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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 5/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.,
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 13 - 30 kwietnia 2015 r.
kontrolę problemową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) w zakresie:
1) Sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym NFOŚiGW;
2) Dofinansowywania przedsięwziąć objętych programem likwidacji „bomb ekologicznych"
w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi;
3) Prawidłowości wdrożenia postanowień Komunikatu Ministra Środowiska Nr 1 z dnia 30 stycznia
2014r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów
administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko;
4) Prawidłowości oceny wybranych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu programu
priorytetowego pn. ”System zielonych inwestycji”, część 5) Zarządzanie energią w budynkach
wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Ministerstwa Środowiska w składzie:
■ Aleksandra Gregorkiewicz - Główny Specjalista,
■ Łukasz Rydliński - Główny Specjalista,
■ Ewa Walczak - Radca Ministra.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną
w rozumieniu art. 9 pkt.14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1.
Celem

działania NFOŚiGW jest finansowanie ochrony

środowiska i gospodarki wodnej

w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2.
1 Dz. U. z 2013 r. poz. 885;
2 D z. U. z 2013 r. poz. 1232;

•
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Organizację wewnętrzną oraz tryb działania NFOŚiGW reguluje Statut wprowadzony
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu
Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej3,
Prezesem NFOŚiGW jest p. Małgorzata Skucha, powołana na to stanowisko z dniem lstycznia 2013r.
przez Ministra Środowiska.

.

Kontrola niniejsza została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej 4.
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 2/2015.
[Dowód: akta kontroli str. 1-26]
Ustalenia kontroli:
Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kontrolowanych obszarach została oceniona
pozytywnie.
1. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym NFOŚiGW.
Kontrolowane zagadnienia z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym
NFOŚiGW oceniono pozytywnie.

-

Na podstawie art. 411 ust.6a ustawy - Prawo ochrony środowiska, NFOŚiGW może obejmować lub
nabywać udziały lub akcje w spółkach oraz nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż
Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, za zgodą Ministra Środowiska i Ministra
Finansów, jeżeli jest to związane z rozwojem przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska.
Procedurami wewnętrznymi, regulującymi w/w zagadnienia są:
- Strategia Kapitałowa NFOŚiGW na lata 2013 —2016 z perspektywą do 2020 r., została przyjęta
uchwałą Zarządu NFOŚiGW w dniu 17 grudnia 2013 r. i zaktualizowana uchwałą Zarządu NFOŚiGW
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
-

Regulamin

Sprawowania

Nadzoru

Właścicielskiego

przez

NFOŚiGW

został

przyjęty

w obowiązującej wersji uchwałą Zarządu NFOŚiGW ż dnia 29 października 2014 r.,
- Procedura sprzedaży akcji/udziałów należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w obowiązującej wersji została przyjęta uchwałą Zarządu NFOŚiGW z dnia 21
sierpnia 2014 r.
Według stanu na 31 marca 201 5 r. NFOŚiGW posiada akcje i udziały w 30 spółkach alokowanych do
portfeli przedstawionych w tabeli poniżej.

3 Dz. U. nr 240 poz. 1609;
4 Dz. U. nr 185, poz. 1092
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L.p.

1.

2.
3.

1)
2)

Rodzaj portfela
spółki portfela
.
strategicznego
spółki portfela
podstawowego
spółki portfela resztówek

w zł
przedział %
w kapitale
zakładowym

w artość ewidencyjna
i)

wartość bilansowa
2)

724 009 086,23

724 009 086,23

56,62

199 134 200,00

143 315 040,00

39,33 - 89,55

13 418 347,00

—

0,01 - 41,43

Wartość zainwestowanych środków w spółkę przez:
NFOŚiGW
Wartość aktywa uwzględniająca odpisy
aktualizujące

Portfel strategiczny stanowią akcje Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) na kwotę 724 009 086,23 zł, co
stanowi 56,62 % udziału w kapitale zakładowym BOŚ. Na portfel strategiczny przypada 77,3%
wartości inwestycji kapitałowych NFOŚiGW wg wartości zainwestowanych środków.
Portfel podstawowy składa się z akcji i udziałów w pięciu spółkach na kwotę 199 134 200,00 zł.
Celem angażowania środków w tym portfelu było finansowanie inwestycji ekologicznych
i osiągnięcie przez nie określonego efektu ekologicznego.
Nadzór właścicielski NFOŚiGW sprawowany nad spółkami portfela podstawowego polega na
monitorowaniu sytuacji spółek poprzez m.in. bezpośredni kontakt z przedstawicielami NFOŚiGW
w radach nadzorczych oraz z członkami zarządów tych spółek, a także poprzez analizę
przedkładanych informacji i sprawozdań.
Cztery z w/w spółek związane są z energetyką cieplną z udziałem w kapitale zakładowym
w przedziale od 39,33 % w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie do
89,55 % w PEC Geotermia Podhalańska S.A.
W przypadku piątej spółki - Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. - ze względu na
dominujący doradczy profil działalności tej Spółki, który może być realizowany bez zaangażowania
kapitałowego NFOŚiGW oraz uwzględniając zalecenia pokontrolne - rozpoczęto proces sprzedaży
akcji.
Strategia Kapitałowa NFOŚiGW określa jedynie horyzont czasowy wycofywania zaangażowania
kapitałowego z Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim - do 2029 r.
oraz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie - do 2020 r.
Termin wycofywania zaangażowania w przypadku tych spółek wynikał z uprzednio zawartych umów.
Natomiast w przypadku spółek geotermalnych (PEC Geotermia Podhalańska S.A. i Geotermia
Pyrzyce sp. z o.o.) Strategia Kapitałowa nie określa horyzontu czasowego wycofania zaangażowania
kapitałowego NFOŚiGW. Podejmowane w 2012 roku próby sprzedaży spółek geotermalnych nie
zakończyły się wyborem inwestora - oferty, które wpłynęły do NFOŚiGW zostały uznane za
niekorzystne.
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Zaangażowanie kapitałowe w tych spółkach uzasadnione jest celowością utrzymania efektu
ekologicznego, tym niemniej jeśli ten efekt został osiągnięty należy rozważyć możliwość wycofania
kapitałowego. Wyjściem w tej sytuacji może być znalezienie inwestora oferującego cenę
ekwiwalentną do poziomu zainwestowanych środków, dającego rękojmię dalszej realizacji efektów
ekologicznych realizowanych przez te spółki. Uzasadnieniem dla takiego działania jest odzyskanie
zamrożonych środków finansowych, które następnie powiększą pulę środków przeznaczonych na
finansowanie kolejnych inwestycji proekologicznych. Na portfel podstawowy przypada 21,3 %
wartości inwestycji kapitałowych NFOŚiGW, wg wartości zainwestowanych środków. Inwestycje
kapitałowe w ramach spółek alokowanych do portfela podstawowego dokonywane były w latach 1993
- 2004.
*
Ze względu na specyfikę inwestycji kapitałowych, instrument ten powinien być stosowany na zasadzie
komplementamości w stosunku do instrumentu pożyczkowego np. wobec podmiotów, które
zachowując rentowność prowadzonej działalności nie są w stanie realizować kolejnych inwestycji
proekologicznych z powodu niskiego poziomu kapitałów własnych. W przypadku podmiotów
wyposażonych w odpowiedni poziom kapitałów własnych w stosunku do potrzeb inwestycyjnych
właściwym instrumentem powinna być w pierwszej kolejności pożyczka.
Zaangażowanie kapitałowe w spółkach portfela resztówek wynika z konwersji wierzytelności
powstałych z tytułu nie wniesionych opłat i niezapłaconych kar za gospodarcze korzystanie ze
środowiska na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Portfel resztówek to akcje i udziały w kapitale zakładowym 24 spółek na łączną kwotę 13 418
347,00 zł, z udziałem w kapitale zakładowym tych spółek na poziomie 0,01% - 41,43%. Udział
w kapitale zakładowym na poziomie powyżej 40% występuje w TIL EKOLEASING S.A.
w upadłości. Większość zaangażowania kapitałowego występuje w tym portfelu na poziomie 0,01% 3,48%. Poza pięcioma spółkami z tego portfela - pozostałe są w upadłości bądź w likwidacji dlatego też sprzedaż ich akcji/udziałów jest trudna ze względu na brak zainteresowania inwestorów.
Ograniczone możliwości działania NFOŚiGW w tym zakresie wynikają także ze względu na znikomy
udział w kapitale zakładowym tych spółek.
Nadzór kapitałowy nad tymi spółkami sprowadza się do weryfikacji danych tych podmiotów
w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym generowania zaświadczeń o wykreśleniu podmiotów
z KRS. Stanowi to podstawę do wykreślenia zaangażowania kapitałowego z ewidencji NFOŚiGW.
W stosunku do spółek, które faktycznie prowadzą działalność gospodarczą, NFOŚiGW prowadzi
aktywną politykę ukierunkowaną na wycofanie zaangażowania kapitałowego. Na portfel resztówek
przypada 1,4% wartości inwestycji kapitałowych NFOŚiGW, wg wartości zainwestowanych
środków.
W 2014 r. i w I kwartale 2015 r. NFOŚiGW nie uzyskał żadnych wpływów z tytułu dywidend; spółki
przeznaczały wypracowane zyski na zasilenie zasobów (funduszy) własnych. W w/w okresie
NFOŚiGW nie nabywał i nie zbywał akcji i udziałów.
[Dowód: akta kontroli str. 1/1-125]
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2. Dofinansowywanie przedsięwzięć objętych programem likwidacji „bomb ekologicznych"
w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi.
Działalność NFOŚiGW w kontrolowanym obszarze została oceniona pozytywnie.
Czynności kontrolne zostały sprofilowane w kierunku dokonania oceny zgodności działania
NFOSIGW z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w zakresie procedowania z wnioskami
o dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem likwidacji „bomb ekologicznych” (dalej: PP),
realizowanych w formie wykonawstwa zastępczego. W roku 2014 i w I kwartale 2015 r. złożono
łącznie 7 wniosków o dofinansowanie w ramach PP. Spośród nich 2 dotyczyły przedsięwzięć, których
potencjalni beneficjenci, w imieniu posiadacza odpadów, zobowiązali się zrealizować w formie
wykonania zastępczego.
Szczegółowej analizie pod kątem stanu faktycznego i prawnego poddany został wniosek Powiatu
Poznańskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „ Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów,
w tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800
m2, zlokalizowanym w obrębie działki nr ew. 74/20 w Komornikach, gm. Kleszczewo, pow.
Poznański . W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji stwierdzono, iż działania związane
z oceną wniosku o dofinansowanie złożonego przez Starostę Poznańskiego były zgodne z PP5 oraz
Zasadami udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW6
•

[Dowód: akta kontroli str.II/1-172]

Wniosek z powodów formalnych został odesłany do niezbędnych korekt i uzupełnień. Kluczowym
powodem zgłoszonych uwag było wnioskowanie przez beneficjenta o dofinansowanie dotacyjne na
przedsięwzięcie realizowane w formie wykonania zastępczego. Zgodnie z obowiązującym na moment
aplikowania PP, udzielenie dotacji na usunięcie „bomby ekologicznej” możliwe jest jedynie wtedy,
gdy Wnioskodawca (jednostka samorządu terytorialnego lub administracji państwowej) występuje
o dofinansowanie we własnym imieniu, jako właściciel terenu, będącego przedmiotem wniosku.
Celem sprawdzenia, czy NFOŚiGW zachowuje przejrzyste zasady przy stosowaniu się do PP
zweryfikowano drugi wniosek o dotację w formie wykonania zastępczego, w którym to o wsparcie
finansowe aplikował Powiat Ostródzki z projektem pn. Likwidacja „bomby ekologicznej”
w miejscowości Morliny. W toku analizy przestawionej dokumentacji stwierdzono, iż wniosek nie
uzyskał dofinansowania z podobnych powodów jak miało to miejsce w przypadku projektu Powiatu
Poznańskiego.
[Dowód: akta kontroli str. 11/173-323]
Ponadto realizowane czynności kontrolne zostały sprofilowane na ustalenie przyczyny udzielania
wsparcia finansowego dla przedsięwzięć realizowanych w formie wykonania zastępczego w formie
pożyczki, a nie dotacji oraz ustalenie możliwości prawnych zmiany tego stanu. W tym zakresie
na potrzeby kontroli przekazano m.in. materiał przygotowany w 2014 r. przez Zarząd NFOŚiGW dla
Rady Nadzorczej NFOŚiGW7.
Opis szczegółowych zasad udzielania dofinansowania oraz szczegółowych kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach programu
priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi” (uchwała nr 150/13 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z 26 listopada 2013 r oraz Uchwała nr
13/57/15/2013 Zarządu NFOŚiGW z 15 listopada 2013 r.);
Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW z sierpnia 2014 r. (Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr
133/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r.)
Informacja Zarządu dla Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie uwarunkowań
dofinansowania likwidacji tzw. bomb ekologicznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z 7 listopada 2014 r.
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[Dowód: akta kontroli str. 11/324-342]
Głównym powodem wyłączenia wniosków z dalszego postępowania były kwestie własnościowe
terenu będącego przedmiotem wniosków oraz przypadki w których wnioskodawca nie występował we
własnym imieniu jako obowiązany lub władający terenem. NFOŚiGW odnotował wzrost
zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) dotacjami na przedsięwzięcia realizowane
w formie wykonania zastępczego (w roku 2014 r. poza interpelacjami poselskimi otrzymanymi za
pośrednictwem MŚ, bezpośrednio do NFOŚiGW wpłynęło ok. 10 pism i zwrócono się z ok. 30
zapytaniami telefonicznymi, odbyło się też ok. 10 spotkań roboczych).
Z przedstawionej analizy stanu prawnego wynika, iż potoczne pojęcie „bomby ekologicznej nie
zostało sformułowane w przepisach prawnych, a formy działania, odpowiedzialność i właściwość
organów są zależne od przyczyn, czasu zaistnienia i charakteru odpadów.
W przypadku formy wykonania zastępczego, w roku 2014, zastosowanie miała ustawa z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach8. Zgodnie z właściwymi wtedy przepisami, w przypadku odpadów
będących w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania do ich
niezwłocznego usunięcia był zobowiązany posiadacz odpadów. W przypadku nieusunięcia wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi
odpadów usunięcie tych odpadów. W przypadku nie usunięcia odpadów przez posiadacza, organ (jst)
może wszcząć postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego i usunąć odpady na jego koszt
realizując przedsięwzięcie w formie wykonania zastępczego w imieniu zobowiązanego.
Wykonanie zastępcze jest środkiem egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym,
uregulowanym, w art. 127 i nast. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Koszty
egzekucji prowadzonej przez organ administracji nie mieszczą się w zakresie udzielania
dofinansowania, objętym art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —Prawo ochrony środowiska
Punkt 8a ww. przepisu odnosi się do możliwości finansowania tylko postępowań administracyjnych
i to w określonym zakresie (badania i pomiary związane z odpadami), ale już nie obejmuje
postępowań egzekucyjnych w administracji.
Wykonanie zastępcze jest środkiem egzekucyjnym zaspokajającym, prowadzącym do tego, że
obowiązek ciążący na zobowiązanym wykonuje inny podmiot, ale na koszt zobowiązanego. Prowadzi
to do powstania układu stosunków między organem egzekucyjnym, zobowiązanym i wykonawcą,
gdzie NFOŚiGW nie będąc żadną ze stron tego stosunku nie miałby wpływu na późniejszą próbę
egzekucji obowiązku od podmiotu zobowiązanego.
Wydaje się również, że w przypadku udzielenia dofinansowania nastąpiłoby de facto wsparcie
zobowiązanego, a nie samorządu, który wystąpił o dofinansowanie. Zatem, Beneficjentem pomocy
byłby w konsekwencji podmiot zobowiązany, a udzielenie dotacji ze środków publicznych na ten cel
mogło by być naruszeniem dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
zasady „zanieczyszczający płaci”.
Analiza badanego stanu faktycznego i prawnego wskazuje na potrzebę wdrożenia odpowiednich
instrumentów prawnych, w szczególności w zakresie wskazania trybu postępowania i właściwych
organów dla przedsięwzięć kompleksowych.

8 Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.
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Wykonanie zastępcze jest działaniem organu na rzecz obowiązanego i organ, co do zasady nie
powinien go podejmować w przypadku braku możliwości pokrycia przez obowiązanego kosztów.
W przypadku kiedy egzekucja jest nieskuteczna powinno istnieć rozwiązanie podobne do
postępowania przy remediacji zanieczyszczeń historycznych i szkód w środowisku.
Zgodnie z art. 101 i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska9 w przypadku
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi tzn. takiego, które zaistniało przed dniem 30
kwietnia 2007 r. w przypadku, kiedy:
.
• nie można wszcząć wobec władającego postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku
przeprowadzenia remediacji albo egzekucja okazała się bezskuteczna;
• władający wykaże, że zanieczyszczenie, dokonane po dniu objęcia przez niego władania,
spowodował inny sprawca, wobec którego nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego
dotyczącego' obowiązku przeprowadzenia remediacji, lub egzekucja okazała się bezskuteczna;
• władający powierzchnią ziemi dokonał zgłoszenia na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.
0 wprowadzeniu ustawy - POS, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw10 oraz starosta
uwzględnił zgłoszenie w rejestrze zawierającym informacje o terenach, na których stwierdzono
przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem terenów, na których
obowiązek rekultywacji obciążał starostę;
• z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód
w środowisku jest konieczne niezwłoczne jej przeprowadzenie.
remediację przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska (dalej: RDOŚ). RDOŚ podejmuje
ww. działania we własnym imieniu i nie są one wykonywane w formie wykonaiiia zastępczego.
Natomiast zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku
1 ich naprawie11 w przypadku' szkody w środowisku (skutek wywołany przez zanieczyszczenie
pierwotne - emisję) przy zaistnieniu przesłanek, że:
• podmiot korzystający ze środowiska nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć wobec
niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się bezskuteczna;
• z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód
w środowisku, konieczne jest niezwłoczne podjęcie tych działań.
właściwy organ ochrony środowiska (najczęściej regionalny dyrektor ochrony środowiska - RDOŚ)
podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze. RDOŚ podejmuje ww. działania we własnym
imieniu i nie są one wykonywane w formie wykonania zastępczego.
Ustalenia kontroli wskazują, że zbliżone rozwiązanie powinno zostać wprowadzone w ramach
usprawnień w regulacjach prawnych dotyczących postępowania z „bombami ekologicznymi”.

3. Prawidłowość wdrożenia postanowień Komunikatu Ministra Środowiska Nr 1 z dnia 30
stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów
administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko .
Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kontrolowanym
obszarze została oceniona pozytywnie.

.

9 Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.
10 Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.
11 Dz.U. z 2014 r. poz. 21, z późn. zm.)
12 Dz. Urz. MŚ z 2014, poz. 11
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Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych13 Minister
Środowiska ustalił szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji
rządowej gospodarka wodna i środowisko.
•
W powyższych wytycznych zaleca się, aby jednostki w działach wdrożyły procedury adekwatne do
własnych potrzeb, uwzględniające ich specyfikę i warunki funkcjonowania. Zaleca się także, aby
postanowienia w/w Komunikatu dotyczące zarządzania ryzykiem zostały implementowane przez
wszystkie j ednostki w działach.
Kontrola wykazała, że w NFOŚiGW w celu dokumentowania procesów związanych z kontrolą
zarządczą wprowadzono następujące procedury:
- Opis systemu kontroli zarządczej opracowany w oparciu m.in. o w/w wytyczne w zakresie kontroli
zarządczej dla działów administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko,
- Politykę zarządzania ryzykiem w NFOŚiGW,
- Rejestr ryzyk dla celów i zadań planu działalności NFOŚiGW na dany rok,
- Rejestr iyzyk zmaterializowanych w NFOŚiGW,
- Procedurę przeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w NFOŚiGW.
Po przeprowadzeniu w 2014 r. samooceny sporządzono „Analizę wyników ankiety samooceny
funkcjonowania kontroli zarządczej w NFOŚiGW w 2014 r.”. W w/w analizie wskazano obszary
w działalności NFOŚiGW wymagające usprawnienia m.in. w zakresie komunikacji między
komórkami NFOŚiGW, dostosowania kompetencji i liczby pracowników w tym kadry kierowniczej
do realizacji bieżących zadań.
Zgodnie z wymogiem wynikającym z w/w Komunikatu Ministra Środowiska - wyniki oceny ryzyka
dotyczące planu działalności NFOŚiGW w 2015 r. zostały przesłane do Ministerstwa Środowiska
pismem nr NF/ZKW/2670/9/2015 z 3 lutego 2015 r.
Prezes Zarządu NFOŚiGW za 2014 r. złożyła oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w którym
wykazała, że adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w NFOŚiGW
w 2014 r. w ograniczonym stopniu.
W związku z wynikami przeprowadzonej samooceny oraz oceną kontroli zarządczej w oświadczeniu
o stanie kontroli zarządczej za 2014 r. podjęto działania zmierzające do:
- skracania średniego czasu obsługi wniosków o dofinansowanie od ich złożenia do podpisania
umowy,
,
-

usprawnienia współpracy z beneficjentami poprzez wprowadzenie zmian do wzoru umów,
wzmocnienia nadzoru kierowniczego nad pracownikami w zakresie należytej staranności przy
weryfikacji dokumentacji przekazywanej przez beneficjentów,
poprawy komunikacji wewnętrznej w NFOŚiGW poprzez wdrożenie Modelu Doskonałości
EFQM - Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością.

.

Należy także nadmienić o stosowaniu przez NFOŚiGW dobrych praktyk, o czym świadczy
wyróżnienie w postaci Certyfikatu Dobrych Praktyk Europejskich Nagrody Sektora Publicznego 2011
za program dotyczący dopłat na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz wyróżnienie przyznane
13 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
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w 2012 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w konkursie „Dobre Praktyki Zarządzania
Strategicznego Rozwojem w Polsce” za konsekwentne próby integrowania zadań w zakresie
zarządzania polityką rozwoju.
[Dowód: akta kontroli str. IW1-96]
Identyfikacia ryzyk dla zadań finansowanych z rezerwy 59
Przyjęte w 2014 r. w NFOŚiGW zasady opracowywania programów priorytetowych zakładają m.in.
uwzględnienie Polityki zarządzania ryzykiem. Ponadto w trakcie tworzenia - program priorytetowy
podlega uzgodnieniom oraz jest sporządzony rej estr ryzyk.
'
Programy priorytetowe nie przewidują sporządzania przez państwowe jednostki budżetowe (p.j.b.)
analizy ryzyka.
,
.
Programy NFOŚiGW, które posiadają kryteria jakościowe punktowe przewidują ocenę w zakresie
wykonalności zadania. Kryterium to zostało odzwierciedlone we wniosku o dofinansowanie.
W dniu 4 lutego 2015 r. Departament Funduszy Ekologicznych Ministerstwa Środowiska skierował
pismo do p. Prezes NFOŚiGW w którym zaleca weryfikację wniosków p.j.b. o dofinansowanie pod
kątem przeprowadzania analizy ryzyka przez p.j.b. W w/w piśmie poinformowano NFOŚiGW, że
„potencjalni wnioskodawcy z sektora środowisko otrzymali zalecenia w zakresie przygotowania
wniosków o dofinansowanie dotyczące (...) stosowania zasad kontroli zarządczej przy planowaniu
projektów do realizacji tj. w szczególności prowadzenia analizy lyzyka oraz wskazywania zgodności
z celami zawartymi w aktualnym Planie Działalności Ministra(...)”.
W ocenie NFOŚiGW takie działania mogą być podjęte przy składaniu wniosków przez p.j.b
o dofinansowanie na następne lata. Jednocześnie będzie to możliwe po dokonaniu analizy programów
priorytetowych i ewentualnego wprowadzenia do nich takiego obowiązku.

4. Prawidłowość oceny wybranych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu programu
priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji”, część 5) Zarządzanie energią w budynkach
wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
.
Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kontrolowanym
obszarze została oceniona pozytywnie.
Kontrolą objęto 3 wnioski o dofinansowanie w ramach II konkursu programu priorytetowego
pn.”System zielonych inwestycji”, część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów
sektora finansów publicznych”:
1. wniosek nr 424/2013 „Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Sikorskiego'i ul
■ Rejtana", realizowana przez Gminę Miasto Częstochowa - Komendę Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej o wartości przedsięwzięcia - 2 859 862,00 zł; kwota dofinansowania - 2 589 856,00 zł
(poz. 31 listy ranłdngowej).
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Wniosek dotyczy 2 obiektów:
-

obiekt przy ul. Rejtana 25/35 stanowi 1 budynek, w którym na parterze zlokalizowane są
garaże i pomieszczenia magazynowo-warsztatowe, natomiast na piętrze znajdują się
pomieszczenia biurowe i socjalne.
obiekt przy ul. Sikorskiego 82/94 tworzy zespół 6 połączonych ze sobą budynków

-

o zróżnicowanej wysokości, stanowiący jeden kompleks zabudowany.
Oba obiekty są ogrzewane poprzez instalację c.o. i stanowią zwartą zabudowę. Ponadto całą dobę
w tych obiektach przebywają pracownicy.

.
[Dowód: akta kontroli str. IY/1-34]

2. wniosek nr 937/2013 „Termomodemizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Nysie",
realizowana przez Powiat Nyski - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nysie
2 432 951,26 zł; kwota dofinansowania - 2 382 951,26 zł (poz. 32 listy rankingowej).
Wniosek dotyczy łącznie 6 budynków usytuowanych w Nysie, Głuchołazach i Paczkowie.
-

2 budynki w Nysie: budynek administracyjno-garażowy A, budynek administracyjny B .
2 budynki w Głuchołazach: budynek administracyjno-garażowy, budynek warsztatowo-

-

magazynowy.
2 budynki w Paczkowie: budynek administracyjno-garażowy, budynek warsztatowomagazynowy.

Wszystkie budynki są obiektami pojedynczymi, wyposażonymi w instalację c.o. We wszystkich
obiektach przebywają na stałe pracownicy.
Budynki warsztatowo-magazynowe w Jednostkach Ratownictwa Gaśniczego w Paczkowie
i Głuchołazach są traktowane jako budynki w których znajdują się pomieszczenia pracy.
Pracownicy —strażacy przebywają na terenie pomieszczeń warsztatowo-magazynowych w ciągu 1
zmiany roboczej dłużej niż 6 godzin wykonując m.in. naprawę sprzętu pożarniczego - urządzeń
typu pompy, agregaty prądotwórcze oraz drobne naprawy pojazdów pożarniczych. Dodatkowo
w tych budynkach znajdują się suszarnie dla zawilgoconej odzieży, pomieszczenia do napełniania
i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz stanowisko do mycia i dezynfekcji masek
i sprzętu ochrony osobistej strażaków. W pomieszczeniach magazynowych znajduje się sprzęt
specjalistyczny silnikowy typu pompy i agregaty, wymagający podczas magazynowania
utrzymania temperatury powyżej 12°C.
Obiekty wykazane we wniosku o dofinansowanie nr 937/2013 zostały skontrolowane przez
Departament Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW w dniach 30 marca - 2 kwietnia 2015 r.
w trybie kontroli doraźnej na miejscu przed podpisaniem umowy. W trakcie kontroli dokonano
oględzin wszystkich obiektów przewidzianych do termomodemizacji —6 obiektów.
[Dowód: akta kontroli str. IY/35-77]
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3. wniosek nr 945/2013 „Termomodernizacja budynków Jednostek Komend Miejskich Straży
Pożarnej w Szczecinie , realizowana przez Miasto Szczecin - Komendę Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Szczecinie - 4 495 458,00 zł; kwota dofinansowania - 4 427 099,00 zł (poz. 52
listy rankingowej).
Wniosek dotyczy łącznie 8 budynków czterech jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie:
'

-

3 budynki przy ul. Klonowica 4: budynek administracyjno-garażowy, budynek magazynowogarażowy, budynek warsztatowy.
1 budynek przy ul. Tkackiej 54 - administracyjno-biurowy.
1 budynek przy ul. Grodzkiej 1-5 —administracyjno-garażowy.
3 budynki przy ul. Struga 10A: budynek administracyjno-garażowy, budynek warsztatowy,
budynek magazynowy.

Budynki przy ul. Grodzkiej oraz Tkackiej są obiektami połączonymi i ogrzewanymi jednym
węzłem c.o. Pozostałe budynki są obiektami pojedynczymi, wyposażonymi w instalację c.o. Całą
dobę w tych obiektach przebywają pracownicy, pracując głównie w systemie zmianowym.
Obiekty wykazane we wniosku o dofinansowanie nr 945/2013 zostały skontrolowane przez
Departament Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2015 r.
w trybie kontroli doraźnej na miejscu przed podpisaniem umowy. W trakcie kontroli dokonano
oględzin wszystkich obiektów przewidzianych do termomodemizacji - 8 obiektów.
[Dowód: akta kontroli str. IV/78-143]
Dokumentacja wszystkich 3 wniosków o dofinansowanie
termomodemizacji na poziomie 40-50 % oszczędności energii.

określa

spodziewany efekt

Wszystkie budynki zgłoszone we wnioskach do termomodemizacji spełniają kryteria
kwalifikujące je do otrzymania dofinansowania - wszystkie są wyposażone w instalację c.o.,
wszystkie są pomieszczeniami pracy, w których stale przebywają pracownicy lub są
pomieszczeniami magazynowymi, w których konieczne jest utrzymywanie stałej minimalnej
temperatury dla przechowywanego sprzętu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wnoszę o:
1. Podjęcie działań analitycznych służących rozważeniu zwiększenia udziału pożyczek
w finansowaniu inwestycji proekologicznych, kosztem innych form zaangażowania
finansowego.
2. Dokonanie analizy w zakresie możliwości wycofania kapitałowego ze spółek portfela
kapitałowego (spółek geotermalnych) w sytuacji gdy zakładany efekt ekologiczny został
osiągnięty. Jedną z korzyści takiego działania byłoby odzyskanie zamrożonych na wiele lat
środków finansowych, które następnie powiększyłyby pulę środków przeznaczonych na
finansowanie kolejnych inwestycji proekologicznych.
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Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Panią Prezes o złożenie pisemnej
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych - w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania
niniejszego wystąpienia.
/
v-

Do wiadomości:
Pani Aleksandra Piotrowicz-Przyłuska - Dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych,
Pani Aleksandra Malarz - Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji.
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Dotyczy: realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w NFOŚiGW w dniach 13
30.04.2015 r. przez Ministerstwo Środowiska

w odpowiedzi na pismo z dnia 02 lipca 2015 r. (znak? BK/H-0941-6/24386/15/MN), przekazujące wystąpienie
pokontrolne, przedstawiam informacje w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz podjętych
działaniach zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych.
Wniosek nr 1: „ Podjęcie działań analitycznych służących rozważeniu zwiększenia udziału pożyczek

w finansowaniu inwestycji proekologicznych , kosztem innych form zaangażowania finansowego."

NFOŚiGW konsekwentnie realizuje założenia Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą

do roku 2020, która przewiduje znaczące zwiększenie udziału finansowania pożyczkowego (w 2016 r. w stosunku
65/35 finansowanie pożyczkowe do dotacyjnego).
W Planie działalności NFOŚiGW na 2015 r. założono udział finansowania pożyczkowego w całości planowanych
do wydatkowania środków własnych na poziomie 40%.
Zwiększenie finansowania pożyczkowego nie jest możliwe we wszystkich obszarach wsparcia, jakie obsługuje
NFOŚiGW. Poziom tego wsparcia jest bezwzględnie uzależniony od formy prawnej i możliwości wydatkowania
środków poszczególnych grup beneficjentów.
Specyfika przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody daje ograniczone możliwości zwiększania udziału
finansowania pożyczkowego; pomimo to podejmowane są próby stosowania pożyczek w zidentyfikowanych
przypadkach gdzie forma zwrotna finansowania może spotkać się z zainteresowaniem wnioskodawców
(np. pożyczki na zachowanie płynności finansowej, pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego); obecnie otwarty
jest nabór ciągły na pożyczki w ramach programu priorytetowego 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności

1

biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Równolegle budżet programu
w zakresie dofinansowania bezzwrotnego został ograniczony w stosunku do lat poprzednich.
W przypadku przedsięwzięć z zakresu ochrony klimatu wniosek może być realizowany w ramach nowych,
planowanych programów, które zostały zgłoszone do Planu finansowego na rok 2016 i lata następne.
W planowanych programach przewiduje się wspófinansowanie przedsięwzięć tylko w formie zwrotnej lub przy
niewielkim udziale formy bezzwrotnej. Wdrożenie planowanych programów powinno przyczynić się
do zwiększenia udziału finansowania pożyczkowego w stosunku do finansowania dotacyjnego.
W ramach kolejnych zmian oferty NFOŚiGW w zakresie ochrony ziemi prowadzony jest konsekwentnie proces
ograniczania zakresu finansowania dotacyjnego do bezwzględnie koniecznego, bądź wymaganego prawem.
Jednakże szybkie osiągnięcie zwiększenia udziału finansowania pożyczkowego w finansowaniu ogółem przez
NFOŚiGW nie jest możliwe ze względu na występujące zasady wydawania środków np. zobowiązania wieloletnie,
System Zielonych Inwestycji czy dofinansowanie zadań budżetowych.
Dominująca część środków dotacyjnych NFOŚiGW przeznaczana jest corocznie na realizację zadań wskazanych
przez Ministra Środowiska lub zadań przejętych do dofinansowania w miejsce finansowania z budżetu państwa.
Konieczność finansowania znacznej części ww. zadań wynika z zapisów ustawowych.
W 2015 r. zaplanowano wdrożenie w ofercie produktów finansowych NFOŚiGW finansowania w formie
kapitałowej, które jest zaliczane do finansowania zwrotnego.
Natomiast Uchwałą Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 74/15 z dnia 28 lipca br. zmienione zostały „Zasady udzielania
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , które
rozszerzono o zapis: „Narodowy Fundusz może również: (...) 3) wnosić środki finansowe w zamian za czasowo
obejmowane lub nabywane udziały lub akcje w spółkach kapitałowych w związku z realizacją inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Wniosek nr 2: „Dokonanie analizy w zakresie możliwości wycofania kapitałowego ze spółek portfela

kapitałowego (spółek geotermalnych) w sytuacji gdy zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty. Jedną
z korzyści takiego działania byłoby odzyskanie zamrożonych na wiele lat środków finansowych, które następnie
powiększyłyby pulę środków przeznaczonych na finansowanie kolejnych inwestycji proekologicznych."

Wniosek w trakcie realizacji: wycofanie zaangażowania kapitałowego ze spółek geotermalnych jest obecnie
analizowane przez Zarząd NFOŚiGW, w nawiązaniu do wcześniej przeprowadzonego procesu sprzedaży, który
został zakończony bez wyboru oferty ze względu na zbyt niskie ceny proponowane przez potencjalnych
inwestorów.
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