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1. Wprowadzenie 

Temat kontroli nr P/09/156 - Gospodarowanie środkami publicznymi przez wybrane 

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Uzasadnienie podjęcia kontroli - Kontrola planowa, koordynowana, podjęta z inicjatywy 

własnej NajwyŜszej Izby Kontroli w ramach priorytetowego kierunku „Państwo efektywnie 

zarządzające zasobami publicznymi” oraz obszaru badań kontrolnych „Funkcjonowanie 

funduszy celowych”. 

Cel kontroli i główne zagadnienia objęte kontrolą - Celem kontroli było dokonanie oceny 

wykorzystania środków publicznych przez wybrane wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na zadania z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

-  procesu planowania oraz wykonania przychodów i wydatków funduszu, 

-  udzielania i rozliczania pomocy finansowej, 

-  wykorzystania środków funduszu, w tym osiągniętych efektów ekologicznych, 

-  kosztów funkcjonowania kontrolowanych jednostek, 

-  funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. 

Kontrol ą objęto lata 2007-2008, a czynności kontrolne przeprowadzono w okresie 

od 1 lutego do 30 czerwca 2009 roku. 

Jednostki objęte kontrolą - Kontrola została przeprowadzona w pięciu jednostkach, 

tj. wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Białymstoku, 

Kielcach, Lublinie, Łodzi i Olsztynie, a jej uczestnikami były właściwe miejscowo delegatury 

NIK. 

Kontrolę przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów kontroli określonych w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, tj. legalności, gospodarności, 

celowości i rzetelności. 

 

 

 

                                                 
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

gospodarowanie środkami publicznymi przez objęte kontrolą wojewódzkie fundusze 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej (fundusze). 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie: 

-  przypadków nieprzestrzegania w czterech z pięciu skontrolowanych funduszy 

obowiązujących uregulowań wewnętrznych w zakresie udzielania i rozliczania poŜyczek, 

-  niewłaściwego gospodarowania w trzech funduszach wolnymi środkami pienięŜnymi, 

poprzez ich nadmierne gromadzenie na lokatach bankowych, co uniemoŜliwiało 

uzyskanie dofinansowania przez podmioty spełniające kryteria otrzymania pomocy,  

-  niewywiązywania się w dwóch funduszach z obowiązku kontrolowania dofinansowanych 

zadań, udzielenia dotacji w kwocie wyŜszej niŜ w przyjętych zasadach 

oraz nieprawidłowego rozliczenia tej dotacji. 

W badanym okresie kontrolowane fundusze, w ramach 3.087 umów poŜyczek i dotacji, 

udzieliły 765.136,8 tys. zł dofinansowania na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony 

środowiska. NIK ocenia pozytywnie celowość przyznanego beneficjentom dofinansowania 

i osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, a takŜe postępowanie skontrolowanych 

funduszy w zakresie udzielania i rozliczania pomocy finansowej w formie poŜyczek 

lub dotacji oraz umarzania poŜyczek.  

Fundusze rzetelnie i terminowo sporządzały plany finansowe. W badanym okresie 

ich przychody wzrosły o 7,5%, głównie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, a stan 

majątku funduszy na koniec 2008 r. zwiększył się o 13,0% w stosunku do 2007 roku. 

Wprawdzie w tym okresie zwiększyły się równieŜ (o 15,0%) koszty działalności 

kontrolowanych funduszy, jednak nie miało to istotnego wpływu na ich wynik finansowy, 

gdyŜ wszystkie badane jednostki osiągnęły w latach 2007-2008 zysk z działalności 

statutowej.  

Prawidłowo prowadzony był audyt wewnętrzny procesów związanych z przyznawaniem 

i rozliczaniem pomocy finansowej z ich środków. W niektórych funduszach działania audytu 

wewnętrznego nie miały jednak pozytywnego wpływu na stwierdzony, bardzo niski poziom 

skuteczności ustanowionego systemu kontroli wewnętrznej. 
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2.2. Synteza wyników kontroli 

1. Stan majątku funduszy objętych kontrolą wyniósł na koniec 2008 r. łącznie 

989.206,1 tys. zł i w porównaniu do 2007 r. wzrósł o 112.681,2 tys. zł (o 13,0%). Wzrost ten, 

korzystny dla realizacji ich celów statutowych, wynikał głównie ze zwiększenia poziomu 

naleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek z 661.680,5 tys. zł w 2007 r. do 766.248,6 tys. zł 

w 2008 r. (o 16,0%). Udział tych naleŜności w stanie funduszy wyniósł w badanym okresie 

odpowiednio 75,0% i 77,0%. 

W ocenie NIK, przeznaczanie przez fundusze coraz większych środków na dofinansowanie 

przedsięwzięć proekologicznych w formie zwrotnej jaką są poŜyczki było działaniem 

celowym, gdyŜ nie tylko stymulowało beneficjentów do angaŜowania środków własnych, 

ale takŜe przysparzało funduszom przychodów finansowych z tytułu oprocentowania rat 

udzielonych poŜyczek. Wszystkie skontrolowane fundusze prawidłowo sporządzały roczne 

plany finansowe, które uchwalane były w wymaganym terminie i szczegółowości. 

Wszystkie fundusze uzyskały dodatnie wyniki finansowe za lata objęte kontrolą, co świadczy 

o prawidłowym gospodarowaniu posiadanym przez nie majątkiem. Ich łączny zysk netto 

w 2008 r. wyniósł 112.682,4 tys. zł i w porównaniu do 2007 r. był większy o 23.659,4 tys. zł 

(o 26,0%). [str. 15-16] 

2. W kontrolowanym okresie wzrosły przychody funduszy. W 2008 r. uzyskały one wpływy 

w łącznej kwocie 219.887,5 tys. zł, tj. o 15.434,2 tys. zł (7,5%) większe niŜ w 2007 r. 

W ich strukturze główną pozycją były opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, stanowiące 

w latach 2007-2008 odpowiednio 65,0% i 63,0% ogółu przychodów. 

Na pozytywną ocenę zasługuje wzrost przychodów z oprocentowania udzielonych poŜyczek. 

W kontrolowanych jednostkach, w 2007 r. wyniosły one łącznie 18.457,3 tys. zł, a w 2008 r. 

wzrosły do kwoty 21.123,7 tys. zł (o 14,0%). W tym okresie zwiększyły się równieŜ 

przychody z oprocentowania wolnych środków, które w 2008 r. wyniosły 18.668,8 tys. zł 

i były o 64,0% wyŜsze od uzyskanych w roku poprzednim. [str. 16-17] 

3. Wszystkie kontrolowane fundusze wywiązały się z ustawowego obowiązku opracowania 

strategii działania, planów działalności, list przedsięwzięć priorytetowych oraz kryteriów 

wyboru przedsięwzięć do dofinansowania. Dokumenty te zostały przyjęte przez rady 

nadzorcze funduszy terminowo i w wymaganej szczegółowości.  

Fundusze dysponowały równieŜ ustalonymi przez rady nadzorcze zasadami udzielania 

pomocy finansowej z ich środków. W dwóch funduszach (Białymstoku i Olsztynie) 
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w zasadach udzielania poŜyczek i dotacji dopuszczono moŜliwość odstąpienia od zawartych 

w nich uregulowań. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe nie określono przesłanek uzasadniających 

takie odstępstwa. W ocenie NIK, nieokreślenie tych przesłanek, a tym samym pozostawienie 

organom funduszu pełnej swobody pod tym względem, moŜe powodować dowolność 

postępowania, co zwiększa ryzyko zachowań korupcyjnych. [str. 17-20] 

4. W kontrolowanym okresie, na podstawie 3.087 zawartych umów poŜyczek i dotacji, 

fundusze udzieliły na realizację przedsięwzięć proekologicznych dofinansowania w łącznej 

kwocie 765.136,8 tys. zł (447.903,3 tys. zł w 2007 r. i 317.233,5 tys. zł w 2008 r.). 

Najwięcej poŜyczek udzielono na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód 

(64,5%), a dotacji - na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody 

i monitoringu środowiska (56,5%). Kwota dofinansowania udzielonego2 w 2008 r. 

zmniejszyła się o 29,2% w porównaniu do 2007 r.  

Wzrosła natomiast łączna kwota dofinansowania wypłaconego3 w okresie objętym kontrolą 

na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z 365.684,1 tys. zł w 2007 r. 

do 386.332,4 tys. zł w 2008 roku (o 5,6%). Wynikało to głównie ze zwiększenia wartości 

wypłaconych poŜyczek (w tym równieŜ na podstawie umów zawartych w 2007 r.) oraz dopłat 

do oprocentowania preferencyjnych kredytów i poŜyczek zaciągniętych przez beneficjentów 

w bankach. Zmniejszyła się jednocześnie wartość wypłaconych dotacji, a takŜe dokonanych 

umorzeń poŜyczek. 

Wolne środki pienięŜne funduszy na koniec 2007 r. wyniosły 197.666,0 tys. zł, a w 2008 r. 

wzrosły do 212.067,7 tys. zł (o 7,3%). Większość tych środków gromadzono na lokatach 

bankowych, których łączna wartość w 2007 r. wyniosła 150.900,3 tys. zł i w 2008 r. wzrosła 

do 165.169,7 tys. zł (o 9,4%). NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe równocześnie do niektórych 

funduszy (zwłaszcza w Łodzi) wpływały wnioski o dofinansowanie, które rozpatrzono 

odmownie z uwagi na „brak środków” pomimo, iŜ spełniały kryteria przyznania 

beneficjentom pomocy finansowej. Zdaniem NIK, lokowanie wolnych środków w bankach 

powinno być ograniczone tylko do niezbędnego minimum zapewniającego płynność 

finansową, gdyŜ ustawowym celem funduszy jest finansowanie wspierania działalności 

proekologicznej. [str. 20-23] 

                                                 
2 Dofinansowanie udzielone - obejmuje kwotę wynikającą z umów zawartych z beneficjentami w badanym 
okresie. 
3 Dofinansowanie wypłacone - obejmuje kwotę faktycznie wypłaconą beneficjentom w wyniku realizacji 
zawartych z nimi umów. 
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5. W kontrolowanych funduszach zwiększyły się koszty działalności operacyjnej 

z 20.326,8 tys. zł w 2007 r. do 27.064,5 tys. zł w 2008 r. (o 33,0%). Było to spowodowane 

głównie większymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, zwłaszcza w związku 

ze wzrostem stanu zatrudnienia, niezbędnego do obsługi środków unijnych w ramach 

regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko.  

Zmniejszyły się natomiast koszty finansowe, na które składały się głównie odpisy 

aktualizujące ich aktywa oraz odsetki od poŜyczek zaciągniętych przez fundusze. W 2007 r. 

wyniosły one łącznie 6.306,5 tys. zł, a w 2008 r. obniŜyły się do 4.286,3 tys. zł (o 32,0%). 

W latach 2007-2008, na zakupy i inwestycje własne fundusze przeznaczyły łącznie 

3.459,3 tys. zł. Wydatki te odpowiadały kwotom określonym w planach finansowych. 

Niemniej jednak w dwóch funduszach (Łodzi i Olsztynie) ujawniono przypadki realizacji 

inwestycji własnych z naruszeniem przepisów dotyczących zamówień publicznych. 

Fundusze w sposób ograniczony prowadziły działalność kapitałową, gdyŜ w latach 2007-

2008 nie nabywały akcji/udziałów oraz obligacji, a takŜe nie emitowały obligacji własnych. 

Gospodarowały one jedynie papierami wartościowymi nabytymi przed 2007 r. [str. 23-26] 

6. Wszystkie zadania określone w skontrolowanych umowach poŜyczek były zgodne 

z katalogiem zadań określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska4 (ustawa Poś) oraz kryteriami i listami przedsięwzięć priorytetowych. W czterech 

funduszach nie zawsze jednak przestrzegane były obowiązujące zasady i procedury 

w zakresie udzielania i rozliczania poŜyczek. Spośród 80 umów zbadanych w tych 

jednostkach, nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w 40 przypadkach (50,0%). 

Dotyczyły one m.in.: niesprawdzania przed zawarciem umów zdolności kredytowej 

beneficjentów (Białystok i Łódź), zaniechania kontroli dofinansowanych zadań na etapie 

ich rozliczania (Lublin), nieegzekwowania terminowego dostarczania rozliczeń umów 

poŜyczek oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów 

ekologicznych (Olsztyn). 

Prawidłowe było natomiast postępowanie funduszy w zakresie umarzania poŜyczek, gdyŜ 

decyzje w tych sprawach były podejmowane wyłącznie po spełnieniu wszystkich ustawowych 

wymogów, tj. po terminowym wykonaniu zadań przez beneficjentów i osiągnięciu przez nich 

zakładanych efektów ekologicznych. [str. 26-28] 

                                                 
4 Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 
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7. Zgodne z katalogiem zadań określonym w ustawie Poś oraz kryteriami i listami 

przedsięwzięć priorytetowych były równieŜ zadania, na które udzielono dotacji. Niemniej 

jednak w dwóch funduszach (Lublin i Olsztyn), spośród 40 zbadanych umów dotacji, w 13 

przypadkach (32,5%) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ich udzielania i rozliczania. 

Dotyczyły one głównie niewywiązywania się przez te fundusze z obowiązku kontrolowania 

dofinansowanych zadań, a w pojedynczych przypadkach takŜe udzielenia dotacji w kwocie 

wyŜszej niŜ w przyjętych zasadach oraz nieprawidłowego rozliczenia dotacji. [str. 29] 

8. Tylko w WFOŚiGW w Łodzi, w strukturze organizacyjnej wyodrębniono stanowisko pracy 

do spraw kontroli wewnętrznej. Wszystkie kontrolowane fundusze wywiązały się natomiast 

z obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym równieŜ zagadnień związanych 

z procesami udzielania i rozliczania pomocy finansowej ze środków finansowych będących 

w ich dyspozycji. W czterech skontrolowanych funduszach (Białystok, Kielce, Lublin 

i Olsztyn), w nadanych procedurach nie określono terminów rozpatrzenia wniosku i podjęcia 

przez zarząd lub radę nadzorczą decyzji o udzieleniu bądź odmowie dofinansowania, 

a w dwóch z tych jednostek (Kielce i Olsztyn) nie określono równieŜ, w jakim czasie powinna 

zostać zawarta umowa z beneficjentem po pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku. 

ZastrzeŜenia NIK budzi takŜe funkcjonowanie ustanowionych - w ramach systemu kontroli 

wewnętrznej - mechanizmów kontrolnych oraz ich skuteczność. [str. 19-20, 29-30] 

9. Ustalone w wyniku kontroli finansowe skutki nieprawidłowości stanowiły kwotę 

137.584 zł, a korzyści finansowe - 2.910.879 zł. [str. 33-34] 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Mimo ogólnej pozytywnej oceny gospodarowania środami publicznymi przez kontrolowane 

fundusze, NIK zwraca uwagę na niekonsekwentne postępowanie większości z nich 

w procesie finansowego wspierania przedsięwzięć proekologicznych, polegające 

na nieprzestrzeganiu ustanowionych przez siebie uregulowań wewnętrznych, zwłaszcza 

przy udzielaniu i rozliczaniu poŜyczek. Wskazuje to na istnienie istotnych słabości, zarówno 

w aspekcie zgodności jak i wiarygodności systemów kontroli wewnętrznej, nadanych 

przez kierowników jednostek.  

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, zarządy funduszy powinny: 

•  podjąć działania słuŜące poprawie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, 

wzmacniając bezpośredni i pośredni nadzór nad prawidłowością działania 

ustanowionych mechanizmów kontrolnych, a zwłaszcza ich skutecznością, 
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•  w ramach ustanowionych procedur określić maksymalne terminy na rozpatrzenie 

wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz na podjęcie decyzji 

przez właściwy organ funduszu o udzieleniu lub odmowie dofinansowania, 

•  ograniczać gromadzenie tzw. wolnych środków na lokatach bankowych do niezbędnego 

minimum, zapewniającego płynność finansową, aby zakładane lokaty nie powodowały 

konieczności odmowy udzielenia pomocy finansowej beneficjentom spełniającym 

kryteria jej przyznania. 

Mając na uwadze konieczność wyeliminowania występujących mechanizmów 

zwiększających ryzyko korupcji: 

•  rady nadzorcze funduszy powinny jednoznacznie określić przesłanki uzasadniające 

ewentualne odstąpienie w określonych przypadkach od przyjętych zasad przy udzielaniu 

dotacji i poŜyczek lub rozwaŜyć zaniechanie praktykowanych odstępstw, 

•  zarządy i rady nadzorcze powinny uzasadniać pod względem merytorycznym podjęte 

decyzje o odmowie udzielenia dofinansowania. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego 

Zasady funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

określa ustawa Poś. W myśl art. 400 ust. 2 tej ustawy wojewódzkie fundusze mają osobowość 

prawną i w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych5 (uofp) 

są wojewódzkimi funduszami celowymi. Prowadzą one samodzielną gospodarkę finansową, 

pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie 

zadań określonych w tej ustawie oraz kosztów działalności (art. 400 ust. 3 ustawy Poś). 

Przychodami funduszu (art. 401 ust. 1 ww. ustawy) są m.in. wpływy z tytułu opłat 

za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pienięŜnych pobieranych na podstawie 

tej ustawy oraz przepisów szczególnych. Fundusze uzyskują teŜ przychody z odsetek 

od udzielonych poŜyczek oraz odsetek z lokat bankowych od czasowo niewykorzystanych 

środków pienięŜnych (przychody finansowe). Mogą teŜ emitować obligacje własne. 

Ustawa Poś dopuszcza moŜliwość kapitałowego zaangaŜowania funduszy w przedsięwzięcia 

zgodne z ich celami. 

Przychodami funduszu, zgodnie z art. 401 ust. 14 ustawy Poś,  mogą być takŜe: 

-  dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe oraz środki pochodzące 

z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, 

-  środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł 

zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niŜ środki pochodzące z budŜetu 

Unii Europejskiej (ust. 14 a)6. 

Środki funduszy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

w celu realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa 

oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi (art. 405 ust. 1 ustawy Poś).  

Zgodnie z art. 409 ustawy Poś środki wojewódzkich funduszy przeznacza 

się na wspomaganie działalności, o której mowa w art. 406 ust. 1 pkt 1-11, tj. m.in. na: 

                                                 
5 Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
6 dodany przez art. 1 pkt 73 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 587) i zmieniającej ustawę  
z dniem 2 czerwca 2007 r.  
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•  przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną: powierzchni ziemi, 

powietrza, wód, 

•  realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŜących ochronie środowiska 

i gospodarki wodnej, w tym instalacji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. 

Działalność, o której mowa w art. 409 i 409a ustawy Poś, finansowana jest poprzez: 

udzielanie oprocentowanych poŜyczek, dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów 

i poŜyczek, przyznawanie dotacji, nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji 

rządowej i samorządowej (art. 411 ust. 1 tej ustawy). Udzielone poŜyczki mogą być 

częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia 

planowanych efektów (art. 411 ust. 3). 

Wojewódzkie fundusze udzielają poŜyczek i dotacji oraz przekazują środki finansowe 

na podstawie umów cywilnoprawnych. Tryb oraz zasady udzielania poŜyczek i dotacji 

są określane w wewnętrznych przepisach ustalanych przez radę nadzorczą funduszu 

(art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Poś).  

Zgodnie z art. 412 ustawy Poś organami funduszu są rada nadzorcza i zarząd. Obsługę rady 

i zarządu zapewnia biuro funduszu.  

Do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, stosownie 

do art. 414 ust. 1 ustawy Poś, naleŜy m.in.: 

-  ustalanie zasad udzielania i umarzania poŜyczek, udzielania dotacji oraz dopłat 

do oprocentowania preferencyjnych kredytów i poŜyczek, 

-  zatwierdzanie wniosków zarządu o udzielenie poŜyczek i dotacji ze środków funduszu, 

których wartość jednostkowa przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez fundusz 

w roku poprzednim, 

-  uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu, w oparciu o politykę 

ekologiczną państwa, strategii działania wojewódzkich funduszy i wojewódzkich 

programów ochrony środowiska, planów działalności wojewódzkich funduszy, do dnia 

15 października kaŜdego roku, na rok następny, 

-  zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca kaŜdego roku, na rok następny list przedsięwzięć 

priorytetowych wojewódzkich funduszy, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu 

w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków niepodlegających zwrotowi 

i pochodzących z Unii Europejskiej oraz w uzgodnieniu z właściwym dyrektorem 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 13 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie finansowania przedsięwzięć 

dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego (art. 414 ust. 3 pkt 3 ustawy). 

Zgodnie z art. 415 ust. 5 ustawy Poś do zadań zarządów wojewódzkich funduszy naleŜy 

m.in.: opracowywanie projektów planów działalności wojewódzkich funduszy i projektów 

rocznych planów finansowych, dokonywanie wyboru przedsięwzięć do dofinansowania 

oraz kontrolowanie wykorzystania poŜyczek i dotacji przyznanych ze środków funduszu. 

Gospodarka finansowa wojewódzkich funduszy podlega m.in. rygorom wynikającym z uofp, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych7 (ustawa Pzp), ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości8.  

Na podstawie delegacji z art. 417 ust. 1 ustawy Poś Minister Środowiska wydał 

rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 

finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej9.  

Zgodnie z ww. rozporządzeniem podstawą gospodarki finansowej wojewódzkich funduszy 

są roczne plany finansowe, sporządzane na dany rok kalendarzowy (§ 2 ust. 1). Plany 

te zawierają w szczególności przychody i wydatki, w tym wydatki na wynagrodzenia, składki 

naliczone od wynagrodzeń oraz majątkowe, a takŜe stan finansowy funduszu na początek 

i koniec roku kalendarzowego (§ 2 ust. 2). Uchwalane są one przez radę nadzorczą funduszu. 

Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej funduszu określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej10, wydane na podstawie 

art. 414 ust. 4a ustawy Poś. Członkom rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział 

w pracach rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne (§ 2 ust. 1), a jego wysokość ustala 

zarząd województwa (§ 4). 

Wynagrodzenie to ustala się jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

oraz współczynnika określonego w ust. 2 (§ 2 ust. 3). 

                                                 
7 Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. 
8 Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 
9 Dz.U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1934. 
10 Dz.U. Nr 265, poz. 2225. 
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Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględnia się funkcje, 

jakie pełnią w radzie nadzorczej jej członkowie, przy czym wynagrodzenie przewodniczącego 

rady podwyŜsza się o kwotę 0,2 wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, a wynagrodzenie wiceprzewodniczącego 

oraz sekretarza rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu podwyŜsza się o 0,1.  

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jako jednostki sektora 

finansów publicznych, zobligowane są do wykonywania obowiązków w zakresie kontroli 

finansowej. Artykuł 44 ust. 1 uofp nałoŜył na kierownika jednostki sektora finansów 

publicznych odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie 

określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Zgodnie z art. 47 ust. 3 uofp 

kierownik jednostki ustala w formie pisemnej procedury kontroli finansowej 

dla następujących procesów: przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania 

zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównanie stanu faktycznego 

ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków 

publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków 

publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych. Kierownik 

jednostki ustala w formie pisemnej procedury, dla wymienionych wyŜej procesów, biorąc pod 

uwagę standardy, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 uofp oraz zapewnia 

ich przestrzeganie. 

Minister Finansów, wykonując obowiązek wynikający z art. 63 ust. 2 uofp, ogłosił w dniu 

30 czerwca 2006 r. w komunikacie Nr 13 standardy kontroli finansowej w jednostkach 

sektora finansów publicznych11. 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 14 uofp, w funduszach celowych, stanowiących wyodrębnione 

jednostki organizacyjne przeprowadza się audyt wewnętrzny. Audyt prowadzi audytor 

zatrudniony w jednostce (z zastrzeŜeniem art. 51 ust. 2-7 i ust. 12) na podstawie rocznego 

planu audytu wewnętrznego jednostki sektora finansów publicznych (art. 53 ust. 1 uofp). 

Stosownie do art. 56 uofp, sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego jest 

przekazywane kierownikowi jednostki oraz Ministrowi Finansów na jego wniosek. Kierownik 

jednostki, na podstawie sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, podejmuje 

działania mające na celu usunięcie uchybień lub usprawnienie funkcjonowania jednostki, 

informując o tym audytora wewnętrznego (art. 56 ust. 2). 
                                                 
11 Dz.Urz. MF Nr 7, poz. 58. 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Stan majątku funduszy oraz sporządzanie rocznych planów finansowych 

W 2008 r., w porównaniu do 2007 r., zwiększył się stan majątku wszystkich funduszy 

objętych kontrolą. Na koniec 2008 r. wyniósł on łącznie 989.206,1 tys. zł i w stosunku 

do 2007 r. wzrósł o 13,0%. Wynikało to głównie ze zwiększenia o 16,0% poziomu naleŜności 

z tytułu udzielonych poŜyczek, tj. z 661.680,5 tys. zł w 2007 r. do 766.248,6 tys. zł w 2008 r., 

co było korzystne dla realizacji zadań statutowych funduszy. Na stan majątku funduszy 

wpłynęło takŜe mniejsze o 7,0% wykorzystanie środków w 2008 r., wynikające 

z ograniczenia wydatków w formie dotacji i częściowego umorzenia poŜyczek. 

Z punktu widzenia celowości i gospodarności, przeznaczanie coraz większych środków 

na dofinansowanie zadań proekologicznych w formie poŜyczek, przy jednoczesnym 

ograniczaniu wydatków na te zadania w formie dotacji, było działaniem prawidłowym. 

Udzielanie pomocy finansowej w formie poŜyczek umoŜliwia bowiem funduszom 

wielokrotne angaŜowanie środków, a umarzanie beneficjentom spłaty części tych poŜyczek 

sprzyja terminowej i efektywnej realizacji zadań. 

NajwyŜszy wzrost stanu majątku funduszu odnotował WFOŚiGW w Łodzi (o 15,7%), 

a najniŜszy WFOŚiGW w Olsztynie (o 4,6%). W czterech funduszach, tj. Łodzi, 

Białymstoku, Lublinie i Kielcach poziom naleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek zwiększył 

się odpowiednio o 29,0%, 28,0%, 10,0% i 7,0%. Udział naleŜności z tytułu udzielonych 

poŜyczek w stanie poszczególnych funduszy był w badanym okresie zróŜnicowany i wynosił 

od 57,0% w WFOŚiGW w Białymstoku do 91,0% w WFOŚiGW w Lublinie. 

Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

ich plany finansowe uchwalane były przez rady nadzorcze do 30 listopada danego roku, 

po uprzednim zaopiniowaniu przez NFOŚiGW, właściwe terytorialnie urzędy 

marszałkowskie i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Ujęte w tych planach 

przychody funduszy w 2007 r. wyniosły 153.786,0 tys. zł, a wydatki 131.226,0 tys. zł. 

Na 2008 r. zaplanowano natomiast przychody w kwocie 409.850,0 tys. zł, a wydatki 

386.153,0 tys. zł. Wzrost planowanych przychodów i wydatków w 2008 r. wynikał z ujęcia 

dotacji rozwojowych z budŜetu państwa na realizację zadań w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych, 

dla których fundusze były tzw. instytucjami wdraŜającymi lub pośredniczącymi. 

Objęte kontrolą fundusze zaplanowały z tego tytułu dotacje rozwojowe w łącznej kwocie 

232.135,0 tys. zł, jednak ich plany finansowe zostały skorygowane, gdyŜ w Ŝadnym 
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z funduszy w 2008 r. nie wystąpiły przychody z tego tytułu na skutek opóźnień w realizacji 

ww. programów. 

Wszystkie fundusze osiągnęły w kontrolowanym okresie dodatni wynik finansowy, który 

przeznaczony został na fundusz statutowy i rezerwowy. NajwyŜszy zysk osiągnął WFOŚiGW 

w Łodzi (58.508,8 tys. zł w 2007 r. i 74.395,3 tys. zł w 2008 r.), a najniŜszy WFOŚiGW 

w Olsztynie (2.684,3 tys. zł w 2007 r.) i WFOŚiGW w Białymstoku (3.187,1 tys. zł 

w 2008 r.). 

3.2.2. Wielkość oraz struktura przychodów funduszy 

W badanym okresie zwiększyły się przychody wszystkich funduszy. W 2008 r. wyniosły one 

łącznie 219.887,5 tys. zł i w porównaniu do 2007 r., w którym uzyskano 204.453,3 tys. zł, 

wzrosły o 7,5%. Z kontrolowanych funduszy w latach 2007-2008 najwyŜsze przychody 

uzyskał WFOŚiGW w Łodzi (250.661,0 tys. zł), a najniŜsze WFOŚiGW w Białymstoku 

(25.341,0 tys. zł). W poszczególnych latach, struktura przychodów funduszy ogółem była 

zbliŜona, a najwyŜszy w niej udział stanowiły opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. 

W 2007 r. wynosił on 65,0%, a w 2008 r. ukształtował się na poziomie 63,0%. ZróŜnicowany 

był natomiast udział tych opłat w strukturze przychodów poszczególnych funduszy, który 

w 2007 r. wynosił od 56,0%  w WFOŚiGW w Łodzi do 82,0% w WFOŚiGW w Olsztynie, 

natomiast w 2008 r. od 53,0% w WFOŚiGW w Łodzi do 77,0% w WFOŚiGW w Lublinie.  

 

Wykres 1. Struktura przychodów ogółem kontrolowanych funduszy w latach 2007-2008. 
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Znaczący udział w strukturze przychodów miały równieŜ przychody finansowe z tytułu m.in. 

oprocentowania udzielonych poŜyczek i lokat bankowych oraz sprzedaŜy posiadanych 

papierów wartościowych. W poszczególnych funduszach udział ten był zróŜnicowany 

i np. w 2008 r. wynosił w kontrolowanych funduszach od 16,0% do 25,0%. Największe 

przychody finansowe osiągnął WFOŚiGW w Łodzi (26.154,0 tys. zł w 2007 r. 

i 23.510,0 tys. zł w 2008 r.), który jako jedyny spośród kontrolowanych jednostek, uzyskał 

w badanym okresie wpływy ze sprzedaŜy posiadanych akcji/udziałów w spółkach prawa 

handlowego w łącznej kwocie 7.111,0 tys. zł. NajniŜsze przychody finansowe osiągnął 

natomiast WFOŚiGW w Olsztynie (odpowiednio 1.966,8 tys. zł i 2.847,4 tys. zł).  

W ramach przychodów finansowych, wszystkie kontrolowane fundusze odnotowały wzrost 

wpływów z tytułu oprocentowania udzielonych poŜyczek oraz oprocentowania wolnych 

środków. NIK pozytywnie ocenia wzrost przychodów z oprocentowania udzielonych 

poŜyczek, gdyŜ świadczy to o znacznym angaŜowaniu środków w tę formę dofinansowania. 

W latach 2007-2008 r. najwyŜsze przychody z tego tytułu uzyskał WFOŚiGW w Łodzi 

(17.154,0 tys. zł), a najniŜsze WFOŚiGW w Białymstoku (3.019,0 tys. zł).  

Fundusz w Łodzi uzyskał teŜ najwyŜsze przychody z tytułu oprocentowania wolnych 

środków (19.586,0 tys. zł), a najniŜsze WFOŚiGW w Olsztynie (530,0 tys. zł). WFOŚiGW 

w Łodzi, na koniec 2007 r. i 2008 r. posiadał odpowiednio 141.353,0 tys. zł i 132.945,0 tys. zł 

wolnych środków, w tym 72,0% i 68,0% na oprocentowanych lokatach bankowych. 

WFOŚiGW w Olsztynie na koniec 2007 r., ze względu na pełne zaangaŜowanie posiadanych 

środków w wypłaty poŜyczek i dotacji, posiadał zaledwie 10,5 tys. zł wolnych środków 

i w rezultacie nie dysponował lokatami pienięŜnymi, natomiast na koniec 2008 r. kwota 

wolnych środków wzrosła do 13.218,5 tys. zł, z czego 76,0% zgromadzono na lokatach.  

3.2.3. Uregulowania normujące proces udzielania i rozliczania pomocy finansowej 

na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Wszystkie kontrolowane fundusze dysponowały dokumentami wymaganymi przy udzielaniu 

pomocy finansowej beneficjentom. Rady nadzorcze funduszy, stosownie do art. 414 ust. 3 

ustawy Poś, uchwaliły strategie działania i plany działalności oraz zatwierdziły listy 

przedsięwzięć priorytetowych. Określone w tych dokumentach zadania były zgodne 

z katalogiem zadań, na które mogą być przeznaczone środki funduszy, określonym w art. 409 

i art. 409a ustawy Poś. W czterech ze skontrolowanych funduszy, ww. dokumenty uchwalono 

w wymaganych terminach. Tylko w WFOŚiGW w Olsztynie plany działalności na rok 2007 
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i 2008 uchwalone zostały osiem dni po terminie, określonym w art. 414 ust. 3 pkt 2 

ustawy Poś.   

Rady nadzorcze kontrolowanych funduszy, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Poś, 

ustaliły równieŜ kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania oraz zasady udzielania 

pomocy finansowej. Fundusze w Białymstoku, Lublinie, Łodzi i Olsztynie określiły w tych 

zasadach wszystkie, wymienione w art. 411 ustawy Poś, formy dofinansowania, tj. udzielanie 

i umarzanie poŜyczek, przyznawanie dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych 

kredytów i poŜyczek. Zasady obowiązujące w latach 2007-2008 w WFOŚiGW w Kielcach 

nie obejmowały natomiast dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i poŜyczek, 

w związku z czym nie stosowano tej formy dofinansowania. Uwzględniono ją dopiero 

w zasadach na rok 2009.  

Obowiązujące w poszczególnych funduszach zasady dofinansowania w odniesieniu 

do udzielania i umarzania poŜyczek oraz przyznawania dotacji określały m.in., Ŝe: przyznanie 

pomocy finansowej uzaleŜnione jest od złoŜenia i rozpatrzenia pod względem formalnym 

i merytorycznym wniosku beneficjenta, podstawą otrzymania dofinansowania jest decyzja 

właściwego organu funduszu oraz pisemna umowa, określająca obowiązki beneficjenta, 

maksymalna wysokość przyznanej pomocy nie moŜe przekroczyć określonej kwoty, 

zaś rozliczenie zadania następuje na podstawie przedłoŜonych dokumentów, po uprzedniej 

kontroli jego wykonania. 

W zasadach udzielania dofinansowania, obowiązujących w funduszach w Białymstoku 

i Olsztynie, przyjęto moŜliwość odstępowania od zawartych w nich uregulowań. Oznaczało 

to, iŜ w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie poŜyczki lub dotacji, albo o umorzenie 

poŜyczki, rada nadzorcza funduszu mogła podjąć decyzję stanowiącą, Ŝe w procesie 

rozpatrywania danego wniosku nie obowiązują wszystkie lub niektóre zasady regulujące 

udzielanie ww. pomocy. Nie określono jednak, jakie przesłanki muszą zaistnieć, 

aby w drodze wyjątku fundusz mógł odstąpić od przyjętych zasad. I tak: 

•  W WFOŚiGW w Białymstoku, zgodnie z obowiązującymi zasadami, dofinansowanie 
zadań proekologicznych w formie dotacji nie mogło przekraczać 60% kosztów zadania 
(poza dotacjami m.in. na edukację ekologiczną, przeciwdziałanie klęskom 
Ŝywiołowym, usuwanie azbestu). W badanym okresie, spośród skontrolowanych 20 
dotacji, odstępstwo od zasad zastosowano w trzech przypadkach, udzielając dotacji 
Samorządowi Województwa Podlaskiego (dwukrotnie) oraz jednej z parafii rzymsko-
katolickich w wysokości 100% kosztów zadania. Łączna kwota tych dotacji wyniosła 
358,6 tys. zł, podczas gdy w myśl zasad nie mogła przekroczyć 215,1 tys. zł. Zgodnie 
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z zasadami, decyzje o zastosowaniu odstępstwa podjęła w formie uchwały rada 
nadzorcza na wniosek zarządu funduszu.  

•  W WFOŚiGW w Olsztynie, spośród 10 zbadanych umorzeń poŜyczek, w dwóch 
przypadkach zastosowano odstępstwa od zasad w zakresie wysokości kwoty 
umorzenia, uwarunkowania umorzenia od terminowego spłacania przez beneficjenta 
kwoty udzielonej poŜyczki i przeznaczenia umorzonej kwoty na inne przedsięwzięcie 
ekologiczne. Między innymi w 2008 r., jednemu z beneficjentów częściowo umorzono 
(w kwocie 60,0 tys. zł) poŜyczkę na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni 
z wykorzystaniem biomasy”, mimo Ŝe zalegał on ze spłatą poŜyczki. W myśl zasad, 
poŜyczka na zadanie z zakresu odnawialnych źródeł energii mogła być umorzona 
do 10% jej wartości (w tym przypadku do kwoty 18,0 tys. zł), a zatem w wyniku 
zastosowania odstępstwa umorzono beneficjentowi o 42,0 tys. zł więcej. 
Został on ponadto zwolniony z obowiązku przeznaczenia kwoty umorzenia na inne 
zadanie proekologiczne. RównieŜ w tym przypadku, stosownie do przyjętych zasad, 
decyzję o umorzeniu z „odstępstwami” podjęła rada nadzorcza na wniosek zarządu, 
który pozytywnie zaopiniował prośbę beneficjenta m.in. ze względu na jego trudną 
sytuację finansową.   

W ocenie NIK, nieokreślenie przez radę nadzorczą funduszu przesłanek jakie powinny być 

spełnione, aby mógł on zastosować odstępstwo od zasad, mogło wskazywać na dowolność 

postępowania, a tym samym na nierówne traktowanie pomiotów korzystających z pomocy 

finansowej. Nierówne traktowanie podmiotów zwiększa ryzyko wystąpienia działań 

korupcyjnych. 

Zgodnie z art. 47 ust. 3 uofp, we wszystkich kontrolowanych funduszach określono w formie 

pisemnej procedury kontroli finansowej dla procesów związanych z wykorzystaniem środków 

publicznych, obejmujące szczegółowe uregulowania w zakresie udzielania oraz rozliczania 

dotacji i poŜyczek, a takŜe umarzania poŜyczek. 

W ocenie NIK, procedury te obejmowały wszystkie etapy postępowania, tj. zarejestrowanie 

wniosku beneficjenta, jego ocenę pod względem formalnym i merytorycznym, sprawdzenie 

czy do wniosków dołączono wymagane dokumenty, czy wnioskowana kwota dofinansowania 

jest zgodna z zasadami, czy zadanie jest zgodne z ustawą Poś oraz ustalonymi w funduszu 

kryteriami i listami przedsięwzięć priorytetowych, czy poŜyczkobiorca posiada zdolność 

kredytową, a takŜe kontrolę u beneficjenta w związku z zakończeniem realizacji zadania.   

W większości, tj. w czterech skontrolowanych funduszach, w procedurach nie określono 

terminów rozpatrzenia wniosku i podjęcia przez zarząd lub radę nadzorczą decyzji 

o udzieleniu bądź odmowie dofinansowania, a w dwóch z tych jednostek 

(WFOŚiGW w Kielcach i w Olsztynie) nie określono równieŜ w jakim czasie powinna zostać 

zawarta umowa z beneficjentem po pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku. 

Jedynie WFOŚiGW w Łodzi określił w procedurach m.in., Ŝe rozpatrzenie wniosku winno 
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nastąpić nie później niŜ w ciągu 30 dni od daty jego zarejestrowania, natomiast zawarcie 

umowy z beneficjentem - w terminie do 4 miesięcy od dnia podjęcia przez właściwy organ 

funduszu decyzji o udzieleniu dofinansowania.  

NaleŜy przy tym zauwaŜyć, Ŝe czas załatwiania wniosków o dofinansowanie 

w skontrolowanych funduszach był znacznie zróŜnicowany i np. w odniesieniu do poŜyczek 

przeciętnie wynosił w badanym okresie od 14 dni w WFOŚiGW w Kielcach do 77 dni 

w WFOŚiGW w Olsztynie.  

Proces wspierania przez wojewódzkie fundusze przedsięwzięć proekologicznych nie jest 

postępowaniem administracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego12, w związku z czym nie mają zastosowania w tym procesie 

przepisy ww. ustawy określające terminy załatwiania spraw. Zdaniem NIK, zasadą dobrej 

praktyki wszystkich skontrolowanych funduszy powinno być jednak określenie, 

w ich wewnętrznych uregulowaniach, czasu na rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie 

i podjęcie decyzji o udzieleniu bądź odmowie dofinansowania.        

3.2.4. Wykorzystanie środków funduszy w zakresie ochrony środowiska 

Ogółem, w okresie objętym kontrolą do funduszy wpłynęło 4.276 wniosków o udzielenie 

dofinansowania w formie poŜyczki i dotacji, z których 3.446 (80,6%) rozpatrzonych zostało 

pozytywnie. Na podstawie ww. wniosków fundusze zawarły łącznie 3.087 umów, udzielając 

dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych na łączną kwotę 765.136,8 tys. zł, w tym 

989 umów poŜyczki (na kwotę 670.303,9 tys. zł) i 2.098 dotacji (na kwotę 94.832,9 tys. zł). 

W trzech funduszach (Łodzi, Lublinie i Olsztynie) łącznie 394 wnioski (9,2% ogółu) 

rozpatrzono negatywnie, mimo iŜ spełniały one kryteria uzyskania dofinansowania. Odmowy 

uzasadniano głównie brakiem środków finansowych. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w tych 

funduszach „brak środków finansowych” wynikał z gromadzenia znacznych kwot wolnych 

środków na oprocentowanych lokatach bankowych, co spowodowało, Ŝe działalność 

lokacyjna tych jednostek ograniczyła wielkość udzielanej pomocy finansowej. Na przykład:  

•  Fundusz w Łodzi, na koniec 2007 r. i 2008 r. posiadał odpowiednio 141.353,0 tys. zł 

i 132.945,0 tys. zł wolnych środków, w tym 72,0% i 68,0% na lokatach bankowych. 

W tym okresie, do funduszu wpłynęło 106 wniosków o dofinansowanie róŜnych 

przedsięwzięć na kwotę 94.037,3 tys. zł, które zostały rozpatrzone negatywnie pomimo, 

                                                 
12 Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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iŜ spełniały kryteria uzyskania dofinansowania. Analiza 40 z tych wniosków wykazała, 

Ŝe aŜ w 29 przypadkach, jako przyczynę ich negatywnego rozpatrzenia wskazano 

„brak środków finansowych w planie poŜyczkowego lub dotacyjnego wspierania 

przedsięwzięć proekologicznych”, o czym fundusz poinformował wnioskodawców. 

NaleŜy jednak odnotować, Ŝe w badanym okresie fundusz nie korygował swoich 

planów finansowych w celu uwzględnienia w większym stopniu inicjatyw 

proekologicznych wnioskodawców.  

NajwyŜsza Izba Kontroli nie kwestionuje celowości angaŜowania czasowo wolnych środków 

na lokatach bankowych, o ile działalność ta nie wpływa na poziom finansowego wspierania 

przez fundusze przedsięwzięć proekologicznych. Gromadzenie takich środków na lokatach 

powinno być jednak ograniczone tylko do niezbędnego minimum, zapewniającego płynność 

finansową funduszy, bowiem ich podstawowym celem jest finansowe wspieranie zadań 

określonych m.in. w art. 406 ust. 1 pkt 1-11 oraz art. 409 ustawy Poś. 

Kontrola wykazała równieŜ, Ŝe w dwóch funduszach (Olsztynie i Lublinie), w pismach 

powiadamiających wnioskodawców o nieudzieleniu dofinansowania, nie zawsze 

informowano ich o przyczynach odmowy. Stwierdzono bowiem, Ŝe w WFOŚiGW 

w Olsztynie uzasadnień nie podano w ośmiu, a w WFOŚiGW w Lublinie w jedenastu takich 

pismach spośród 20 spraw skontrolowanych w kaŜdej z tych jednostek. Było to niezgodne 

z przyjętymi przez nie procedurami. NIK zwraca przy tym uwagę, Ŝe wnioskodawca ma 

prawo wiedzieć, jakie przesłanki zdecydowały o odmowie dofinansowania, a fundusz, będący 

podmiotem gospodarującym środkami publicznymi winien postępować rzetelnie w relacjach 

z wnioskodawcami.  

Wielkość wypłaconego w badanym okresie dofinansowania ogółem na zadania z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosła 752.016,5 tys. zł i wzrosła 

z 365.684,1 tys. zł w 2007 r. do 386.332,4 tys. zł w 2008 r. (o 5,6%). Największy wpływ 

na ten wzrost miało zwiększenie wartości wypłat poŜyczek z 277.637,2 tys. zł w 2007 r. 

do 310.567,5 tys. zł w 2008 r., które stanowiły odpowiednio 76% i 80% ogółu wypłaconego 

w poszczególnych latach dofinansowania. Najwięcej poŜyczek wypłacił WFOŚiGW w Łodzi 

(308.543,5 tys. zł), a najmniej WFOŚiGW w Białymstoku (36.034,7 tys. zł). W okresie 

objętym kontrolą zmniejszyła się natomiast wielkość wypłaconych dotacji z 50.549,1 tys. zł 

w 2007 r. do 47.699,2 tys. zł w 2008 r., które w strukturze udzielonego dofinansowania 

stanowiły odpowiednio 13,8% i 12,3%. Zmniejszyła się równieŜ wartość dokonanych 
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umorzeń poŜyczek z 35.752,9 tys. zł do 25.158,4 tys. zł, stanowiących w badanych latach 

9,8% i 6,5% ogółu ww. dofinansowania. 

Najwięcej umorzeń w latach 2007-2008 dokonały fundusze w Łodzi (31.726,1 tys. zł) 

i Lublinie (16.195,9 tys. zł), natomiast najwięcej dotacji wypłaciły fundusze w Łodzi 

(57.916,4 tys. zł) i Olsztynie (11.988,3 tys. zł). Spadek wartości wypłaconych dotacji wynikał 

z mniejszego zainteresowania beneficjentów tą formą dofinansowania oraz polityką funduszy, 

które w związku ze zmianami list przedsięwzięć priorytetowych planowały coraz mniejsze 

środki na ich wypłatę. 

W latach 2007-2008 wzrosła wielkość udzielonych dopłat do oprocentowania kredytów 

i poŜyczek, odpowiednio z 1.406,8 tys. zł do 2.365,1 tys. zł. Najwięcej dopłat udzielił fundusz 

w Olsztynie (1.591,4 tys. zł), a najmniej w Białymstoku (198,8 tys. zł).  

Tylko trzy fundusze (w Lublinie, Łodzi i Olsztynie) skorzystały z określonego 

w art. 411 ust. 1 pkt 6 ustawy Poś uprawnienia do wspierania przedsięwzięć 

proekologicznych w formie nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska, niezwiązaną 

z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. 

Łącznie, w ramach bezzwrotnego wykorzystania środków finansowych, w funduszach tych 

wypłacono 65 nagród na kwotę 247,7  tys. zł. 

 

Wykres 2. Struktura wypłaconego przez skontrolowane fundusze dofinansowania 

ogółem w latach 2007-2008. 
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Wykres 3. Wielkość wypłaconego przez poszczególne fundusze dofinansowania ogółem 

w latach 2007-2008 (w tys. zł). 
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3.2.5. Koszty i wydatki własne oraz działalność kapitałowa funduszy 

W badanym okresie wzrosły koszty działalności operacyjnej funduszy z 20.326,8 tys. zł 

w 2007 r. do 27.064,5 tys. zł w 2008 r. (o 33,0%). Dotyczyły one głównie funkcjonowania 

biur oraz organów funduszy, w tym wydatków na wynagrodzenia pracowników funduszu, 

członków zarządów i rad nadzorczych. Na wynagrodzenia oraz składki od nich, fundusze 

wydatkowały w 2007 r. 16.060,4 tys. zł, a w 2008 r. 19.545,2 tys. zł, co stanowiło 

odpowiednio 79,0% i 72,0% ogółu kosztów działalności operacyjnej. W strukturze tych 

wydatków najwaŜniejszą pozycją były wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

pracowników biura, które stanowiły 65,0% i 68,0% ich ogółu. W większości funduszy 

wydatki na wynagrodzenia pracowników funduszu ponoszone były zgodnie z planem. 

Tylko w WFOŚiGW w Lublinie, w 2008 r. o 25,0 tys. zł przekroczony został ustalony 

w planie finansowym limit wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników. W wyniku 

niedopatrzenia, nie dokonano bowiem korekty planu w sytuacji, gdy okazało się, Ŝe koszty 

pochodnych od wynagrodzeń przekroczą limit ustalony w tym planie. 

Wydatki na wynagrodzenia członków zarządów funduszy w okresie objętym kontrolą 

stanowiły odpowiednio 22,0% i 17,0% ogółu wydatków na wynagrodzenia. Ich miesięczne 

wynagrodzenia były zgodne z uchwałami rad nadzorczych i nie przekraczały wysokości 

dopuszczonej przepisami art. 8 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 
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osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi13. Kontrola ujawniła jednak przypadek 

naruszenia tej ustawy w WFOŚiGW w Lublinie, poniewaŜ: 

•  W kwietniu 2007 r., ówczesnemu prezesowi zarządu funduszu Piotrowi Kowalczykowi, 
wypłacono 22.570,88 zł odprawy z tytułu odwołania go z funkcji wiceprezesa 
funduszu, którą sprawował od 11.01.2007 r. do 1.02.2007 r., tj. 20 dni. Odwołanie 
nastąpiło wskutek złoŜonej przez niego rezygnacji w związku z powołaniem z dniem 
1.02.2007 r. na stanowisko prezesa zarządu WFOŚiGW. W ocenie NIK, wypłacenie tej 
odprawy było nie tylko działaniem nielegalnym, ale równieŜ niecelowym 
i niegospodarnym, gdyŜ naruszało to zasady współŜycia społecznego i zaprzeczało 
istocie odprawy, która powinna rekompensować utratę zatrudnienia z przyczyn 
niedotyczących pracownika. W świetle faktu, iŜ odwołanie ze stanowiska wiceprezesa 
nastąpiło jeszcze tego samego dnia w związku z powołaniem na stanowisko prezesa 
zarządu i odbyło się przy kontynuacji zatrudnienia, wypłacenie odprawy było 
sprzeczne z art. 12 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi. Wskazać naleŜy równieŜ, iŜ będąc juŜ prezesem 
zarządu, osobiście dokonał on dyspozycji wypłacenia sobie odprawy z tytułu 
odwołania z funkcji wiceprezesa. W wystąpieniu pokontrolnym NIK wskazała 
na konieczność podjęcia działań zmierzających do odzyskania nienaleŜnie wypłaconej 
przez fundusz i nienaleŜnie pobranej przez jego prezesa odprawy. 

We wszystkich kontrolowanych funduszach ustalona została, w drodze uchwał podjętych 

przez zarządy poszczególnych województw, wysokość wynagrodzeń członków rad 

nadzorczych funduszy, które były zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W WFOŚiGW w Łodzi, stwierdzono natomiast 

nieprawidłowe wyliczenie i wypłacenie w wysokości zaniŜonej łącznie o 3.942,93 zł, 

wynagrodzeń dwóch osób pełniących funkcję sekretarza rady nadzorczej odpowiednio 

w okresie 12.07.2007 r. - 30.10.2007 r. oraz 27.06.2008 r. - 28.02.2009 r. Wypłacono im 

bowiem wynagrodzenie w takiej wysokości jak pozostałym członkom rady nadzorczej, 

podczas gdy w myśl § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia powinno być ono podwyŜszone o 0,1 

wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. NaleŜne 

tym osobom wyrównanie wypłacono jeszcze w toku kontroli. 

Koszty finansowe funduszy w 2007 r. wyniosły łącznie 6.306,5 tys. zł i w 2008 r. zmniejszyły 

się do 4.286,3 tys. zł, tj. o 32,0%. Składały się na nie głównie odpisy aktualizujące aktywa 

oraz odsetki od zaciągniętych poŜyczek. Spadek tych kosztów wynikał z faktu, iŜ w 2007 r. 

zostały one zwiększone o wartość 3.852,0 tys. zł sprzedanych w WFOŚiGW w Łodzi 

papierów wartościowych, natomiast w 2008 r. koszt taki nie wystąpił. NajwyŜsze koszty 

                                                 
13 Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm. 
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finansowe w 2007 r. i 2008 r. odnotował WFOŚiGW w Łodzi (6.091,0 tys. zł 

i 3.978,0 tys. zł), a najniŜsze WFOŚiGW w Kielcach (2,4 tys. zł wyłącznie w 2008 r.). 

Na zakupy i inwestycje własne w badanym okresie fundusze wydatkowały 3.459,3 tys. zł. 

Środki te przeznaczone zostały na zakup nieruchomości, samochodów osobowych, sprzętu 

komputerowego z oprogramowaniem, mebli i sprzętu biurowego. Największe wydatki w tym 

zakresie poniósł WFOŚiGW w Olsztynie w związku z zakupem i adaptacją nieruchomości 

na potrzeby biurowe za kwotę 2.281,2 tys. zł. Wszystkie wydatki na inwestycje zostały 

zrealizowane zgodnie z planami poszczególnych funduszy, a wyboru dostawców 

oraz wykonawców dokonano we właściwym trybie. Niemniej jednak, w dwóch funduszach 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zamówień 

publicznych. Nie miały one jednak wpływu na wynik postępowań przetargowych. I tak: 

•  W WFOŚiGW w Łodzi, nieprawidłowości stwierdzono w trzech z pięciu 
skontrolowanych zamówień. W ramach postępowania na dostawę sprzętu 
komputerowego za łączną kwotę 69,9 tys. zł, trzy umowy z dostawcami zawarto 
w terminie krótszym niŜ siedem dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty, co było niezgodne z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp. Protokoły dwóch innych 
postępowań (dotyczących zakupu samochodów osobowych) nie zawierały natomiast 
informacji o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W obu tych 
przypadkach naruszono § 2 pkt 22 odpowiednio rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego14 (uchylonego z dniem 24 października 2008 r.) 
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w tej samej 
sprawie15.  

•  W WFOŚiGW w Olsztynie, spośród trzech skontrolowanych zamówień, w dwóch 
postępowaniach przeprowadzonych w 2007 r. (dotyczących adaptacji pomieszczeń 
biurowych za kwotę 261,4 tys. zł oraz zakupu sprzętu komputerowego 
z oprogramowaniem za 76,2 tys. zł) zastępca prezesa zarządu nie złoŜyła oświadczenia 
o braku lub istnieniu okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, przez co 
naruszyła art. 17 ust. 2 tej ustawy. Kontrola wykazała równieŜ, Ŝe do protokołu 
postępowania dotyczącego adaptacji pomieszczeń biurowych, wbrew postanowieniom 
art. 96 ust. 2 ustawy Pzp nie dołączono zawiadomień kierowanych do wykonawców 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, zaś w ramach postępowania na zakup sprzętu 
komputerowego, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone przez fundusz 
w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero 28 dni po zawarciu umów, czym naruszono 
art. 95 ust. 1 ww. ustawy. 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych16, niezłoŜenie przez członka komisji przetargowej (lub inną 

                                                 
14 Dz.U. Nr 202, poz. 1463. 
15 Dz.U. Nr 188, poz. 1154. 
16 Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
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osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w imieniu zamawiającego) 

oświadczeń wymaganych ustawą Pzp stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

W latach 2007-2008 fundusze nie nabywały oraz nie obejmowały akcji/udziałów w spółkach 

prawa handlowego ani teŜ obligacji Skarbu Państwa lub innych podmiotów. Fundusze nie 

emitowały równieŜ obligacji własnych, a gospodarowały jedynie papierami wartościowymi 

zakupionymi lub przejętymi za wierzytelności przed 2007 r. Wartość księgowa posiadanych 

przez fundusze akcji/udziałów zmalała z 21.400,0 tys. zł w 2007 r. do 18.669,0 tys. zł w 2008 

r., przy czym dwa fundusze (w Kielcach i Białymstoku) nie posiadały ich w ogóle.  

W wymaganych terminach zarządy funduszy przedkładały Ministrowi Środowiska informacje 

o posiadanych akcjach, udziałach i obligacjach. Nie zawsze jednak dane w nich zawarte były 

rzetelne, gdyŜ informacje za 2007 r. i 2008 r., przedłoŜone przez WFOŚiGW w Białymstoku, 

nie zawierały danych o posiadanych trzech obligacjach upadłej Stoczni Szczecińskiej Porta 

Holding S.A. o wartości nominalnej 1.500,0 tys. zł i dopiero w trakcie kontroli zostały 

uzupełnione. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe fundusz wyegzekwował od emitenta tych obligacji środki, 

które przeznaczył na ich zakup wraz z naleŜnymi odsetkami w łącznej kwocie 2.858,8 tys. zł. 

3.2.6. Przestrzeganie obowiązujących zasad i procedur w zakresie udzielania 
i rozliczania oraz umarzania poŜyczek 

Prawidłowość udzielania i rozliczania umów poŜyczek zbadano na próbie 100 umów (10,1% 

zawartych w kontrolowanym okresie), tj. po 20 umów najwyŜszych kwotowo 

w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska w kaŜdym z kontrolowanych funduszy17. 

Ustalono, Ŝe dofinansowane zadania mieściły się w katalogu zadań określonych m.in. 

w art. 406 ust. 1 pkt 1-11 oraz art. 409 ustawy Poś oraz były zgodne z obowiązującymi 

w poszczególnych funduszach kryteriami i listami przedsięwzięć priorytetowych. 

We wszystkich przypadkach, decyzje o udzieleniu pomocy finansowej podjęte zostały przez 

właściwy organ funduszu (tj. zarząd lub radę nadzorczą), kwoty udzielonych poŜyczek 

nie przekraczały wysokości określonej w wewnętrznych uregulowaniach funduszy, a środki 

finansowe przekazywano beneficjentom na podstawie zawartych z nimi umów. 

Spośród skontrolowanych funduszy, w czterech (w Białymstoku, Lublinie, Łodzi i Olsztynie) 

nie zawsze przestrzegane były przyjęte przez nie procedury udzielania i rozliczania poŜyczek, 

gdyŜ z 80 umów zbadanych w tych jednostkach aŜ w 40 przypadkach stwierdzono 

                                                 
17 W obowiązującej w funduszach sprawozdawczości przyjęto następujące dziedziny ochrony środowiska: 
gospodarka ściekowa i ochrona wód, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarka odpadami oraz 
pozostałe zadania obejmujące m.in. edukację ekologiczną, ochronę przyrody i monitoring środowiska. 
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nieprawidłowości i uchybienia na etapie rozpatrywania wniosków beneficjentów, zawierania 

i realizacji umów oraz ich rozliczania. Na przykład:  

•  W WFOŚiGW w Łodzi, w trakcie oceny wniosków nie sprawdzono zdolności kredytowej 
11 beneficjentów, którymi były jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie 
z procedurą, czynności te powinny być przeprowadzone na podstawie przedłoŜonych 
przez j.s.t. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o moŜliwości spłacenia 
poŜyczki. Dopiero w wyniku kontroli NIK, a więc po podpisaniu umów, fundusz 
wyegzekwował od beneficjentów wymagane opinie. WFOŚiGW w Białymstoku dokonał 
natomiast weryfikacji zdolności kredytowej dwóch beneficjentów dopiero po upływie 49 
i 66 dni od zawarcia umów.  

•  W WFOŚiGW w Olsztynie, nierzetelnie dokumentowano czynności wykonywane 
w ramach rozpatrywania wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, gdyŜ 
wbrew obowiązującej procedurze, w Ŝadnej z 20 skontrolowanych spraw 
nie sporządzono m.in. tzw. listy kontrolnej wniosku o dofinansowanie, raportu oceny 
i raportu z negocjacji, a w 19 przypadkach listy kontrolnej umowy o dofinansowanie. 
Kontrola ujawniła równieŜ, Ŝe w jednej z tych spraw, sprawdzenie wniosku z nienaleŜytą 
starannością skutkowało zawarciem wadliwej umowy, gdyŜ w imieniu beneficjenta 
została ona podpisana tylko przez prezesa zarządu spółki, podczas gdy zgodnie z jej 
statutem winna być ona podpisana przez cały zarząd.  

•  W WFOŚiGW w Białymstoku, na skutek niedopatrzenia, w 2008 r. udzielono 
beneficjentowi poŜyczki w kwocie 1.265,0 tys. zł na zadanie dotyczące 
termomodernizacji budynków komunalnych. Oprocentowanie poŜyczki wynosiło 4% 
w skali roku, mimo iŜ od lipca 2007 r., zgodnie z obowiązującymi zasadami, nie mogło 
być ono niŜsze niŜ 5%. W wyniku kontroli podpisano aneks do umowy, w którym 
oprocentowanie poŜyczki podniesiono do 5% w stosunku rocznym, zwiększając tym 
samym przychody funduszu w okresie obowiązywania umowy o 25.857 zł.  

•  W WFOŚiGW w Lublinie, nie przeprowadzono kontroli realizacji zadań u trzech 
beneficjentów, którym udzielono pomocy finansowej w formie poŜyczki na łączną kwotę 
964,0 tys. zł. Tym samym rozliczono poŜyczki nie sprawdzając, czy zadania te zostały 
zrealizowane w sposób prawidłowy i czy osiągnięto zakładane efekty ekologiczne. 
W myśl obowiązującej procedury, pracownik funduszu prowadzący daną sprawę winien 
przeprowadzić kontrolę realizacji zadania i sporządzić notatkę słuŜbową według 
ustalonego w funduszu wzoru, a w miarę moŜliwości wykonać takŜe dokumentację 
fotograficzną.  

•  W WFOŚiGW w Olsztynie, rozliczenia ośmiu umów dotyczących dofinansowanych zadań 
zostały złoŜone przez beneficjentów z opóźnieniem, wynoszącym w trzech przypadkach 
od 47 do 347 dni w stosunku do terminów umownych. Rozliczenia czterech z tych umów 
nie zawierały ponadto wymaganych dokumentów potwierdzających osiągnięcie 
zakładanych efektów ekologicznych. Mimo to, fundusz nie skorzystał z określonego 
w umowach poŜyczki uprawnienia do naliczenia oprocentowania komercyjnego 
w przypadku niedotrzymania przez beneficjenta terminu rozliczenia zadania 
lub nieprzedłoŜenia ww. dokumentów.  

Analiza 50 spraw (6,7% ogółu), dotyczących najwyŜszych kwotowo umorzeń poŜyczek 

w skontrolowanych funduszach (po 10 w kaŜdym z nich na łączną kwotę 13.177,7 tys. zł) 
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wykazała, Ŝe przed podjęciem decyzji o częściowym umorzeniu poŜyczki, fundusze 

sprawdzały, czy spełniony został przez beneficjenta warunek określony w art. 411 ust. 3 

ustawy Poś (tj. czy zadanie, na które udzielona została poŜyczka zostało wykonane 

w terminie i czy osiągnięte zostały planowane efekty), uprawniający fundusz do zastosowania 

częściowego umorzenia. Nie stwierdzono takŜe nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 

wewnętrznych uregulowań dotyczących umarzania poŜyczek.  

Wszystkie fundusze, w swoich uregulowaniach wewnętrznych wprowadziły takŜe dodatkowe 

warunki, od spełnienia których uzaleŜniły częściowe umorzenie poŜyczki, jak: terminowe 

spłacanie rat poŜyczki wraz z oprocentowaniem oraz wywiązywanie się przez beneficjenta 

z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody funduszy. Fundusze 

w Białymstoku, Lublinie, Łodzi i Olsztynie uzaleŜniły ponadto częściowe umorzenie 

poŜyczki od przeznaczenia umarzanej kwoty na inne przedsięwzięcie o charakterze 

ekologicznym. W jednostkach tych, w latach 2007-2008 beneficjenci skorzystali 

z częściowego umorzenia 674 poŜyczek w łącznej kwocie 52.334,8 tys. zł, a w ramach 40 

zbadanych spraw - w kwocie 9.313,9 tys. zł, którą beneficjenci przeznaczyli na inne zadania 

proekologiczne. Na przykład: 

•  W WFOŚiGW w Olsztynie, beneficjent, którym był Powiat Węgorzewski w terminie 
zrealizował zadanie, które polegało na doposaŜeniu w sprzęt ratownictwa techniczno-
ekologicznego powiatowej jednostki straŜy poŜarnej, a kwotę umorzenia - 126,0 tys. zł 
przeznaczył na termomodernizację obiektów swojej jednostki organizacyjnej, 
tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie. Inny z beneficjentów -
gmina Płośnica, która terminowo zrealizowała zadanie budowy oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla wsi Płośnica, dzięki umorzeniu 
kwoty 110,0 tys. zł zrealizowała nowe zadanie, tj. wybudowała sieć wodociągową 
pomiędzy wsiami Jabłonowo i Niechłonin oraz awaryjną studnię głębinową 
w miejscowości Skurpie. 

Zdaniem NIK, obligowanie beneficjentów do inwestowania umorzonej kwoty w kolejne 

przedsięwzięcia proekologiczne było celowe, gdyŜ umoŜliwiało to osiąganie dodatkowych 

efektów ekologicznych w ramach przyznanego wcześniej dofinansowania w formie poŜyczki. 

W WFOŚiGW w Kielcach, w którym nie przewidziano obowiązku inwestowania umorzonej 

część poŜyczki w kolejne przedsięwzięcie proekologiczne, w badanym okresie dokonano 

częściowego umorzenia 76 poŜyczek, a łączna kwota tych umorzeń wyniosła 8.576,4 tys. zł. 
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3.2.7. Przestrzeganie obowiązujących zasad i procedur w zakresie udzielania 
i rozliczania dotacji 

Kontrolowane fundusze przestrzegały zasad i procedur dotyczących udzielania i rozliczania 

dotacji. Na próbie 100 najwyŜszych kwotowo umów dotacji (4,8% zawartych 

w kontrolowanym okresie) stwierdzono, iŜ wnioski o ich przyznanie były prawidłowo 

rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym, dofinansowane zadania były 

zgodne z ustawą Poś, a decyzje o ich udzieleniu podejmował właściwy organ funduszu. 

RównieŜ kwoty udzielonych dotacji, poza jednym przypadkiem, nie przekraczały wielkości 

określonych w wewnętrznych uregulowaniach funduszy. Wszystkie dotowane zadania zostały 

rozliczone i osiągnięto zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne. 

Niemniej jednak, spośród skontrolowanych funduszy, w dwóch (w Lublinie i Olsztynie) na 40 

zbadanych w tych jednostkach umów, w 13 przypadkach stwierdzono naruszenia tych 

procedur, które nie miały jednak wpływu na wysokość wypłaconego dofinansowania. 

W WFOŚiGW w Lublinie polegało to na wypłaceniu 10 beneficjentom dotacji na łączną 

kwotę 203,0 tys. zł, bez uprzedniego przeprowadzenia kontroli wykonania zadań. 

Analogicznie w WFOŚiGW w Olsztynie, nie przeprowadzono obowiązkowej kontroli 

u dwóch beneficjentów, którzy otrzymali dotacje w łącznej kwocie 229,9 tys. zł. W funduszu 

tym stwierdzono równieŜ, Ŝe: 

•  W 2008 r., jednemu z beneficjentów, na modernizację systemu grzewczego budynków 
udzielono dotacji w kwocie 40,0 tys. zł i poŜyczki w wysokości 68,9 tys. zł, 
nie uwzględniając faktu, Ŝe na to samo zadanie w 2007 r. beneficjent otrzymał dotację 
w kwocie 50,0 tys. zł. W myśl obowiązujących w funduszu zasad, w przypadku łącznego 
dofinansowania zadania w obu ww. formach, wysokość dotacji nie mogła przekroczyć 
5% udzielonej poŜyczki, a zatem zawyŜono jej wysokość o 36,5 tys. zł. Naruszono 
równieŜ zasadę, Ŝe łączna kwota dofinansowania jednego zadania w formie dotacji 
i poŜyczki nie moŜe przekroczyć 60% jego kosztów. Według rozliczenia beneficjenta 
przedłoŜonego funduszowi, koszt zadania wyniósł 158,9 tys. zł, a zatem łączne 
dofinansowanie stanowiło 62,9% jego kosztu.   

3.2.8. Audyt i kontrola wewnętrzna 

Tylko w strukturze organizacyjnej WFOŚiGW w Łodzi wyodrębniono stanowisko pracy 

do spraw kontroli wewnętrznej, natomiast zgodnie z art. 49 ust. 1 uofp, we wszystkich 

kontrolowanych funduszach prowadzony był audyt wewnętrzny. Obejmował on równieŜ 

zagadnienia dotyczące dysponowania środkami publicznymi na zadania z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. W badanym okresie, w kontrolowanych funduszach 

przeprowadzono łącznie 15 takich badań, a ich wyniki były przedstawiane zarządom 

funduszy i wykorzystywane przez nie w bieŜącej działalności.  
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W niektórych jednak przypadkach, działania audytu wewnętrznego nie miały wpływu 

na stwierdzony - przez kontrolę NIK - bardzo niski poziom skuteczności ustanowionego 

systemu kontroli wewnętrznej. ZastrzeŜenia NIK budzi bowiem funkcjonowanie w dwóch 

funduszach mechanizmów kontrolnych w ramach nadanego systemu kontroli wewnętrznej, 

a ustanowione mechanizmy kontrolne nie zawsze zorganizowano zgodnie ze standardami 

nadanymi przez Ministra Finansów oraz nie zawsze były skuteczne. I tak: 

•  W WFOŚiGW w Lublinie, czynności związane z rozpatrzeniem wniosku 
o dofinansowanie, sprawdzanie przebiegu realizacji zadania oraz końcową kontrolę 
jego wykonania powierzano jednej osobie, tj. „specjaliście branŜowemu prowadzącemu 
zadanie”. Naruszało to standardy dotyczące podziału obowiązków i nadzoru, określone 
w ogólnych mechanizmach kontroli finansowej jednostek sektora finansów publicznych, 
które opublikowane zostały w komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 
2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów 
publicznych18. Ponadto wykonywanie przez tę samą osobę wszystkich czynności 
związanych m.in. z analizą wniosków było jedną z przyczyn ich długiego rozpatrywania. 
Z 40 skontrolowanych wniosków o udzielenie poŜyczki lub dotacji aŜ w 23 przypadkach 
rozpatrywanie wniosku trwało ponad 100 dni, w tym w sześciu - dłuŜej niŜ 300 dni, 
licząc od złoŜenia wniosku do podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania (w skrajnym 
przypadku aŜ 466 dni). Na fakt, iŜ system kontroli wewnętrznej jest nieskuteczny 
i nie spełnia swojej roli zwrócił juŜ wcześniej uwagę audytor w ramach badania 
przeprowadzonego w 2008 roku.  

•  W WFOŚiGW w Olsztynie, na nieskuteczność ustanowionych mechanizmów kontrolnych, 
wskazuje nagminne naruszanie przez pracowników funduszu wewnętrznych uregulowań 
w procesie udzielania i rozliczania dotacji oraz poŜyczek. Badając próbę 75 wniosków 
o udzielenie dofinansowania w ww. formach stwierdzono bowiem, Ŝe wbrew 
obowiązującej procedurze, w Ŝadnym przypadku nie sporządzono wymaganej „listy 
sprawdzającej wniosku o dofinansowanie” oraz  „raportu z oceny”, natomiast spośród 
40 skontrolowanych umów, w 22 przypadkach brak było „listy kontrolnej umowy 
o dofinansowanie”, a 18 takich list sporządzono nierzetelnie. 

W ocenie NIK, ujawnione w wyniku kontroli nieprawidłowości wskazują na bardzo wysokie 

ryzyko zawodności ustanowionych systemów kontroli wewnętrznej oraz na nieskuteczność 

działań doradczych audytora wewnętrznego. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Dz.Urz. MF Nr 7, poz. 58. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli 

Przygotowanie kontroli poprzedzono analizą wyników wcześniejszych kontroli NIK, 

obejmujących badaną problematykę. Ostatnia kontrola, przeprowadzona w 2003 r. 

obejmowała wszystkie 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej19, natomiast w 2006 r. skontrolowano osiem wybranych wojewódzkich funduszy, 

tj. w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Toruniu, Warszawie 

i Wrocławiu20. W obu kontrolach NIK pozytywnie oceniała gospodarowanie przez fundusze 

środkami publicznymi na zadania z zakresu ochrony środowiska, mimo Ŝe ujawniono 

nieprawidłowości w tym zakresie, polegające m.in. na: nierzetelnym planowaniu przychodów 

i wydatków, finansowaniu zadań spoza katalogu przedsięwzięć o charakterze 

proekologicznym, braku wewnętrznych uregulowań dotyczących udzielania pomocy 

finansowej lub nieprawidłowego ich stosowania, nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących 

zamówień publicznych, nieokreślaniu w umowach o dofinansowanie zakładanych efektów 

ekologicznych. 

Do przygotowania kontroli wykorzystano równieŜ wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej 

w I półroczu 2008 r. w WFOŚiGW w Olsztynie21, która wykazała nieprawidłowości zarówno 

na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej, 

jak i jego realizacji oraz rozliczenia. Ich przyczyną było niewłaściwe stosowanie 

wewnętrznych procedur dotyczących przyznawania dofinansowania, a takŜe brak naleŜytej 

kontroli wydatkowania środków publicznych. 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 

Wszystkie protokoły kontroli zostały podpisane przez kierowników kontrolowanych 

jednostek bez zastrzeŜeń. Nie zgłosili oni takŜe zastrzeŜeń do ocen, uwag i wniosków 

zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. 

Wnioski zawarte w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do prezesów zarządów 

funduszy dotyczyły m.in.: 

                                                 
19 „Informacja o wynikach kontroli działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w latach 2000-I półrocze 2003” - Nr ewid. 10/2004/P03/115/KSR. 
20 „Informacja o wynikach kontroli działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2003-2005” - Nr ewid. 
175/2006/D05505/KSR. 
21 Wystąpienie pokontrolne LOL-4113-03-01/08, S/08/004 z dnia 21 lipca 2008 r. 
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-  rozwaŜenia potrzeby określenia w procedurach funduszu terminów na podejmowanie 

przez zarząd lub radę nadzorczą uchwał w sprawie udzielenia (odmowy) dofinansowania 

oraz na przekazywanie wnioskodawcom informacji w tej sprawie, 

-  ustalania w umowach poŜyczek oprocentowania w wysokości określonej przez radę 

nadzorczą, 

-  zawierania umów poŜyczek po zweryfikowaniu zdolności kredytowej wnioskodawców, 

-  dokonywania płatności dofinansowania dopiero po przeprowadzeniu kontroli wykonania 

zadania, 

-  podjęcia działań zmierzających do odzyskania nienaleŜnie wypłaconej przez fundusz 

i nienaleŜnie pobranej przez jego prezesa w kwietniu 2007 r. odprawy z tytułu 

wcześniejszego odwołania ze stanowiska wiceprezesa funduszu, 

-  zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy Pzp i uwzględnianie problematyki 

zamówień publicznych w planach audytu i kontroli wewnętrznej, 

-  uzupełnienia dwóch protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

o informacje o zawarciu umów, 

-  podjęcia działań organizacyjnych, zapewniających rozpatrywanie wniosków 

o dofinansowanie, a takŜe rozliczanie zawartych umów w sposób rzetelny i zgodny 

z procedurą m.in. poprzez: 

•  sporządzanie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym list kontrolnych, 

raportów oceny oraz raportów z negocjacji w sprawie przyznawania poŜyczki, 

•  uzasadnianie odmowy dofinansowania w pismach kierowanych 

do wnioskodawców i przeprowadzanie kontroli u beneficjentów w przypadkach 

określonych w procedurze, 

-  wyegzekwowania od jednego z beneficjentów naleŜności funduszu z tytułu nieterminowej 

spłaty poŜyczki wraz z odsetkami, 

-  wyeliminowania przypadków udzielania pomocy finansowej beneficjentom w sposób 

niezgodny z zasadami. 

Wszyscy kierownicy kontrolowanych jednostek poinformowali o sposobie wykorzystania 

ocen i uwag oraz o wykonaniu wniosków. Z udzielonych odpowiedzi wynika, iŜ do dnia 
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31 października 2009 r., z 15 wniosków 10 wykonano, a 5 pozostawało w trakcie realizacji. 

Poinformowali oni m.in. o: 

•  podjęciu działań zmierzających do odzyskania przez fundusz nienaleŜnie wypłaconej 

i pobranej odprawy z tytułu odwołania ze stanowiska wiceprezesa funduszu 

(WFOŚiGW  w Lublinie), 

•  uzupełnieniu dwóch protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

o informacje dotyczące zawartych umów (WFOŚiGW w Łodzi), 

•  wprowadzeniu nowej Instrukcji obiegu dokumentów, w której zawarto m.in. poprawione 

listy kontrolne dla poszczególnych procesów udzielania pomocy finansowej ze środków 

funduszu (WFOŚiGW w Olsztynie), 

•  opracowaniu tzw. „Instrukcji windykacyjnej” i przystąpieniu do stałego monitorowania 

terminowości spłat poŜyczek oraz o wyegzekwowaniu od jednego z dłuŜników części 

zaległości z tytułu spłaty rat poŜyczki wraz z odsetkami (WFOŚiGW w Olsztynie), 

•  podjęciu prac zmierzających do wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania 

zamówień publicznych w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień 

związanych z tym procesem (WFOŚiGW w Olsztynie), 

•  poinstruowaniu pracowników funduszu o obowiązku przestrzegania wewnętrznych 

uregulowań w zakresie sprawdzania zdolności kredytowej poŜyczkobiorców 

(WFOŚiGW w Białymstoku). 

W rezultacie kontroli w WFOŚiGW w Olsztynie, do Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie wystosowano 

zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Zastępcę Prezesa 

Zarządu Funduszu, polegającym na niezłoŜeniu przez tę osobę, w związku z prowadzonymi 

w jednostce dwoma postępowaniami przetargowymi, oświadczeń o istnieniu lub nie, 

okoliczności uzasadniających wyłączenie z postępowania, wymaganych na podstawie 

art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. 

Na finansowe rezultaty kontroli złoŜyły się: 

•  finansowe skutki nieprawidłowości w kwocie 137.584,00 zł, w tym w kategoriach: 

-  kwoty nienaleŜnie uzyskane - 3.942,93 zł z tytułu zaniŜenia wynagrodzenia dwóch 

osób, pełniących w WFOŚiGW w Łodzi funkcje sekretarza rady nadzorczej, 
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-  uszczuplenia środków lub aktywów - 42.189,80 zł, tj. kwota niewyegzekwowanej 

przez WFOŚiGW w Olsztynie od jednego z beneficjentów zaległości z tytułu spłaty 

udzielonej poŜyczki oraz odsetek umownych z tytułu nieterminowego spłacania rat 

poŜyczki wraz oprocentowaniem, 

-  kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa - 91.450,88 zł, obejmujące wydatki 

w kwocie 25.000,00 zł na pochodne od wynagrodzeń pracowników funduszu ponad 

kwotę określoną w planie finansowym i nienaleŜną odprawę w kwocie 22.570,88 zł 

wypłaconą odwołanemu ze stanowiska wiceprezesowi zarządu 

(WFOŚiGW w Lublinie), 36.554,00 zł, tj. kwotę, o którą przekroczono dopuszczalną 

wysokość dofinansowania zadania oraz 7.326,00 zł, o którą przekroczono 

maksymalną wysokość dofinansowania zadania w stosunku do jego całkowitego 

kosztu (WFOŚiGW w Olsztynie), 

•  korzyści finansowe w kategorii pozyskane poŜytki finansowe - 2.910.878,56 zł. Kwota 

ta obejmuje 2.858.800,00 zł (odzyskane przez WFOŚiGW w Białymstoku środki 

przeznaczone na zakup trzech obligacji upadłej Stoczni Szczecińskiej Porta 

Holding S.A.), 25.857,00 zł (uzyskane przez ww. fundusz środki finansowe w związku 

z zastosowaniem zgodnego z zasadami oprocentowania poŜyczki) oraz 26.221,56 zł - 

wyegzekwowana przez WFOŚiGW w Olsztynie od jednego z beneficjentów część 

zaległości z tytułu spłaty poŜyczki. 
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5. Załączniki 

5.1. Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za 

kontrolowaną działalność 

L.p. Nazwa jednostki objętej 
kontrol ą 

Imi ę i nazwisko 
Prezesa Zarządu 

Okres pełnienia funkcji 

Grzegorz Stelmaszek 
  

od 26.03.2003 r. 
do 27.04.2007 r. 

Marek Antoni 
Łukaszewicz  

od 27.04.2007 r. 
do 27.07.2007 r. 

Bogusław Marian 
Panasiuk 

od 28.08.2007 r. 
do 23.04.2008 r. 

1. WFOŚiGW w 
Białymstoku 

Adam Sieńko od 24.04.2008 r. 
Marian Obara  
 

od 01.03.1994 r. 
do 30.06.2008 r. 

2. WFOŚiGW w Kielcach 

Ryszard śołyniak od 14.07.2008 r.   

Wojciech Piekarczyk od 30.01.1999 r. 
do 24.01.2007 r. 

Piotr Kowalczyk od 01.02.2007 r. 
do 03.06.2008 r. 

3. WFOŚiGW w Lublinie 

Wojciech Piekarczyk od 03.06.2008 r. 

Jarosław Berger  
 

od 19.01.2005 r. 
do 14.03.2007 r.   

4. WFOŚiGW w Łodzi 

Andrzej Budzyński  od 15.03.2007 r.   

5. WFOŚiGW w Olsztynie Adam Krzyśków od 11.09.2002 r.   
 

5.2. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent RP. 

2. Marszałek Sejmu. 

3. Marszałek Senatu. 

4. Prezes Rady Ministrów. 

5. Minister Środowiska. 

6. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

7. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. 

8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. 

9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa. 

10. Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska. 

11. Wojewodowie: Podlaski, Lubelski, Łódzki, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski. 
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12. Marszałkowie Województw: Podlaskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego. 

5.3. Wykaz aktów prawnych, dotyczących kontrolowanej działalności 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 
ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). 

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 202, poz. 1463) 
- uchylone z dniem 24 października 2008 r. 

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 188, poz. 1154) 
- weszło w Ŝycie z dniem 24 października 2008 r. 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(Dz.U. Nr 230, poz. 1934). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wynagradzania 
członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej (Dz.U. Nr 265, poz. 2225). 

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 112, poz. 765) - 
uchylone z dniem 1 maja 2008 r. 

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 66, poz. 406) - weszło 
w Ŝycie z dniem 1 maja 2008 r. 

13. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów 
kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 7, 
poz. 58). 


