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Minister Środowiska
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Pani
Małgorzata Skucha
Prezes Zarządu
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 3/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska (MŚ) przeprowadził w dniach 11 - 28  lutego 2013 r. kontrolę 
problemową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
z siedzibą w Warszawie (adres -  02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3a) w zakresie:

1. Kontroli realizacji zadań NFOSiGWjako Operatora Systemu Zielonych Inwestycji;
2. Kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w zakresie kontroli zarządczej.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący MŚ w składzie:

• Aleksandra Gregorkiewicz -  główny specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
(BKA), kierownik zespołu kontrolującego;

• Joanna Matusiak -  główny specjalista w BKA;
• Paweł Pichalski -  inspektor w BKA;
• Jan Zagajewski -  radca ministra w BKA.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli NFOŚiGW pod nr 3/2013.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

NFOŚiGW kieruje Prezes Zarządu -  p. Małgorzata Skucha, powołana na to stanowisko przez Ministra 
Środowiska z dniem 1 stycznia 2013 r. Pani Prezes kieruje NFOŚiGW przy pomocy 3 Zastępców 
Prezesa -  System Zielonych Inwestycji (GIS) pozostaje w kompetencji Zastępcy Prezesa Zarządu 
NFOŚiGW p. Barbary Koszułap.

[Dowód: akta kontroli str. 19]
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W poprzednim okresie Prezesem Zarządu NFOŚiGW był p. Jan Rączka, który kierował NFOŚiGW 
od 21 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r.

Programem GIS zajmuje się Departament Ochrony Klimatu NFOŚiGW.

Ustalenia kontroli.

Działalność NFOŚiGW w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie.

1. Kontrola realizacji zadań NFOŚiGW jako Operatora Systemu Zielonych Inwestycji. 

Działalność NFOŚiGW w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie.

la. Informacje ogólne.

System zielonych inwestycji (GIS -  Green Investment Scheme) jest pochodną mechanizmu handlu 
uprawnieniami do emisji.

Celem GIS jest stworzenie i wzmacnianie proekologicznego efektu wynikającego ze zbywania 
nadwyżek jednostek przyznanej emisji (AAU). Krajowy system zielonych inwestycji jest związany 
z wydatkowaniem środków finansowych pozyskanych ze zbycia nadwyżki jednostek przyznanej 
emisji na realizację ściśle określonych celów związanych z ochroną środowiska.

Wykorzystanie środków pochodzących ze sprzedaży jednostek przebiega z zachowaniem 
uzgodnionych z państwem nabywcą (Kupującym) i sprecyzowanych w umowie sprzedaży warunków, 
między innymi w zakresie terminów wykorzystania tych środków, przeznaczenia na określone 
rodzajowo przedsięwzięcia, ustalenia maksymalnej intensywności dofinansowania, przekazywania 
informacji dotyczących uzyskanych efektów ekologicznych. GIS gwarantuje zatem z jednej strony, 
że państwo z niedoborem uprawnień będzie mogło poprzez zakup jednostek zwiększyć emisję gazów 
cieplarnianych, i jednocześnie, że przekazane w związku z tym środki zostaną przeznaczone przez 
sprzedającego na cele związane z szeroko pojętą ochroną klimatu i środowiska.

Zgodnie z art. 25 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, 
Krajowym systemem zielonych inwestycji zarządza Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, 
którym jest NFOŚiGW. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Krajowego operatora sprawuje 
Minister Środowiska.

Do ustawowych zadań Krajowego operatora należy:

- organizowanie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków zgromadzonych na Rachunku 
klimatycznym i ich weryfikacja;

- sporządzanie listy programów i projektów, które zostały wstępnie zakwalifikowane do 
dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;

- nadzorowanie wdrażania i realizacji programów i projektów oraz ocena uzyskanych przez nie 
efektów ekologicznych;

- przygotowywanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska raportów 
wynikających z postanowień umów o sprzedaży jednostek przyznanej emisji;
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- organizowanie pomocy technicznej dla potencjalnych beneficjentów;
- prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej o Krajowym systemie zielonych 

inwestycji;
- wprowadzanie do Krajowej bazy informacji zawartych w raportach i sprawozdaniach, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji;

- prowadzenie wykazu programów i projektów dofinansowanych ze środków zgromadzonych na 
Rachunku klimatycznym;

- sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków.

W związku z koniecznością zagwarantowania odrębności środków finansowych pochodzących 
ze zbycia jednostek przyznanej emisji, są one gromadzone na Rachunku klimatycznym, stanowiącym 
wyodrębniony rachunek bankowy NFOSiGW i przeznaczane wyłącznie na dofinansowanie zadań 
związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w ramach programów i projektów objętych 
Krajowym systemem zielonych inwestycji. System ten obejmuje przedsięwzięcia z następujących 
kategorii:

1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej;
2) Biogazownie rolnicze;
3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę;
4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia 
źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE);
5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych;
6) Energooszczędne oświetlenie uliczne;
7) Niskoemisyjny transport miejski.

W latach 2009 -  2012 Skarb Państwa, w imieniu którego działa Minister Środowiska podpisał 
10 umów z Kupującymi na sprzedaż jednostek AAU. Część z umów przewiduje funkcjonowanie 
Komisji Monitorującej, która składa się z przedstawicieli wszystkich stron umów i której zadaniem 
jest czuwanie nad sprawną ich realizacją.

Ib. Stan realizacji 10 umów zawartych z Kupującymi

• Umowa z dnia 9 listopada 2009 r. podpisana z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR) działającym na rzecz Rządu Hiszpanii.

W ramach zawartej umowy nastąpiła sprzedaż AAU za kwotę 25.000.000,00 €.

Kwota umowna wpłynęła na Rachunek Klimatyczny w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa 
dnia 26.10.2010 r. Po przewalutowaniu stanowiła równowartość 98.187.500,00 zł.

Czas obowiązywania umowy -  do 30 czerwca 2015 r. lub wcześniej w wypadku pełnego wykonania 
przedmiotu umowy.

Plan zazieleniania przewidywał:
-  inwestycje energetyczne z zastosowaniem biogazu (do 25% wpływów) -  okres wydatkowania do 

31 grudnia 2013 r.;
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inwestycje na rzecz zastosowania biomasy w produkcji energii el. i ciepła (do 25% wpływów) -  
okres wydatkowania do 31 grudnia 2013 r.;
przyłączenie do sieci -  budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci dystrybucji i przesyłu energii 
(do 50% wpływów) -  okres wydatkowania do 31 grudnia 2013 r.

W 2011 r. w ramach finansowania przedsięwzięć nie wydatkowano środków.

Stan środków z odsetkami na dzień 31.12.2011 r. wynosił 102.584.164,52 zł.

W 2012 r. wypłaty dla beneficjentów wyniosły 6.547.107,50 zł; wypłaty w ramach pomocy 
technicznej stanowiły kwotę 359.994,23 zł. Stan środków z odsetkami na dzień 31.12.2012 r. -  
99.855.072,10 zł. Wykorzystanie środków z umowy wg stanu na dzień 31.12.2012 r. stanowi 6,47 %. 
W ramach umowy realizowanych jest 8 projektów -  7 dot. biogazowi rolniczych i 1 dot. biomasy na 
łączną kwotę dofinansowania w wysokości 37.996.896,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 20-115]

• Umowa z Partnerem Japonia 1 podpisana w dniu 3 marca 2010 r.

W ramach zawartej umowy nastąpiła sprzedaż AAU za kwotę 27.840.000 €.

Kwota umowna wpłynęła na RK w Banku Gospodarstwa Krajowego III/Oddział Warszawa.
Czas obowiązywania umowy -  do 31 grudnia 2014 r. lub wcześniej -  w wypadku pełnego wykonania 
przedmiotu umowy.

Plan zazieleniania przewidywał inwestycje na rzecz oszczędzania energii el. i cieplnej w budynkach 
użyteczności publicznej (100% wpływów).

Okres wydatkowania środków upłynął z dniem 31.12.2012 r.

Kwota umowna dnia 10.03.2010 r. wpłynęła na rachunek bankowy Sprzedającego; kwota po 
przewalutowaniu -  109.828.800 zł.

W 2011 r. wydatków nie było. Stan środków na dzień 31.12.2011 r. -  116.699.794 zł.

W 2012 r. wypłaty dla beneficjentów na realizację programu wyniosły 119.500.763 zł; wypłaty 
w ramach pomocy technicznej -  1.193.363 zł. Stan środków na dzień 31.12.2012 r. -  783 zł. 
Wykorzystanie środków z umowy -  100 %.

Ogółem w ramach ww. umowy realizowane są 64 projekty termomodemizacyjne na łączną kwotę 
dofinansowania w wysokości 119.500.763,51 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 116-183]

• Umowa z Partnerem Japonia 2 podpisana w dniu 20 kwietnia 2010 r.

W ramach zawartej umowy nastąpiła sprzedaż AAU za kwotę 13.050.000,00 €.

Kwota umowna wpłynęła na Rachunek Klimatyczny w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa 
dnia 18.06.2010 r. Po przewalutowaniu stanowiła równowartość 53.126.550,00 zł.
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Okres wydatkowania środków -  do 31 grudnia 2012 r. lub po uzgodnieniu może zostać wydłużony -  
do 31 grudnia 2013 r.

Plan zazieleniania przewidywał:
-  inwestycje dot. zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej;
-  inwestycje na rzecz modernizacji i rozwoju ciepłownictwa.

Do realizacji ostatecznie wskazano jedynie inwestycje dotyczące zarządzania energią w budynkach 
użyteczności publicznej.

W 2011 r. w ramach finansowania przedsięwzięć wydatkowano 14.790.947,07 zł, w tym na pomoc 
techniczną kwotę -  306.638,32 zł.

Stan środków z odsetkami na dzień 31.12.2011 r. wynosił 41.257.365,77 zł.

W 2012 r. wypłaty dla beneficjentów wyniosły 37.679.442,29 zł; wypłaty w ramach pomocy 
technicznej stanowiły kwotę 1.215.606,50 zł. Stan środków z odsetkami na dzień 31.12.2012 r. -  
3.773.983,09 zł. Wykorzystanie środków z umowy wg stanu na dzień 31.12.2012 r. stanowi 93,43 %. 
W ramach umowy aktualnie realizowanych jest 16 projektów dot. termomodernizacji -  na łączną 
kwotę dofinansowania w wysokości 52.965.130,04 zł.

Pierwotnie realizowanych było 13 projektów. W związku z niewykorzystaniem całości środków do 
31 grudnia 2012 r., Kupujący wyraził zgodę na wydłużenie okresu wydatkowania o 1 rok. 
W związku z tym zaakceptowano dodatkowe 3 projekty.

[Dowód: akta kontroli str. 184-255]

• Umowa z EBOR na rzecz Rządu Irlandii podpisana w dniu 5 maja 2010 r.

Kupujący -  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju działający na rzecz Irlandii.

W ramach zawartej umowy nastąpiła sprzedaż AAU za kwotę 15.000.000 €.

Kwota umowna wpłynęła na Rachunek Klimatyczny Irlandia w Banku Gospodarstwa Krajowego 
III/O Warszawa dnia 26.10.2010 r. Po przewalutowaniu stanowiła równowartość 58.912.500 zł.

Czas obowiązywania umowy -  do 30 czerwca 2015 r. lub wcześniej w wypadku pełnego wykonania 
przedmiotu umowy.

Plan zazieleniania przewidywał:
- inwestycje energetyczne z zastosowaniem biogazu (do 25% wpływów);
- inwestycje na rzecz zastosowania biomasy w produkcji energii el. i ciepła (do 25% wpływów);
- inwestycje na rzecz oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności 
publicznej (do 50% wpływów).

W 2011 r. w ramach finansowania przedsięwzięć wydatkowano kwotę 292.778,00 zł. Stan środków 
z odsetkami na dzień 31.12.2011 r. wynosił 61.250.542,62 zł.
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W 2012 r. wypłaty dla beneficjentów wyniosły 22.006.473,18 zł; wypłaty w ramach pomocy 
technicznej stanowiły kwotę 533.090,94 zł. Stan środków z odsetkami na dzień 31.12.2012 r. -  
40.911.078,23 zł. Wykorzystanie środków z umowy wg stanu na dzień 31.12.2012 r. stanowi 35,82 %. 
Ogółem w ramach ww. umowy realizowanych jest 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 
w wysokości 49.029.800,20 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 256-357]

• Umowa z Japońską Organizacją Rządową (NEDO) podpisana w dniu 9 grudnia 2010 r.

W ramach zawartej umowy nastąpiła sprzedaż AAU za kwotę 33.200.000 €.

Kwota umowna wpłynęła na Rachunek Klimatyczny w Banku Gospodarstwa Krajowego III/O 
Warszawa. Kwota umowna wpłynęła na rachunek bankowy sprzedającego w 2 transzach: 22.02.2011 
r. -  1.660.000 € i 29.07.2011 r. -  31.540.000 €. Łączna kwota po przewalutowaniu -  132.925.330 zł. 
Czas obowiązywania umowy -  do 31 marca 2014 r. lub wcześniej w wypadku pełnego wykonania 
przedmiotu umowy.

Plan zazieleniania do umowy przewidywał inwestycje na rzecz zarządzania energią w budynkach 
użyteczności publicznej (100% wpływów).

Okres wydatkowania środków upływa z dniem 31.07.2013 r.

W 2011 r. wypłat nie było. Stan środków na dzień 31.12.2011 r. wynosił 135.186.671 zł (w tym 
2.261.761 zł z tytułu odsetek bankowych).

W 2012 r. wypłaty dla beneficjentów z tytułu realizacji przedsięwzięć wyniosły 77.569.663 zł; 
wypłaty w ramach pomocy technicznej pochłonęły kwotę 348.054 zł. Stan środków na dzień 
31.12.2012 r. -  61.922.534 zł (w tym 4.653.581 zł stanowiły zwiększenia z tytułu odsetek 
i pożytków). Wykorzystanie środków z umowy wg stanu na dzień 31.12.2012 r. stanowi 55,72 %. 
Ogółem w ramach ww. umowy realizowanych jest 79 projektów na łączną kwotę dofinansowania 
w wysokości 125.466.063,64 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 358-432]

• Umowa z dnia 3 października 2011 r. podpisana z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy 
i Rozwoju działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla Europy

W ramach zawartej umowy nastąpiła sprzedaż AAU za kwotę 4.262.002,40 €.

Kwota umowna wpłynęła na Rachunek Klimatyczny w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa 
dnia 24.01.2012 r. Po przewalutowaniu stanowiła równowartość 18.205.143,25 zł. Okres 
wydatkowania środków -  do 30 czerwca 2014 r.

Plan zazieleniania przewidywał:
-  inwestycje dot. zmniejszenia zużycia energii cieplnej;
-  inwestycje dot. zmniejszenia zużycia energii elektrycznej;
-  wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
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W 2012 r. wypłaty dla beneficjentów wyniosły 7.348.816,32 zł; wypłaty w ramach pomocy 
technicznej stanowiły kwotę 81.891,07 zł. Stan środków z odsetkami na dzień 31.12.2012 r. -  
11.435.736,86 zł. Wykorzystanie środków z umowy wg stanu na dzień 31.12.2012 r. stanowi 39,39 %. 
W ramach umowy realizowanych jest 14 projektów dot. zarządzania energią w budynkach 
użyteczności publicznej -  na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 17.709.875,32 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 433-502]

• Umowa z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOR) działającym 
w charakterze powiernika drugiej transzy Hiszpańskiego Funduszu Węglowego podpisana w dniu 
3 października 2011 r.

W ramach zawartej umowy nastąpiła sprzedaż jednostek AAU za kwotę 12.000.002,80 €.

Kwota umowna wpłynęła na Rachunek Klimatyczny w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa 
dnia 25.01.2012 r. Po przewalutowaniu stanowiła równowartość 51.258.011,96 zł.

Czas obowiązywania umowy -  do 30 czerwca 2017 r. lub wcześniej w wypadku pełnego wykonania 
przedmiotu umowy.

Termin wydatkowania wszystkich środków i zakończenia realizacji projektów upływa 30.06.2014 r. 
Plan zazieleniania przewidywał:
-  inwestycje dot. zmniejszenia zużycia energii cieplnej;
-  inwestycje dot. zmniejszenia zużycia energii elektrycznej;
-  wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Stan środków z odsetkami na dzień 31.12.2012 r. -  34.000.000 zł. (4.041.070,80 zł to środki 
z rachunku podstawowego NFOSiGW, które zostały zwrócone z rachunku klimatycznego w dniu 
31.01.2013 r.).

Do dnia 31.12.2012 r. łącznie wydatkowano 23.162.984,49 zł. Wykorzystanie środków z umowy wg 
stanu na dzień 31.12.2012 r. stanowi 43,60%.

Ogółem w ramach ww. umowy realizowanych jest 50 projektów termomodemizacyjnych na łączną 
kwotę dofinansowania w wysokości 48.905.652,70 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 503-576]

• Umowa z Ministerstwem Rolnictwa, Żywności i Środowiska Hiszpanii reprezentującym Rząd 
Hiszpanii podpisana w dniu 4 października 2012 r.

W ramach zawartej umowy nastąpiła sprzedaż jednostek AAU za kwotę 40.756.080,00 €.

Kwota umowna wpłynęła na Rachunek Klimatyczny w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa 
dnia 15.11.2012 r. Po przewalutowaniu stanowiła równowartość 168.852.439,44 zł.
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Czas obowiązywania umowy -  do 31 grudnia 2015 r. lub wcześniej w wypadku pełnego wykonania 
przedmiotu umowy. Termin wydatkowania wszystkich środków i zakończenia realizacji projektów 
upływa 31.12.2015 r. Umowa dopuszcza przedłużenie okresu wydatkowania i terminu zakończenia 
realizacji inwestycji do 31.12.2016 r. oraz przedłużenie okresu monitorowania do 31.12.2017 r.

Plan zazieleniania przewidywał:
-  inwestycje dot. poprawy efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego: 

wymiana źródeł oświetlenia zewnętrznego wraz z wyposażeniem włączając system sterowania 
oświetlenia;

-  inwestycje dot. obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym: wymiana lub 
unowocześnienie floty transportu publicznego.

Nabory wniosków w ramach ww. programów zostały ogłoszone 31.12.2012 r.

Stan środków z odsetkami na dzień 31.12.2012 r. -  168.930.491,66 zł.

Do dnia 31.12.2012 r. łącznie wydatkowano 19.900,35 zł. Umowa sprzedaży jednostek AAU jest 
w początkowej fazie wydatkowania środków finansowych.

Nabory wniosków w ramach ww. programów zostały ogłoszone 31 grudnia 2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 577-618]

• Umowa z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOR) działającym 
w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla Europy podpisana w dniu 
16 listopada 2012 r.

W ramach zawartej umowy nastąpiła sprzedaż jednostek AAU za kwotę 1.000.000,00 €.

Kwota umowna wpłynęła na Rachunek Klimatyczny w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa 
dnia 12.12.2012 r. Po przewalutowaniu stanowiła równowartość 4.075.000,00 zł.

Czas obowiązywania umowy -  do 30 czerwca 2017 r. lub wcześniej w wypadku pełnego wykonania 
przedmiotu umowy.

Termin wydatkowania wszystkich środków i zakończenia realizacji projektów upływa 31.12.2015 r. 

Plan zazieleniania przewidywał:
-  inwestycje dot. zmniejszenia zużycia energii cieplnej;
-  inwestycje dot. zmniejszenia zużycia energii elektrycznej;
-  wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Stan środków z odsetkami na dzień 31.12.2012 r. -  4.077.224,72 zł.

Do dnia 31.12.2012 r. nie wydatkowano żadnych środków. Umowa sprzedaży jednostek AAU jest 
w początkowej fazie wydatkowania środków finansowych. Obecnie realizowany jest 1 projekt 
o wartości dofinansowania 1.070.844,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 619-683]
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• Umowa z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOR) działającym 
w charakterze powiernika drugiej transzy Hiszpańskiego Funduszu Węglowego podpisana w dniu 
16 listopada 2012 r.

W ramach zawartej umowy nastąpiła sprzedaż jednostek AAU za kwotę 20.000.000,70 €.

Kwota umowna wpłynęła na Rachunek Klimatyczny w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa 
dnia 06.12.2012 r. Po przewalutowaniu stanowiła równowartość 82.260.002,88 zł.

Czas obowiązywania umowy - do 31 grudnia 2018 r. lub wcześniej w wypadku pełnego wykonania 
przedmiotu umowy.

Termin wydatkowania wszystkich środków i zakończenia realizacji projektów upływa 31.12.2015 r. 
Plan zazieleniania przewidywał:
-  inwestycje dot. zmniejszenia zużycia energii cieplnej;
-  inwestycje dot. zmniejszenia zużycia energii elektrycznej;
-  wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Stan środków z odsetkami na dzień 31.12.2012 r. -  79.706.916,96 zł.

Do dnia 31.12.2012 r. łącznie wydatkowano 2.585.600,00 zł (obecnie realizowany jest 1 projekt 
o wartości dofinansowania 4.733.400,00 zł). Wykorzystanie środków z umowy wg stanu na dzień
31.12.2012 r. stanowi 3,14%. Umowa sprzedaży jednostek AAU jest w początkowej fazie 
wydatkowania środków finansowych.

[Dowód: akta kontroli str. 684-747]

Dla wszystkich 10 umów z Kupującymi dofinansowanie przedsięwzięć z rachunku klimatycznego 
kształtuje się od 30 % do 100 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Dla wszystkich 10 umów -  do 5 % wartości umów może zostać przeznaczonych na:
- pomoc techniczną dla beneficjentów;
- marketing i promocję Programów Zazieleniania;
- zarządzanie i administrowanie Planem Zazieleniania oraz Przedsięwzięciami z Zakresu Zazieleniania 
zarówno przez Sprzedawcę jak i Operatora Systemu Zielonych Inwestycji;
- działanie Komisji Monitorującej;
- monitorowanie, weryfikacja i audyt, w tym audytorzy i weryfikatorzy zewnętrzni.

Łączna kwota przychodów ze wszystkich umów za lata 2009-2012 stanowi kwotę 815 908 339,66 zł. 
Oznacza to przyrost wartości umów w stosunku do ich wartości handlowej o około 38 min zł odsetek
-  powoduje to ciągłe zwiększenie puli realizowanych projektów.

Realizacja 10 umów z Kupującymi aktualnie obejmuje łącznie 247 projektów o wartości 
dofinansowania w kwocie 457 378 425,41 zł.

Łączna kwota środków wydatkowanych z Rachunku klimatycznego na dzień 31.12.2012 r. wynosi 
315 335 589,23 zł co stanowi 38,65 % środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym.
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Kwota ta stanowi 68,94 % kwot przyznanego dofinansowania dla wszystkich 247 projektów.

Całkowite przychody z umów sprzedaży jednostek AAU są zmienne z uwagi osiągane odsetki z lokat 
bankowych oraz pożytki od wypłacanych dotacji w formie zaliczek.

[Dowód: akta kontroli str. 748-755]

lc. Obowiązki NFOŚiGW jako Krajowego operatora GIS wynikające z umów z Kupującymi

Obowiązki NFOŚiGW jako Krajowego operatora GIS wynikające z umów z Kupującymi zostały 
zamieszczone w załączniku do umów, stanowiącym Plan Zazieleniania.

Głównymi obowiązkami NFOŚiGW są monitorowanie, raportowanie i weryfikacja.

Na aktualnym etapie realizacji przedsięwzięć monitorowanie oznacza stałą kontrolę nad przebiegiem 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć przez beneficjentów, natomiast w kolejnych latach istotnym 
elementem monitoringu stanie się kontrola efektów ekologicznych osiągniętych dzięki realizacji 
umów z Kupującymi.

Z uwagi na sprawowany nadzór nad beneficjentami Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW 
prowadzi kontrole przedsięwzięć u beneficjentów.

W ramach realizacji umów z Kupującymi w 2012 r. przeprowadzono 121 kontroli u beneficjentów, 
w wyniku których w 38 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne. We wcześniejszych latach 
nie prowadzono kontroli u beneficjentów ze względu na niskie zaawansowanie przedsięwzięć.

[Dowód: akta kontroli str. 756-760]

Na obecnym etapie realizacji umów z Kupującymi raportowanie polega głównie na sporządzaniu 
przez NFOŚiGW rocznych Raportów z wykonania Planu Zazieleniania i przekazywanie ich 
Kupującym w terminach zgodnych z zapisami umów. Oprócz tego NFOŚiGW sporządza roczne 
raporty finansowe z przepływów finansowych dot. każdej z umów.

Ponadto od 2012 r. do obowiązków NFOŚiGW w zakresie raportowania należy sporządzanie 
comiesięcznych sprawozdań na potrzeby MŚ.

Weryfikacja polega na badaniu zgodności zarówno Raportów finansowych jak i z wykonania Planu 
Zazielenienia przez niezależnych weryfikatorów. Koszty weryfikacji pokrywane są ze środków na 
pomoc techniczną (do 5 % wpływów z umów), a wybór weryfikatorów odbywa się w drodze 
przetargu.

Zespół kontrolujący poddał analizie działalność NFOŚiGW w zakresie jego obowiązków 
wynikających z umów z Kupującymi -  dotyczącymi monitorowania, raportowania i weryfikacji. 
W obszarze tym nie stwierdzono nieprawidłowości.

W toku analizy zdefiniowano kilka problemów, które mają wpływ na realizację ww. umów, a które 
nie pozostają bezpośrednio w gestii NFOŚiGW -  zostały omówione w pkt ld.
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Id. Wpływ zapisów umów z Kupującymi oraz stanu prawnego w zakresie m.in. ustawy Prawo 
zamówień publicznych (P.z.p.) i ustawy dot. odnawialnych źródeł energii na stan realizacji 
10 umów z Kupującymi.

1) Realizacja projektów dot. odnawialnych źródeł energii (OZE) jest zagrożona, z uwagi na brak 
ustawy OZE.

- Dla umowy z Hiszpanią (z 2009 r.) występuje wysokie zagrożenie realizacji projektów biogazowych 
(dot. 2 z 7 projektów) spowodowane niechęcią banków komercyjnych do udzielania kredytów na tego 
rodzaju inwestycje w związku z brakiem ustawy OZE. W związku z brakiem tej ustawy zasadnym 
byłyby renegocjacje umowy i wydłużenie jej realizacji o 2 lata.

W 2012 r. Polska otrzymała pisemną zgodę Hiszpanii na wydłużenie terminów realizacji projektów 
sieci elektroenergetycznych o 2 lata. Na posiedzeniu Komisji Monitorującej w dniu 9.10.2012 r. 
EBOR wskazał, że wydłużenie terminów będzie wymagało zmian w umowie (w Planie zazieleniania).

- Podobna sytuacja występuje w przypadku umowy z Irlandią (z 2010 r.). Realizacja wszystkich 
projektów OZE finansowanych ze środków Irlandii jest zagrożona, przy czym 3 projektów -  
zagrożona mocno. Z ustaleń kontroli wynika, że wskazane byłoby przystąpienie do renegocjacji 
umowy z Kupującym w zakresie wydłużenia terminów realizacji i wydatkowania środków poza rok 
2013 r.

2) Przyjęto w umowach zbyt krótki czas na wydatkowanie środków z Rachunku klimatycznego 
w związku z długotrwałością procedur przetargowych u beneficjentów wynikających z ustawy P.z.p. 
oraz brakiem ww. rozwiązań legislacyjnych.

Ta sytuacja powoduje konieczność dokonania zmian w wielu umowach co staje się poważnym 
problemem.

Należy ponadto podkreślić, że wpływ na końcowy kształt zapisów umów z Kupującymi mieli także 
pracownicy NFOSiGW, którzy w tamtym okresie nie zgłaszali wątpliwości związanych z krótkim 
okresem wydatkowania środków, zapisanym w umowach.

Specyfiką umów z Kupującymi pozostaje fakt, że ich konstrukcja została oparta na prawie angielskim. 
Zapisy umów stanowią: Niniejsza umowa i wszelkie związane z nią dokumenty, a także ich ważność, 
egzekwowanie, wykładnia oraz spory, które mogą wyniknąć w związku z tymi dokumentami będą 
podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim.

Tak sformułowane umowy miały zagwarantować swobodne doprecyzowanie ich zapisów w trakcie 
ich realizacji na zasadzie wymiany pism między stronami umów.

Tymczasem polska praktyka legislacyjna jest taka, że zmiana umów w drodze wymiany pism nie jest 
możliwa i każda zmiana wymaga dokonania zmian w umowie z Kupującym, za aprobatą Rady 
Ministrów.
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3) Umowy z Kupującymi są niedoprecyzowane, nie wynika z nich jasny podział obowiązków 
i odpowiedzialności pomiędzy MŚ a NFOŚiGW.

Praktyką stosowaną w ubiegłych latach przy realizacji innych programów przez NFOSiGW było 
podpisywanie Porozumień między MŚ a NFOŚiGW. Z informacji uzyskanych z NFOŚiGW wynika, 
że były podejmowane nieformalne próby uzgodnienia treści takiego Porozumienia.

Problemy wynikające z braku doprecyzowania umów były wyraźnie widoczne przy przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego na weryfikatora w 2010 r.

NFOŚiGW nie posiadał stosownego Pełnomocnictwa od MŚ do przeprowadzenia przetargu. 
Ta sytuacja spowodowała opóźnienie w wyborze weryfikatora i przekazaniu zweryfikowanego raportu 
Kupującemu.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez NFOŚiGW wpływ na opóźnienie miała także konieczność 
unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego, jednakże Kupujący był informowany 
o przyczynach opóźnień i wykazywał zrozumienie dla tej sytuacji.

Ostatecznie Minister Środowiska udzielił w dniu 29 kwietnia 2011 r. Pełnomocnictwa nr 36 dla 
NFOŚiGW do wykonywania wszelkich czynności przypisanych Sprzedającemu (MŚ) w 5 umowach 
podpisanych w 2009 i 2010 r.

Do chwili obecnej NFOŚiGW nie dysponuje kolejnym Pełnomocnictwem w zakresie realizacji 
dalszych 5 umów podpisanych w latach 2011-2012.

[Dowód: akta kontroli str. 761]

4) Ze względu na rywalizację wykonawców przetargów dla beneficjentów często następuje obniżanie 
całkowitej wartości projektu (poniżej wartości minimalnej zapisanej w umowie z Kupującym) poprzez 
zaniżanie wartości ofertowej robót budowlanych. Ta sytuacja powoduje pojawianie się pewnej ilości 
wolnych środków, które wymagają ciągłej alokacji, a przez to potrzebę uzupełniania liczby projektów 
do realizacji.

5) W początkowej fazie realizacji programu GIS ustalono zbyt wysoką minimalną wartość projektu 
(10 min zł), które mogły wziąć udział w programie, przy jednoczesnym niskim poziomie 
dofinansowania (30 %).

Zapisy pierwszych umów z Kupującymi dot. minimalnej wartości projektu w wysokości 10 min zł 
spowodowały małe zainteresowanie potencjalnych beneficjentów. Pomimo szerokiej akcji 
promocyjnej ze strony NFOŚiGW prowadzonej zarówno na imprezach międzynarodowych 
jak i w postaci wydawania broszur informacyjnych, taka minimalna wartość projektu prawdopodobnie 
okazywała się zbyt wysoka dla dużej liczby beneficjentów.

Dopiero w 2011 r. po obniżeniu jej do kwoty 2 min zł wyraźnie wzrosło zainteresowanie 
potencjalnych beneficjentów programem GIS. Zapisy ostatnich 5 podpisanych umów z Kupującymi 
podniosły poziom dofinansowania do poziomu 65 lub 100 % przez co zdecydowanie wzrosło 
zainteresowanie potencjalnych beneficjentów.

[Dowód: akta kontroli str. 762-779; 780-786]
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2. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w zakresie kontroli 
zarządczej.

Na podstawie przeprowadzenia postępowania kontrolnego, działania podjęte przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), odnośnie realizacji zaleceń pokontrolnych 
Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w zakresie kontroli zarządczej zostały ocenione pozytywnie 
z zastrzeżeniami.

Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że zalecenie pokontrolne NIK - formalne uregulowanie 
funkcjonowania kontroli zarządczej w NFOŚiGW -  zostało przez NFOŚiGW zrealizowane poprzez:

• przypisanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej jednej z komórek organizacyjnych 
Regulaminem Organizacyjnym Biura NFOŚiGW,

• przyjęty Opis funkcjonowania kontroli zarządczej zatwierdzony Uchwałą nr A/35/1/2012 Zarządu 
NFOŚiGW z dnia 29.06.2012 r. i zmieniony Uchwałą nr A/38/5/2012 Zarządu NFOŚiGW z dnia
17.07.2012 r„

• przyjęcie Polityki Zarządzania Ryzykiem zatwierdzonej przez Zarząd w dniu 27.01.2004 r. 
(protokół Nr B/3/2004) i zmieniona Uchwałą nr A/35/2/2012 Zarządu NFOŚiGW z dnia
29.06.2012 r. oraz Uchwałą nr A/38/6/2012 Zarządu NFOŚiGW z dnia 17.07.2012 r.,

• przyjęcie Procedury Zarządzania Ryzykiem zatwierdzonej Uchwałą nr A/35/3/2012 Zarządu 
NFOŚiGW z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz zmieniona Uchwałą nr 38/7/2012 Zarządu NFOŚiGW 
z dnia 17.07.2012 r.

Powyższy sposób zorganizowania kontroli zarządczej w NFOŚiGW spowodował przypisanie 
odpowiedzialności za realizację określonych zadań w ramach kontroli zarządczej 
dyrektorom/kierownikom komórek organizacyjnych. W ramach regulacji wprowadzono system 
kontroli zarządczej, który polega na:

• systematycznym identyfikowaniu i ewidencjonowaniu potencjalnych i wykrytych słabości 
systemu kontroli zarządczej,

• koordynowaniu procesu samooceny kontroli zarządczej w NFOŚiGW oraz przeprowadzeniu 
analizy wyników samooceny,

• sporządzaniu okresowych raportów w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

Opracowane procedury przeprowadzania analizy ryzyka określiły obowiązki komórek 
organizacyjnych oraz sposób przeprowadzenia identyfikacji i analizy ryzyka, a także projektowania 
mechanizmów kontroli.

Należy jednak stwierdzić, że w 2012 r. w NFOŚiGW pomimo sformalizowania funkcjonowania 
kontroli zarządczej, nie funkcjonował proces zarządzania ryzykiem, w wyniku czego nie stanowił on 
źródła informacji przy sporządzaniu Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Prezesa NFOŚiGW za 
rok 2012.

[Dowód: akta kontroli str. 787-811]
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Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Rzeczywiste wdrożenie w 2013 r. przyjętych procedur zarządzania ryzykiem w NFOSiGW.
i. ■

2. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem dla poszczególnych umów sprzedaży 
jednostek AAU oraz prowadzenie rejestru ryzyk dla tego obszaru.

Jednocześnie wyrażam zgodę na zmianę ustalonego trybu raportowania przez NFOSiGW do 
Ministerstwa Środowiska informacji dotyczących umów sprzedaży jednostek AAU z trybu 
comiesięcznego na kwartalny, z jednoczesnym zaleceniem bieżącego nadzoru nad realizacją umów.

Zalecam, aby informacje o zidentyfikowanych ryzykach dotyczących terminowej realizacji projektów 
i zagrożenia wydatkowania środków, były przekazywane w trybie roboczym do Departamentu 
Ochrony Powietrza MŚ, niezwłocznie po ich pozyskaniu przez NFOŚiGW, i na tyle wcześnie, aby 
możliwe było podjęcie środków zaradczych, pozwalających na wypełnienie postanowień umowy 
AAU.

Ponadto zalecam, aby w trybie miesięcznym była przekazywana do MŚ tabela finansowa prezentująca 
stan wydatkowania środków zgodnie z obecnie skonstruowanym wzorem.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Panią Prezes o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie do sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach 
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia. W przypadku realizacji zaleceń pokontrolnych, której efektem będzie zmiana 
zapisów regulacji wewnętrznych proszę o przesłanie wraz z powyższą odpowiedzią kopii zmienionych 
dokumentów.
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"71 n e t a  Wiłrńd%ŚkP~~®' ^

Do wiadomości:

Pani Aleksandra Malarz -  Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich; &S-'
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Warszawa, dnia 10.06.2013 r.

Pani
Anita Wilmańska

Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska

w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 07.05.2013 r. (znak: BKAkr-0941-
—------a* n

4/15756/13/ag) dotyczące kontroli problemowej w zakresie: \  V

1) realizacji zadań NFOŚiGWjako Operatora Systemu Zielonych Inwestycji,

2) realizacji zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w zakresie kontroli zarządczej,

przedstawiam informacje o sposobie wykorzystania wyników kontroli oraz podjętych 

działaniach zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych.

Odnośnie sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym uwag i wniosków dotyczących:

1. zagrożenia realizacji projektów odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zbyt krótkiego 

czasu realizacji projektów przyjętego w umowach informuję, że:

• NFOŚiGW przygotował dla Ministerstwa Środowiska (MŚ) informacje i dokumenty 

niezbędne do prowadzenia renegocjacji umów z Europejskim Bankiem Odbudowy 

i Rozwoju (EBOR) działającym na rzecz rządu Hiszpanii i rządu Irlandii w zakresie 

wydłużenia terminów realizacji projektów i wydatkowania środków,

• przystępując do renegocjacji umów sprzedaży jednostek AAU NFOŚiGW wskazuje 

realne terminy realizacji projektów z uwzględnieniem czynników zewnętrznych (np. 

przebieg prac nad ustawą OZE),

• NFOŚiGW wnosił, aby nie ustalać końcowych terminów realizacji projektów 

w trakcie trwania sezonu budowlanego,
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2. niejasnego podziału obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy MŚ i NFOŚiGW jako 

Operatorem Systemu Zielonych Inwestycji informuję, że:

• NFOŚiGW przedstawił MŚ projekt porozumienia pomiędzy instytucjami w celu 

usprawnienia współpracy przy wdrażaniu Systemu Zielonych Inwestycji (GIS),

• obecnie oczekujemy na stanowisko MŚ odnośnie przedstawionego projektu.

Jednocześnie informuję, że w celu wykorzystania wolnych środków, wymagających alokacji, 

NFOŚiGW będzie organizował kolejne nabory wniosków, aby uzyskać pulę projektów 

o wartości dofinansowania pozwalającej na wykorzystanie środków. Jednakże przy braku 

woli ze strony kupujących do wydłużania terminów realizacji projektów, czy też zwiększania 

intensywności dofinansowania, realizacja powyższego bez zmiany warunków umów 

sprzedaży jednostek AAU jest trudna.

NFOŚiGW na bieżąco oraz w raportach kwartalnych przekazuje informację 

o zidentyfikowanych ryzykach dotyczących terminowej realizacji projektów i zagrożeniach 

wydatkowania środków. Ponadto, w trybie miesięcznym NFOŚiGW przekazuje do MŚ tabelę 

finansową prezentującą stan wydatkowania środków zgodnie ze skonstruowanym wzorem.

Odnosząc się do zalecenia dotyczącego opracowania i wdrożenia systemu zarządzania 

ryzykiem dla poszczególnych umów sprzedaży jednostek AAU oraz prowadzenia rejestru 

ryzyk dla tego obszaru, uprzejmie informuję, że prace w tym zakresie są prowadzone 

w ramach działań NFOŚiGW i zmierzają do wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem 

w NFOŚiGW.

Prowadzone prace mają na celu zorganizowanie zarządzania ryzykiem jako procesu 

zaangażowanego w codzienną działalność NFOŚiGW. Planowane jest usytuowanie 

zarządzania ryzkiem jako nieodłącznego elementu w procesie podejmowania decyzji 

strategicznych przez Zarząd NFOŚiGW oraz jako stałej czynności w procesach 

operacyjnych, w tym dotyczących umów sprzedaży jednostek AUU. Powyższe w większym 

stopniu przyczyni się do wykorzystania procesu przy podejmowaniu decyzji zarządczych 

w oparciu o informacje dotyczące ryzyk. Pełne wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem 

planowane jest na wrzesień 2013 r.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Zbylut -  Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska
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