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Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na pismo znak BPS/043-05-154/20 z 3 marca 2020 r., przy którym przekazano 
Oświadczenie złożone przez senatora Aleksandra Szweda na 5. posiedzeniu Senatu w dniu 27 lutego 
2020 r., pragnę przedstawić następujące informacje.

Aktualnie, zarówno na poziomie unijnym jak i na poziomie krajowym, trwają prace nad dokumentami 
określającymi kształt przyszłej perspektywy finansowej. Na obecnym etapie opracowywane są wstępne 
założenia dotyczące przyszłych programów operacyjnych planowanych do realizacji przy udziale 
funduszy UE w latach 2021-2027.

Działania proklimatyczne i prośrodowiskowe będą wdrażane w perspektywie finansowej 2021-2027
w ramach Celu Polityki 2 (CP2) – Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa1,  
realizowanego poprzez siedem celów szczegółowych, w tym:

 wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku
i odporności na klęski żywiołowe,

 wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej.

Na poziomie dokumentów krajowych wdrażanie ww. celu polityki zostało zaplanowane 
w opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Założeniach do Umowy 
Partnerstwa na lata 2021-2027, które są  elementem prac nad Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. 
Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 będzie miała na celu określenie strategii wykorzystania 
środków polityki spójności oraz będzie służyła koordynacji wsparcia. 

Cel polityki 2 będzie, zgodnie z obecnymi założeniami, wdrażany zarówno poprzez przygotowywane 
przez marszałków województw regionalne programy operacyjne, jak i program krajowy (następcę 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), za przygotowanie którego odpowiada 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy udziale resortów sektorowych – m.in. Ministerstwa 
Klimatu. 

W ramach celu szczegółowego Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, 
zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe zaplanowano m.in. typ projektów związany 
z zaopatrzeniem w wodę do spożycia przez ludzi. Przewiduje się wspieranie zadań związanych 

1 Jeden z 5 celów polityki określony w Projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami 
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z systemami zaopatrzenia w wodę pitną, polegających na budowie i modernizacji infrastruktury 
niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia, mających na celu 
zapewnienie dostaw wody odpowiedniej jakości, ograniczenie strat z sieci wodociągowych, a także 
zapewnienie właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody. Zakłada się, że wsparcie w programie 
krajowym nakierowane będzie na przedsięwzięcia realizowane w aglomeracjach o wielkości powyżej 
10 tys. RLM.

W ramach celu szczegółowego Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej przewiduje się 
finansowanie przedsięwzięć związanych z budową i modernizacją oczyszczalni ścieków, sieci 
kanalizacyjnych, a także zadań związanych z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Podobnie jak 
w perspektywie finansowej 2014-2020, wsparcie będzie nakierowane na przedsięwzięcia ujęte 
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, których realizacja przyczyni się do 
wypełnienia przez aglomeracje wymogów określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych. Zakłada się, że na poziomie krajowym pomoc będzie dotyczyła 
projektów realizowanych w aglomeracjach o wielkości powyżej 10 tys. RLM.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu, zasad i form wsparcia, przewidywanych kwot alokacji, 
a także ewentualnego podziału kompetencji pomiędzy poszczególne programy krajowe oraz regionalne, 
będą znane po zakończeniu prac nad programowaniem przyszłej perspektywy finansowej, co nastąpi 
najprawdopodobniej w drugiej połowie 2020 r.

Z poważaniem, 

Adam Guibourgé-Czetwertyński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
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