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Lista dokumentów przedkładanych w celu zawarcia porozumienia o realizacji projektu 
ISPA lub umowy pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia ISPA ze środków 

NFOŚiGW 
 
A. ZAWARCIE  POROZUMIENIA / UMOWY POŻYCZKI 

 

1. Dokumenty przedkładane przez samorząd gminy: 
a) W przypadku porozumienia - uchwała rady gminy stwierdzająca przyjęcie dotacji ze 
środków funduszu ISPA oraz upoważniająca organ wykonawczy gminy (prezydent, 
burmistrz, wójt) do zabezpieczenia zwrotu środków z funduszu ISPA, zaciągnięcia 
zobowiązań wekslowych i/lub ustanowienia hipoteki (w oryginale). 

b) W przypadku umowy pożyczki - uchwała rady gminy upoważniająca organ wyko-
nawczy gminy (prezydent, burmistrz, wójt) do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW 
oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych i/lub ustanowienia hipoteki (w oryginale). 

c) Zaświadczenie gminnej komisji wyborczej o wyborze prezydenta / burmistrza / wójta 
(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez sekretarza lub radcę prawnego). 

d) Wyciąg z protokołu posiedzenia nowo ukonstytuowanej rady gminy, stwierdzający 
odebranie ślubowania od wybranego prezydenta / burmistrza / wójta (poświadczony 
za zgodność przez sekretarza lub radcę prawnego). 

e) Uchwały rady gminy o powołaniu skarbnika oraz sekretarza (kopie poświadczone za 
zgodność przez sekretarza lub radcę prawnego). 

f) Statut gminy (kopia poświadczona jw.). 
g) W przypadku pożyczki oraz na etapie zabezpieczenia zwrotu środków z funduszu 

ISPA - uchwała budżetowa rady gminy na rok bieżący wraz z załącznikami i 
zmianami (kopie poświadczone za zgodność przez skarbnika). 

h) Opinia właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki 
zaciągniętej przez jednostkę samorządu terytorialnego z oprocentowaniem i innymi 
należnościami w terminach ustalonych w umowie (w oryginale). Pozytywna opinia 
jest warunkiem wypłaty środków. 
 

2. Dokumenty przedkładane przez związek międzygminny: 
a) Statut związku (kopia poświadczona za zgodność przez sekretarza lub radcę prawnego). 
b) Wypis z rejestru związków międzygminnych, prowadzonego przez ministra właściwe-

go do spraw administracji publicznej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
przez upoważnioną osobę) lub kopia rejestracji, poświadczona za zgodność przez 
sekretarza lub radcę prawnego. 

c) Uchwały zgromadzenia powołujące członków zarządu związku międzygminnego 
(kopie poświadczone za zgodność przez sekretarza lub radcę prawnego). 

d) Pozostałe dokumenty odpowiednio jak w pk.t 1 lit. a, b, e, g oraz h. 
 

3. Dokumenty przedkładane przez spółkę handlową lub przedsiębiorstwo państwowe: 
a) Aktualny wypis z rejestru sądowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w zależności 

od tego, w którym z tych rejestrów podmiot jest wpisany. Dokument ten powinien być
wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą jego złożenia w NFOŚiGW i 
powinien wskazywać osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w 
imieniu spółki lub przedsiębiorstwa. Jeżeli w ww. wypisie istnieje adnotacja o 
upoważnieniu do wykonywania czynności prawnych w ramach pełnomocnictwa, 
spółka lub przedsiębiorstwo zobowiązane są do dostarczenia pełnomocnictwa lub 
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uchwały udzielającej prokury. Ww. dokumenty powinny być dostarczone w oryginale 
lub jako kopie poświadczone za zgodność przez sekretariat sądu rejestrowego. 

b) Statut lub umowa spółki albo statut przedsiębiorstwa (oryginały lub kopie potwierdzo-
ne za zgodność przez sekretariat sądu rejestrowego lub radcę prawnego). W przy-
padku spółki pomoże to ustalić, czy zaciągnięcie zobowiązania nie wymaga zgody 
zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej). 

c) Uchwała wspólników, akcjonariuszy lub rady nadzorczej (w oryginale), wyrażająca 
zgodę na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania, którego wartość dwukrotnie prze-
wyższa wysokość kapitału zakładowego spółki, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej. 

Dodatkowo, w przypadku umowy pożyczki oraz na etapie zabezpieczenia zwrotu środków 
z funduszu ISPA: 
d) Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wywiązywaniu się w terminach z 

zobowiązań podatkowych. 
e) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z tytułu składek na ubez-

pieczenie społeczne. 
 
B. ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI / ZWROTU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ISPA  
 

4. Dokumenty przedkładane w przypadku poręczenia przez gminę / powiat / wojewódz-
two: 
a) Uchwała rady gminy / powiatu / sejmiku województwa upoważniająca organ wyko-

nawczy gminy / powiatu / województwa do udzielenia poręczenia beneficjentowi 
Funduszu ISPA lub pożyczkobiorcy wnioskującemu o pożyczkę z NFOŚiGW (w 
oryginale). 

b) Uchwała rady gminy / powiatu / województwa upoważniająca organ wykonawczy 
gminy / powiatu / województwa do zaciągania zobowiązań wekslowych. 

c) W przypadku gminy – dokumenty jak w pkt. 1 b-c, w pozostałych przypadkach – 
uchwały rady powiatu / sejmiku województwa, powołujące członków zarządu powiatu 
/ województwa (kopie poświadczone za zgodność przez sekretarza lub radcę praw-
nego). 

d) Uchwały rady gminy / powiatu / województwa o powołaniu skarbnika oraz sekretarza 
(kopie poświadczone za zgodność przez sekretarza lub radcę prawnego). 

e) Statut gminy / powiatu / województwa (kopia poświadczona j.w.). 
f) Uchwała budżetowa rady gminy / powiatu / sejmiku województwa na rok bieżący 

wraz z załącznikami i zmianami (kopie poświadczone za zgodność przez skarbnika). 
g) Opinia właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki 

przez poręczyciela zamiast dłużnika (w oryginale). 
 

5. Dokumenty przedkładane w przypadku poręczenia przez spółkę handlową lub 
przedsiębiorstwo państwowe: 
a) Dokumenty wymienione w pkt 3 lit. a, b i c. 
b) Zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych (wg uznania 

DF). 
c) Opinia bankowa o zdolności kredytowej (w oryginale). 
d) Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wywiązywaniu się w terminach z 

zobowiązań podatkowych. 
e) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z tytułu składek na ubezpie-

czenie społeczne 
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f) Sprawozdanie na formularzu F-02 za rok poprzedni oraz bieżący F-01, podpisane 
przez głównego księgowego. 

g) Opinia i raport biegłego rewidenta w oryginale do wglądu, z kserokopią do akt 
NFOŚiGW. 

 
6. Zabezpieczenie pożyczki / zwrotu środków z Funduszu ISPA wekslem: 

a) Podmiot zabezpieczający wystawia weksel na druku urzędowym w formie weksla 
własnego „in blanco” z klauzulą „bez protestu”. 

b) Wekslowi towarzyszy deklaracja wekslowa na odrębnym blankiecie, stosowanym w 
NFOŚiGW. 

c) Weksel i deklarację podpisują osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań
wekslowych, zgodnie z podjętymi uchwałami albo zgodnie z wypisem z rejestru 
sądowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, pod pieczęcią osoby prawnej, którą
reprezentują. Osoby działające jako pełnomocnicy przedkładają pełnomocnictwo 
szczególne, upoważniające do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu 
określonej osoby prawnej (nie dotyczy prokurentów). 

d) Weksel „in blanco” podpisuje wystawca weksla i ewentualny poręczyciel (na 
odwrocie weksla pod klauzulą „poręczam”).  

e) Weksle podpisywane są w siedzibie NFOŚiGW lub własnoręczność podpisów osób 
umocowanych stwierdza notariusz. 

f) Weksle wraz z deklaracjami są przedkładane do akceptacji w Departamencie 
Finansowym NFOŚiGW i deponowane w Departamencie Księgowości. 

 
7. Zabezpieczenie zwrotu środków z Funduszu ISPA / zabezpieczenie pożyczki w 

formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c.: 
Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z zobowiązań wynikających z porozu-
mienia o realizacji projektu ISPA / umowy pożyczki na podstawie 
art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c., sporządzone w formie aktu notarialnego, powinno zawierać
następujące ustalenia: 
a) podstawę prawną roszczenia wierzyciela, którą jest zawarte z NFOŚiGW porozumie-

nie o realizacji projektu ISPA / zawarta z NFOŚiGW umowa pożyczki, 
b) wysokość sumy pieniężnej poddanej egzekucji, wyrażonej w PLN, wynikającej z 

porozumienia lub wynikającej z umowy pożyczki (suma kapitału, kar umownych i 
odsetek z tytułu oprocentowania w skali roku), 

c) stwierdzenie, że wierzyciel będzie upoważniony do prowadzenia egzekucji na podsta-
wie aktu notarialnego w razie nieuiszczenia należności w terminie określonym w 
porozumieniu / umowie pożyczki, po upływie terminu zapłaty wskazanego w wezwa-
niu do zapłaty, 

d) termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli 
wykonalności. 

 
8. Zabezpieczenie zwrotu środków z Funduszu ISPA / zabezpieczenie pożyczki w 

formie nieodwołalnego pełnomocnictwa: 
a) Gmina / powiat / województwo, których roczny budżet wielokrotnie przekracza kwotę

zabezpieczenia, wystawia nieodwołalne pełnomocnictwo do korzystania ze swego 
rachunku bankowego (podpisane notarialnie lub w siedzibie NFOŚiGW przez osoby 
reprezentujące organ wykonawczy gminy / powiatu / województwa w zakresie ich 
umocowania). W tym przypadku organ wykonawczy gminy / powiatu / województwa 
wykonuje czynność zwykłego zarządu i nie jest wymagana uchwała o udzieleniu nie-
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odwołalnego pełnomocnictwa do korzystania z rachunku bankowego rady gminy / po-
wiatu / województwa. Nieodwołalne pełnomocnictwo może wystawić także inny 
podmiot. 

b) Oświadczenie banku, że będzie działał zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, a w 
szczególności będzie przekazywał na rachunek NFOŚiGW kwoty przypadające do 
zwrotu na podstawie porozumienia o realizacji projektu ISPA bądź zaległe płatności, 
wynikające z umowy pożyczki. Oświadczenie powinno być podpisane przez osoby 
upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu banku i opatrzone 
pieczęcią firmową. Własnoręczność podpisów potwierdza notariusz. 

c) Aktualny wypis z rejestru sądowego banku (oryginał lub kopia poświadczona za zgod-
ność przez sekretarza sądu) i/lub inne dokumenty formalno–prawne, potwierdzające 
umocowania osób podpisujących ww. oświadczenie w imieniu Banku. 
 

9. Zabezpieczenie zwrotu środków z Funduszu ISPA / zabezpieczenie pożyczki  w 
formie gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego : 
a) Aktualny wypis z rejestru sądowego banku lub Krajowego Rejestru Sądowego – 

oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez sekretarza sądu rejestrowego. Nie 
dotyczy to banków państwowych, które nie są rejestrowane i działają na podstawie 
opublikowanych statutów, w których określone są osoby reprezentujące dany bank. W 
takim przypadku beneficjent / pożyczkobiorca składa w NFOŚiGW dokumenty 
potwierdzające umocowanie osób reprezentujących bank. 

b) Oryginał udzielonej gwarancji lub poręczenia. 
c) Własnoręczność podpisów złożonych przez osoby upoważnione do dokonywania w 

imieniu banku czynności prawnych powinna być potwierdzona przez notariusza. 
Dopuszczalne jest również, w razie braku możliwości uzyskania notarialnego po-
świadczenia podpisów lub, w przypadku gdy dokumenty formalno-prawne nie okreś-
lają jednoznacznie reprezentacji banku, potwierdzenie przez komórkę kontroli 
wewnętrznej banku prawidłowości wystawienia gwarancji lub poręczenia. 

 
10. Zabezpieczenie zwrotu środków z Funduszu ISPA / zabezpieczenie pożyczki w 

formie hipoteki: 
W przypadku umowy pożyczki pożyczkobiorca dostarczy następujące dokumenty  
przed sporządzeniem umowy pożyczki:
a) Oryginał sądowego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, na której ma być

ustanowiona hipoteka. Nieruchomość nie może być obciążona wpisem innej hipoteki. 
b) Wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu ww. 

nieruchomości. 
c) Operat szacunkowy nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne wraz z 

wyceną budynków, sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę (biegły z listy wojewo-
dy, biegły sądowy, biegły z listy Ministra Gospodarki). Wycena maszyn, urządzeń i
innych środków trwałych powinna być sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę z
listy NOT lub SIMP. 

d) Opis nieruchomości wraz z mapą i wyrysem nieruchomości zabezpieczonej hipoteką.
po sporządzeniu umowy pożyczki:
e) Akt notarialny ustanawiający hipotekę (w oryginale), zawierający następujące 

stwierdzenie „Hipoteka (...) na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej z pierwszeństwem przed innymi hipotekami”. 

f) Zawiadomienie sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej hipoteki na 
rzecz NFOŚiGW. 
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g) Oryginał sądowego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot 
hipoteki z wpisaną w dziale IV hipoteką ustanowioną na rzecz NFOŚiGW na 
podstawie prawomocnego postanowienia o wpisie. Wymagane jest to samo 
oznaczenie działek wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonej do obciążania 
hipoteką w operacie szacunkowym nieruchomości, akcie notarialnym o ustanowieniu 
hipoteki oraz w wypisie z księgi wieczystej nieruchomości z hipoteką ustanowioną na
rzecz NFOŚiGW, a także zgodność numerów i oznaczenia księgi wieczystej we 
wszystkich wymienionych dokumentach. 

W przypadku porozumienia o realizacji projektu ISPA należy przedłożyć dokumenty 
wymagane jak przy umowie pożyczki, przy czym terminy dostarczenia ww. dokumentów 
nie są uwarunkowane terminem sporządzenia porozumienia.  

 
Uwagi ogólne: 
1. Nadto pożyczkobiorca / podmiot zabezpieczający składa dokumenty i zaświadczenia 

wymagane przy złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. 
2. Kopię dokumentu, poświadczanego za zgodność z oryginałem, należy opatrzyć datą.

Przyjęty w NFOŚiGW termin ważności poświadczenia dokumentu za zgodność z 
oryginałem – 3 miesiące. Również trzymiesięczny termin ważności licząc od daty 
wystawienia posiadają takie dokumenty jak odpis z KRS, zaświadczenia ZUS i US oraz 
opinia banku. 

3. Podpisy złożone na porozumieniach / umowach powinny być potwierdzone notarialnie 
lub złożone w obecności pracownika NFOŚiGW. Pracownik ma obowiązek potwierdzić w
formie pisemnej, że podpis został złożony w jego obecności. 


