

wzmocnienie mechanizmów integracji tego typu inicjatyw. 

3.3  CEL SZCZEGÓŁOWY VI: WSPIERANIE TRANSFORMACJI W KIERUNKU 

GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I GOSPODARKI ZASOBOOSZCZĘDNEJ  

Jednym z elementów badania było przeprowadzenie ankiety nt. problemów w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. Wyniki ankiety wskazują, że największym 

identyfikowanym problemem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi są zbyt 

częste zmiany przepisów prawa krajowego, zmieniające zasady funkcjonowania prawa 

lokalnego, niska jakość segregacji odpadów przez mieszkańców, problem ze zbytem 

wysegregowanych frakcji odpadów komunalnych oraz niski poziom świadomości 

ekologicznej mieszkańców. Natomiast z punktu widzenia mieszkańców, problem stanowią 

wysokie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz brak możliwości przekazywania do PSZOK 

odpadów z działalności rolniczej, usługowej i produkcyjnej. 

  

 
98 Również wyniki badania pn. Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej 
Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I (Evalu, 2020) wskazują na to, że w obszarze 
gospodarki wodno- ściekowej w niewystarczającym stopniu uzyskano efekt zintegrowania działań w ramach ZIT, a na 
kolejny okres programowania zalecono wzmacnianie efektów zintegrowania tego typu projektów na skalę obszaru 
funkcjonalnego. 
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WYKRES 45. PROBLEMY GMIN I ICH MIESZKAŃCÓW, ZWIĄZANE Z SYSTEMEM ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
Źródło: CAWI z gminami, n=132 

Tylko 33% gmin województwa małopolskiego biorących udział w ankiecie zadeklarowało, 

że do 2025 roku osiągnie recykling i przygotowanie do ponownego użycia odpadów 

komunalnych na poziomie powyżej 50%, a aż 36% jednostek przewiduje, że nie osiągnie 

wyznaczonego przepisami poziomu recyklingu. 
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WYKRES 46. PROGNOZOWANY PRZEZ GMINY POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO 

PONOWNEGO UŻYCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2025 R. 

 
Źródło: CAWI z  gminami (n=132) 

Na pytanie, co mogłoby pomóc gminie w rozwiązywaniu problemów i potrzeb z odniesieniu 

do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, aż 82% respondentów wskazało, że 

jest to zwiększenie dostępności funduszy wspierających rozwój systemu gospodarowania 

odpadami, prawie 80% wskazało, że są to działania edukacyjne. Bardzo istotne dla gmin 

byłoby też wsparcie eksperckie przy realizacji inwestycji z zakresu gospodarkę odpadami, 

dostępność do ekspertów - doradców przy tworzeniu i funkcjonowaniu gminnego systemu 

gospodarowania odpadami, a także dostęp do wzorcowych przykładów systemów 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z opinią eksperta, problem z 

dostępnością do wiedzy występuje szczególnie w małych gminach, gdzie osoby zajmujące się 

gospodarką odpadami pełnią jeszcze inne obowiązki i nie mają dostępu do odpowiedniej 

wiedzy. Bardzo często funkcjonujące w gminach systemy gospodarowania odpadami 

komunalnymi nie są tworzone na potrzeby danej gminy, a jedynie dostosowywane, 

kopiowane od innych.   
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WYKRES 47. ODPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI GMIN NA PYTANIE „CO MOGŁOBY POMÓC GMINIE W 

ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW I POTRZEB W ODNIESIENIU DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI, W TYM W OSIĄGNIĘCIU PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O CZYSTOŚCI I UTRZY MANIU 

PORZĄDKU W GMINACH POZIOMÓW RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH (55% WSZYSTKICH WYTWORZONYCH W 2025 R., 60%. W 2030 R. I 65% 

W 2035 R.)?” 

 
Źródło: ankieta CAWI z JST (n=132)  

W celu poprawy funkcjonowania systemu gospodarowani odpadami komunalnymi gminy 

planują przede wszystkim działania edukacyjne, około 48% gmin planuje również 

inwestycje w zakresie modernizacji lub budowy PSZOK. Zasadniczo gminy nie planują 

realizacji tego typu działań w partnerstwie z innymi gminami. 
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WYKRES 48. ODPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI GMIN NA PYTANIE „CZY W NADCHODZĄCYCH 5 LATACH 

ROZWAŻAJĄ PAŃSTWO LUB PLANUJĄ ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA ORAZ CZY PLANUJĄ 

PAŃSTWO REALIZOWAĆ JE W PARTNERSTWIE Z INNYMI JST?” 

 

Źródło: ankieta CAWI z JST (n=132)  

Gminy generalnie nie planują samodzielnie ani w partnerstwie budowy spalarni odpadów lub 

budowy/ przebudowy ciepłowni w kierunku spalania lub współspalania odpadów - 

zainteresowanie tego typu inwestycją wykazało tylko 7% respondentów, tj. 10 gmin. 

Mając na uwadze przedstawione powyżej informacje nt. problemów i potrzeb gmin, a 

jednocześnie możliwy do zaoferowania w ramach środków UE na poziomie regionalnym 

zakres wsparcia, na perspektywę finansową 2021-2027 wskazane jest zaplanowanie 

dalszego wsparcia na rzecz rozwoju systemu PSZOK. Zgodnie z obowiązującym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, gminy są zobowiązane do odbierania odpadów z 

miejsca zamieszkania, przyjmowania ich w PSZOK oraz zbierania odpadów w inny sposób. 

PSZOKi pełnią bardzo istotną rolę zamykającą system gospodarowania odpadami, 

dodatkowo pełnią funkcję edukacyjną, między innymi poprzez coraz większą rolę punktów 

wymiany i napraw. Bez sprawnie działającego PSZOK nie ma możliwości selektywnego 

zebrania odpadów w takiej gamie, jak zakłada ustawa o gospodarowaniu odpadami. Różnego 

rodzaju zmiany wprowadzane w prawie odpadowym powodują, że PSZOKi zobowiązane są 

do przyjmowania coraz większej ilości odpadów. Mając na uwadze powyższe, gminy będą 

musiały realizować działania nakierowane na zwiększenie dostępności do PSZOK dla 

mieszkańców oraz przyczyniające się do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 

przygotowania do ponownego użycia, jak również do selektywnej zbiórki i efektywnego 

wykorzystania bioodpadów). Niezbędne przy tym będzie zaplanowanie wsparcia zarówno 
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działań inwestycyjnych (zaplecze infrastrukturalne), jak i nieinwestycyjnych (edukacja 

społeczeństwa, promocja i organizacja efektywnego systemu napraw, wymiany rzeczy 

używanych oraz zbiórki bioodpadów). Dla projektów z zakresu budowy i modernizacji 

PSZOK wskazane byłoby także podwyższenie kwotowego progu demarkacji (ze względu na 

ogólny wzrost kosztów towarów i usług) oraz rezygnacja z warunku dot. liczby mieszkańców 

(20 tys.). 

Wsparcie w ramach RPO WM 2021-2027 powinno obejmować także projekty dotyczące 

budowy i przebudowy instalacji zagospodarowania i recyklingu odpadów. Zgodnie z opinią 

eksperta, brakuje nowoczesnych instalacji do tzw. recyklingu ostatecznego nie tylko 

odpadów komunalnych, ale i innych odpadów. W perspektywie finansowej 2014-2020 w 

ramach regionalnych programów operacyjnych dofinansowano bardzo niewiele tego typu 

inwestycji. Rozwój nowoczesnych instalacji recyklingu końcowego, w tym przekształcenia 

zakładów posiadających instalacje MBP w regionalne centra recyklingu, byłby pożądanym 

kierunkiem w kontekście przejścia na model GOZ. Tego typu projekty są jednak zwykle 

realizowane przez przedsiębiorstwa prywatne, które należy uwzględnić w katalogu 

odbiorców wsparcia.  W celu umożliwienia realizacji na poziomie regionalnym inwestycji w 

budowę lub modernizację ZZO i instalacji recyklingu wskazane jest znaczne podwyższenie 

kwotowego progu demarkacji między poziomem regionalnym a poziom krajowym dla tego 

typu projektów, lub zniesienie demarkacji.  

W związku z ogromną skalą nadal niezespojonych potrzeb w zakresie usuwania azbestu, 

wskazana jest także kontynuacja wsparcia dla tego typu inwestycji. Wyniki ankiety CAWI 

wskazują, że wiele samorządów planuje przedsięwzięcia dotyczące usuwania azbestu i 

chciałaby pozyskać środki zewnętrze na ten cel.   

Zgodnie z celami polityki UE, w kolejnej perspektywie finansowej większy nacisk powinien 

zostać położony także na realizację idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Do 

rozważenia jest stworzenie instrumentu wspierającego przedsiębiorców w przechodzeniu 

na model gospodarki obiegu zamkniętego. Instrument taki powinien stymulować pożądane 

procesy w przedsiębiorstwach, np. działania ukierunkowane na ograniczenie ilości odpadów 

powstających w procesach produkcyjnych, wykorzystanie odpadów oraz surowców 

pochodzących z recyklingu w procesach produkcyjnych, projektowanie dla recyklingu oraz 

działania ukierunkowane na ograniczenie oddziaływania produktów na środowisko w całym 

cyklu ich życia. Instrument powinien obejmować zarówno profesjonalne wsparcie doradczo-

szkoleniowe, wsparcie działań inwestycyjnych związanych z wdrożeniem modelu GOZ w 

przedsiębiorstwach (etap projektowania produktów oraz niezbędnych zmian w procesach 

produkcyjnych), jak również promocję dobrych praktyk. Bez wdrożenia odpowiedniego 

systemu zachęt oraz działań wspomagających wdrożenie idei GOZ w przedsiębiorstwach 

może okazać się trudne lub może być bardzo ograniczone.  

Można także rozważyć wydzielenie ze wsparcia w obszarze gospodarki wodno-ściekowej 

działań wpisujących się w ideę GOZ i dopuszczenie do dofinansowania w ramach CS VI 
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działań związanych z zagospodarowaniem osadów, hermetyzacją procesów, pozyskaniem i 

wykorzystaniem biogazu, ograniczaniem strat wody, ponownym wykorzystaniem na miejscu 

oczyszczonych, jak również podniesieniem efektywności procesów oczyszczania ścieków w 

oczyszczalniach.  

Za niekorzystny z punktu widzenia potrzeb regionu należy w związku z tym uznać zapis 

projektu Linii Demarkacyjnej o braku możliwości finansowania na poziomie regionalnym 

edukacji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Potrzeby działań miękkich w tym 

zakresie są bardzo duże i jest prawdopodobne, że bez realizacji tego typu działań nie pojawią 

się wartościowe i dojrzałe projekty z zakresu GOZ. Na poziomie centralnym powinny być 

finansowane działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, o zasięgu 

ogólnopolskim lub regionalnym. Domeną regionalnych programów operacyjnych powinny 

być działania edukacyjne prowadzone na poziomie gmin, skierowane do mieszkańców oraz 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na ich obszarze99.    

W perspektywie finansowej 2021-2027 należy dążyć do uelastycznienia podejścia do 

weryfikacji zgodności projektów z WPGO. Wskazane byłoby dopuszczenie do dofinasowania 

projektów, w których wprowadzono racjonalne zmiany (rzeczowe i finansowe) w stosunku 

do zakresu uwzględnionego w WPGO, uzasadnione zmianami uwarunkowań prawnych, 

środowiskowych czy technologicznych.   

Dla przedsięwzięć dotyczących systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

oraz edukacji, a także ZZO i instalacji recyklingu, formą dofinansowania powinna być dotacja, 

a trybem wyboru – tryb konkursowy. Pozakonkursowy tryb wyboru powinien ograniczać się 

wyłącznie dla przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu i dużej, ponadlokalnej skali 

oddziaływania. W toku obecnej analizy nie zidentyfikowano wartości dodanej wynikającej z 

realizacji projektów z zakresu gospodarki odpadami w ramach mechanizmu ZIT100. 

Zastosowanie w przyszłości instrumentu ZIT w obszarze gospodarki odpadami mogłoby 

potencjalnie przynieść korzyści w postaci generowania projektów kompleksowych i 

partnerskich, jednak niezbędne jest wzmocnienie mechanizmów integracji tego typu 

inicjatyw (wyniki ankiety CAWI wskazują jednak na dość ograniczony potencjał realizacji 

projektów partnerskich). W przypadku działań z zakresu GOZ realizowanych przez 

przedsiębiorstwa można rozważyć zastosowanie instrumentu finansowego, jednak 

wymagałoby to przeprowadzenia odpowiedniej analizy ex-ante. 

 
99 Z uwagi na brak znajomości lokalnych uwarunkowań oraz specyficznych potrzeb informacyjnych (które są zróżnicowane w 
obrębie poszczególnych, niekiedy sąsiadujących gmin), jak również ograniczenia organizacyjno-techniczno-przestrzenne, 
mało prawdopodobne jest prowadzenie skutecznej edukacji na poziomie gmin w ramach ogólnopolskich lub regionalnych 
projektów edukacyjnych finansowanych z poziomu centralnego. Tymczasem prowadzenie edukacji w obszarze gospodarki 
odpadami na poziomie gmin jest bardzo istotnym elementem działań na rzecz zwiększenia udziału odpadów zbieranych 
selektywnie, warunkującym ich skuteczność. 

100 Również wyniki badania pn. Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej 
Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I (Evalu, 2020) wskazują na to, że w obszarze 
gospodarki odpadami w niewystarczającym stopniu uzyskano efekt zintegrowania działań w ramach ZIT, a na kolejny okres 
programowania zalecono wzmacnianie efektów zintegrowania tego typu projektów na skalę obszaru funkcjonalnego. 
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4. Tabela rekomendacji 

L.P. TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB WDROŻENIA 

REKOMENDACJI 

TERMIN 

WDROŻENIA 

REKOMENDACJI  

KLASA 

REKOMENDACJI 
BAZOWY STATUS 

REKOMENDACJI 

1. Kluczowe bariery we wdrażaniu 5. OP 
RPO WM 2014-2020 oraz PI 5b, 6a i 6b 
w innych regionalnych programach 
operacyjnych na lata 2014-2020 
wynikały z przyjętych na poziomie 
krajowym warunków dostępności 
wsparcia dla poszczególnych 
priorytetów inwestycyjnych. Dotyczy to 
w szczególności zgodności z KPOŚK, 
WPGO i RDW, a także demarkacji 
przyjętej w obszarze gospodarki 
odpadami.  

Bariery te miały wpływ na okrajanie 
zakresu projektów lub rezygnację z ich 
realizacji. Relatywnie duża liczba 
wniosków była odrzucana na etapie 
oceny formalnej, w szczególności w 
poddziałaniu 5.3.2 (gospodarka 
wodno-ściekowa).  

W RPO WM 2021-2027 należy dążyć do 
uelastycznienia podejścia do weryfikacji zgodności 
projektów z KPOŚK i WPGO, RDW czy 
proponowaną w projekcie Linii Demarkacyjnej 
„listą inwestycji, które wynikają z analiz ministra 
właściwego ds. gospodarki wodnej oraz ministra 
właściwego ds. klimatu”. W obszarze adaptacji do 
zmian klimatu wskazane jest przyjęcie podejścia 
kierunkowego a nie szczegółowego, tj. zwolnienie 
z wymogu zgodności z RDW (tj. ujęcia inwestycji w 
odpowiednich dokumentach planistycznych 
służących wdrażaniu RDW) lub ww. „listą 
inwestycji” w przypadku, jeśli dana inwestycja 
służy realizacji celów RDW i spełnia określone 
wymogi (np. wpisuje się w typy działań 
kwalifikujące się do wsparcia). Chodzi tu w 
szczególności o projekty z zakresu małej i mikro 
retencji.    

W obszarach gospodarki odpadami i gospodarki 
wodno-ściekowej wskazane byłoby dopuszczenie 
do dofinasowania projektów, w których 
wprowadzono racjonalne zmiany (rzeczowe i 
finansowe) w stosunku do zakresu 
uwzględnionego w WPGO lub KPOŚK, uzasadnione 
zmianami uwarunkowań prawnych, 
środowiskowych czy technologicznych. 

Ponadto w obszarze gospodarki odpadami 
rekomendowane jest podwyższenie kwotowych 
progów demarkacji między RPO a POIiŚ oraz 
rezygnacja z dodatkowego progu dot. liczby 
mieszkańców (20 tys.) dla projektów z zakresu 
PSZOK.  

IZ RPO WM 
2021-2027, 
MFiPR 

Odpowiednie 
sformułowanie 
wytycznych 
dotyczących 
sposobu oceny 
kryteriów 
formalnych. 

II kwartał 
2022 r. 

Horyzontalna, 
operacyjna 

Rekomendacja 
do wdrożenia 
w całości 
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2.  Wyniki badania wskazują, że samo 
zaoferowanie wsparcia w zakresie 
retencjonowania wody, w tym rozwoju 
zielono-błękitnej infrastruktury, może 
nie być działaniem wystarczająco 
stymulującym realizację wartościowych 
projektów. Jedną z przyczyn 
niewielkich efektów RPO WM 2014-
2020 w tym zakresie był brak 
odpowiedniej jakości projektów ze 
strony samorządów. Wyniki ankiety 
CAWI wskazują na to, że 
zainteresowanie samorządów 
realizację tego typu inicjatyw pozostaje 
niskie. W RPO województwa 
pomorskiego, gdzie tego typu projekty 
były realizowane na dużą skalę, 
istotnym czynnikiem sukcesu było 
precyzyjne zdefiniowanie zakresu 
wsparcia oraz dialog z samorządami w 
ramach mechanizmów terytorialnych.  

Zgodnie z aktualnym na czas realizacji 
badania projektem Linii 
Demarkacyjnej, obszary doradztwa i 
promocji w ramach Celu 
Szczegółowego IV planowane są do 
wdrażania wyłącznie z poziomu 
krajowego.  

Przy planowaniu wsparcia dla błękitno-zielonej 
infrastruktury oraz mikro i małej retencji należy w 
miarę możliwości dążyć do precyzyjnego 
definiowania zakresu wsparcia i pożądanych cech 
kwalifikujących się do dofinansowania projektów, 
np. poprzez stworzenie zamkniętego katalogu 
działań technicznych i nietechnicznych, które 
kwalifikują się do wsparcia.  

Wskazane jest także wdrożenie skutecznego 
systemu promocji dobrych praktyk w zakresie 
nowoczesnych i efektywnych metod 
retencjonowania wody, w tym zastosowania 
błękitno-zielonej infrastruktury, jak również 
systemu wsparcia doradczego dla samorządów w 
zakresie przygotowania koncepcji tego rodzaju 
projektów. Należy umożliwić wsparcie tego typu 
działań na poziomie regionalnym lub zapewnić 
dostęp do tego typu wsparcia, oferowanego z 
poziomu centralnego, dla podmiotów planujących 
inwestycje z zamiarem uzyskania wsparcia z 
poziomu RPO, przy jednoczesnym właściwym 
skorelowaniu zakresu doradztwa z planowanym 
zakresem wsparcia z programów regionalnych. 

Do rozważenia jest także zastosowanie w obszarze 
adaptacji do zmian klimatu mechanizmów 
terytorialnych, o ile obejmować będzie 
merytoryczne uzgodnienia zakresu projektów 
między IZ a przedstawicielami danej jednostki 
terytorialnej. 

IZ RPO WM 
2021-2027, 
MFiPR 

Przyjęcie 
odpowiednich 
zapisów w RPO 
WM 2021-2027 i 
SzOOP oraz Linii 
Demarkacyjnej. 
Podjęcie dialogu z 
przedstawicielami 
ZIT/MOF.  

II kwartał 
2022 r. 

Horyzontalna, 
operacyjna 

Rekomendacja 
do wdrożenia 
w całości 

3.  Wnioski z analizy porównawczej 
wskazują na to, że największe efekty i 
oddziaływanie o skali regionalnej dla 
działań związanych z doposażeniem 
służb ratowniczych i tworzeniem 
systemów monitorowania i ostrzegania 

W przypadku kontynuacji wsparcia na rzecz 
doposażenia służb ratowniczych, jak również 
tworzenia systemów monitorowania wskazana jest 
kontynuacja przyjętego w perspektywie 2014-
2020 podejścia, polegającego na współpracy z 
jednostkami służb ratowniczych w celu określenia 

IZ RPO WM 
2021-2027 

Przyjęcie 
odpowiednich 
zapisów w RPO 
WM 2021-2027 i 
SzOOP. Podjęcie 

II kwartał 
2022 r. 

Programowa, 
operacyjna 

Rekomendacja 
do wdrożenia 
w całości 
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osiągane są dzięki realizacji regionalnie 
koordynowanych projektów w tym 
zakresie.   

potrzeb sprzętowych, a następnie dostosowania 
do możliwości finansowych programu. Przyjęcie 
takiego modelu finansowania, opartego o 
koordynację na poziomie regionu, umożliwi 
maksymalizację użyteczności oraz zwiększenie 
skali oddziaływania interwencji. 

dialogu z UM 
WM.  

4.  Wnioski z analizy porównawczej 
wskazują na to, że w poszczególnych 
RPO stosowano bardzo zróżnicowane 
podejście do definiowania wskaźników, 
w tym wskaźników typu Common 
Indicator. Problem dotyczy w 
szczególności wskaźników: Liczba 
dodatkowych osób korzystających z 
ulepszonego oczyszczania ścieków (CI 
19) oraz Liczba dodatkowych osób 
korzystających z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę (CI 18), do 
których wliczano albo tylko osoby 
nowo podłączone do sieci, albo 
wszystkie, którym w efekcie realizacji 
projektu poprawił się standard 
oczyszczania ścieków/zaopatrzenia w 
wodę.  

Inny problem dotyczy przypisania 
poszczególnych wskaźników do danego 
typu projektu – przykładowo wskaźnik: 
Liczba ludności odnoszących korzyści ze 
środków ochrony przeciwpowodziowej 
(CI20) w niektórych regionach 
przypisany był wyłącznie do projektów 
z zakresu infrastruktury 
przeciwpowodziowej, w innych także 
do projektów z zakresu doposażenia 
służ ratowniczych (przy tym przyjęte w 

Niezbędna jest jak największa precyzja w 
definiowaniu wskaźników, w szczególności 
wskaźników wspólnych (CI) i kluczowych oraz 
przypisanie konkretnych katalogów wskaźników 
do danej kategorii interwencji lub/i typu projektu. 

MFiPR Opracowanie 
katalogu 
wskaźników 
produktu i 
rezultatu, 
służących 
monitorowaniu 
projektów, wraz z 
precyzyjnymi 
definicjami i 
przypisaniem 
poszczególnych 
wskaźników do 
kategorii 
interwencji lub/i 
typu projektu. 

II kwartał 
2022 r. 

Horyzontalna, 
operacyjna 

Rekomendacja 
do wdrożenia 
w całości 
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różnych RPO metodologie wyznaczania 
wartości tego wskaźnika w projektach 
były bardzo różnorodne). 

Opisana sytuacja skutkuje brakiem 
porównywalności danych 
wskaźnikowych z poszczególnych 
regionów oraz brakiem możliwości 
wygenerowania miarodajnej informacji 
nt. skali osiąganych efektów.  
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