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I. Dane identyfikacyjne 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa (dalej: „NFOŚiGW”).  

 

Marek Ryszka p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnił Kazimierz Kujda, 
Prezes Zarządu NFOŚiGW, od dnia 18 grudnia 2015 r.  

 

1. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań państwowej służby 
geologicznej. 

2. Finansowanie zadań realizowanych przez państwową służbę geologiczną. 

 

Lata 2016–2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych), a także działania 
wcześniejsze, o ile miały one wpływ na realizację kontrolowanych zadań lub ich 
efekty wystąpiły po 1 stycznia 2016 r. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Środowiska 

 

Mirosław Nowakowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/60/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. 

Elżbieta Browińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/59/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.  

Krzysztof Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/58/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-3, 277) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W NFOŚiGW w ramach funkcjonującego Programu Priorytetowego Geologia 
i Górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka 
zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, przyjętego na lata 2015–2023, 
zapewniono środki finansowe na realizację zadań państwowej służby geologicznej 
(dalej: „psg”) oraz dokonywano naboru wniosków o dofinansowanie ww. zadań 
i rozpatrywano wnioski. Nabór wniosków był jednak rozpoczynany dopiero w drugim, 
a nawet trzecim kwartale roku przy jednoczesnym ograniczeniu do 30 listopada 
terminu składania w danym roku wniosków. Stwierdzono także przypadek 
opóźnienia w opublikowaniu ogłoszenia o naborze wniosków oraz uruchomienie 
Generatora Wniosków o Dofinansowanie (dalej: „GWD”) po terminie wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

W procesie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań psg dotrzymywano 
w NFOŚiGW zalecanego okresu na podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania 
(z jednym wyjątkiem). Występowały jednak nieprawidłowości związane m.in. 
z przekraczaniem terminów procedowania poszczególnych etapów rozpatrywania 
wniosków oraz ewidencjonowaniem danych w systemie informatycznym NFOŚiGW. 
Stwierdzono ponadto, że główną formą dofinansowania zadań psg była refundacja 
poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięcia bez możliwości pobrania 
zaliczki. 

W okresie objętym kontrolą NFOŚiGW przekazał do Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (dalej: „PIG–PIB”) środki 
w łącznej kwocie 181.345,6 tys. zł na realizację zadań psg wynikających 
z podpisanych umów o dofinansowanie, po zapewnieniu weryfikacji składanych 
wniosków o płatność oraz kontroli realizowanych przedsięwzięć. W NFOŚiGW 
zapewniono także weryfikację dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektów 
wskazanych w umowach dotyczących przedsięwzięć zakończonych.   

W ocenie NIK, stwierdzone nieprawidłowości świadczą o niewystarczającej 
skuteczności nadzoru nad prawidłowością realizowania ww. zadań, sprawowanego 
w ramach kontroli zarządczej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań 
państwowej służby geologicznej. 

W latach 2016–2018 w NFOŚiGW finansowanie realizacji zadań państwowej służby 
geologicznej było planowane i realizowane w ramach Programu Priorytetowego 
Geologia i Górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz 
gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych4 (dalej: „Program 
Priorytetowy Geologia i Górnictwo”) realizowanego w latach 2015–2023, w którym 
określono m.in. formy i warunki udzielania dofinansowania oraz szczegółowe 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4  Zatwierdzony uchwałą Zarządu NFOŚiGW nr: B/48/14/2014 z dnia 12 września 2014 r. i zmieniany przez 

Zarząd NFOŚiGW uchwałami nr: B/15/21/2015; B/28/25/2015; B/1/3/2016; B/22/3/2016; B/15/11/2017; 
B/43/15/2017. 
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kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie. Program ten był zatwierdzony przez 
Zarząd NFOŚiGW, a szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć oraz zasady 
udzielania dofinansowania z powyższego programu priorytetowego były ustalane 
przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW5.  

Formą dofinansowania przez NFOŚiGW realizacji zadań psg w ramach powyższego 
programu priorytetowego było udzielanie dotacji, a nabór wniosków 
o dofinansowanie odbywał się w trybie ciągłym6. Beneficjentem tych środków był 
PIG–PIB, pełniący państwową służbę geologiczną na mocy art. 163 ust. 1 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze7 (dalej: „uPgg”).  

(akta kontroli str. 4-200, 276, 401-448) 

W części 1) ww. programu priorytetowego w ust. 5 Terminy i sposób składania 
wniosków, podano, że zasady naboru oraz oceny wniosków o dofinansowanie 
zadań psg zostaną określone w ogłoszeniu o naborze lub regulaminie naboru – 
zamieszczanych na stronie internetowej NFOŚiGW.  

(akta kontroli str. 276, 449-527)  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru wniosków i ich oceny zostały 
określone w regulaminach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze 
środków NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego Geologia i Górnictwo. 
I tak w regulaminach naboru wniosków na 2016 r., 2017 r. i 2018 r. określono m.in.: 
sposób składania wniosków; możliwość jednokrotnego uzupełnienie złożonej 
dokumentacji przy pomocy GWD; terminy (liczba dni roboczych) poszczególnych 
etapów rozpatrywania wniosków przez NFOŚiGW; kryteria oceny wniosków.  

Przy rozpatrywaniu wniosków składanych w naborze na 2017 r., jak również na 
2018 r., stosowano wprowadzone8 kryteria jakościowe dopuszczające. Były to: 
zasadność realizacji przedsięwzięcia, tj. ocena planowanego zakresu rzeczowego 
i jego wpływu na realizację wskaźników programu priorytetowego oraz osiągnięcie 
efektu rzeczowego przedsięwzięcia; wykonalność przedsięwzięcia, tj. ocena 
realności wdrożenia przyjętego rozwiązania; efektywność kosztowa, tj. ocena 
kwalifikowalności kosztów. 

(akta kontroli str. 528-587)  

Udzielenie dofinansowania ze środków NFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 
przekraczającej 500 tys. euro wymagało każdorazowo zatwierdzenia przez Radę 
Nadzorczą NFOŚiGW wniosku Zarządu NFOŚiGW o dofinansowanie danego 
przedsięwzięcia.  

(akta kontroli str. 552, 564, 577)  

W okresie objętym kontrolą regulaminy naborów zostały zatwierdzone przez Zarząd 
NFOŚiGW: na 2016 r. – w dniu 28 czerwca 2016 r.9; na 2017 r. – w dniu 20 marca 
2017 r.10; na 2018 r. – w dniu 24 kwietnia 2018 r.11  

(akta kontroli str. 549-587)  

                                                      
5  Od dnia 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW ustalała wyłącznie szczegółowe kryteria wyboru 

przedsięwzięć.  
6  Nabór ciągły (wg. Regulaminu naboru wniosków), to nabór, w którym oceniane przedsięwzięcia nie są 

porównywane między sobą.  
7  Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, ze zm. 
8  Uchwała Zarządu NFOŚiGW nr B/15/11/2017 z dnia 20 marca 2017 r. oraz Rady Nadzorczej NFOŚiGW 

nr 23/17 z dnia 31 marca 2017 r.  
9  Uchwała Zarządu NFOŚiGW nr B/28/18/2016. 
10  Uchwała Zarządu NFOŚiGW nr B/15/11/2017. 
11  Uchwała Zarządu NFOŚiGW nr B/17/11/2018. 
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Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej (dalej „DUW”), działając 
z upoważnienia Prezesa Zarządu NFOŚiGW, wyjaśnił m.in., że: 

„Kwalifikowalność kosztów w NFOŚiGW odbywa się na podstawie „Wytycznych 
w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, chyba 
że w szczególnych przypadkach program priorytetowy stanowi inaczej. W programie 
priorytetowym Geologia i górnictwo (…), w ust. 6 znajduje się cały rozdział 
poświęcony kosztom kwalifikowanym i zgodnie z tym rozdziałem oceniana jest 
kwalifikowalność kosztów. Ocena wniosków PIG-PIB, pełniącego państwową służbę 
geologiczną odbywa się zatem w oparciu o: 1) „Wytyczne w zakresie kosztów 
kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku zadań państwowej służby geologicznej (…) koszty kwalifikowane 
stanowią koszty pośrednie w wysokości do 30% od wynagrodzeń osobowych, 
w zakresie określonym w Katalogu rodzajów kosztów pośrednich możliwych do 
sfinansowania ze środków NFOŚiGW, 2) szczegółowy katalog kosztów 
kwalifikowanych, 3) katalog kosztów jednostkowych, 4) katalog kosztów 
jednostkowych (prace psg i psh) oraz 5) katalog rodzajów kosztów pośrednich dla 
PIG-PIB, realizującego zadania psg i psh. 

Dodatkowo PIG-PIB jest zobowiązany do przedstawienia krótkiego uzasadnienia 
wysokości kosztów przewidzianych do poniesienia oraz w przypadku gdy 
w odpowiednim Katalogu kosztów jednostkowych nie został określony koszt 
jednostkowy dla danego rodzaju prac, 3 oferty z badania rynku lub min. 1 
w przypadku braku większej ilości potencjalnych wykonawców; badanie rynku 
powinno być przeprowadzone z podaniem kryteriów wyboru. Program 
wprowadzający powyższe został przyjęty uchwałą Zarządu NFOŚIGW 
nr B/48/14/2014 z dnia 12.09.2014 r. 

W dniu 16.02.2015 r. PIG–PIB wystąpił o zmianę Katalogu rodzajów kosztów 
pośrednich dla PIG-PIB, realizującego zadania psg i psh. Zarząd NFOŚiGW, 
uchwałą nr B/15/21/2015 z dnia 19.03.2015 r. zatwierdził zmianę załącznika Katalog 
rodzajów kosztów pośrednich dla PIG-PIB, realizującego zadania psg i psh. (…)”. 
Do kosztów kwalifikowalnych dodano pozycję „wynagrodzenia osobowe 
pracowników PIG-PIB nierealizujących bezpośrednio zadań państwowej służby 
geologicznej i państwowej służby hydrologicznej.”. 

(akta kontroli str. 897-905, 1186-1199)  

W wyniku kontroli przeprowadzonej w PIG–PIB w 2016 r.12 przez pracowników 
Ministerstwa Środowiska (dalej: „MŚ”) Główny Geolog Kraju stwierdził m.in., że 
zasadnym będzie dokonanie przez NFOŚiGW zmiany dotyczącej wprowadzenia 
ograniczenia możliwości dofinansowania kosztów pośrednich od wynagrodzeń 
bezosobowych, co zostało wprowadzone uchwałą Zarządu NFOŚiGW13 z dnia 
20 marca 2017 r.  

(akta kontroli str. 170-199ł, 897-898, 904-905)  

PIG–PIB sygnalizował NFOŚiGW w kwietniu 2018 r.14 potrzebę zmian statusu 
niektórych rodzajów kosztów wskazanych w Katalogu rodzajów kosztów pośrednich 
dla PIG-PIB, realizującego zadania psg i psh. (…) (załącznik nr 1 do Uchwały 
Zarządu NFOŚiGW z dnia 19 marca 2015 r.15), bądź ich wykluczenia z ww. 
katalogu, wnioskując o zmianę na kwalifikowalne kosztów badań lekarskich – 
medycyna pracy, wyposażenia – o wartości 1.500–3.500 zł oraz usług 

                                                      
12  W okresie 21 marca –15 kwietnia. 
13  Nr B/15/11/2017. 
14  Pismo z dnia 19 kwietnia 2018 r.  
15  Uchwała nr B/15/21/2015. 
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transportowych i opłat parkingowych. NFOŚiGW w lipcu 2018 r., po zasięgnięciu 
opinii Głównego Geologa Kraju, poinformował PIG–PIB o niezasadności 
proponowanej zmiany. 

(akta kontroli str. 1200-1214)  

W sprawie zgłaszania przez PIG–PIB do NFOŚiGW problemu braku możliwości 
rozliczenia poniesionych kosztów ogólnych (koszty ogólnego zarządu, zgodnie 
z ustawą o rachunkowości, zapadają w danym roku i tym samym obciążają 
bezpośrednio wynik finansowy) w przypadku przesunięcia terminu podpisania 
umowy na powierzone zadanie na następny rok, Dyrektor DUW, działając 
z upoważnienia Prezesa Zarządu NFOŚiGW, wyjaśnił, że: „Z analizy korespondencji 
z okresu objętego kontrolą wynika, że PIG-PIB, pismem z dnia 19.12.2016 r., 
w związku z prośbą o zawarcie umów na realizację wskazanych w przedmiotowym 
piśmie przedsięwzięć w 2016 r., informował, że taki problem może wystąpić. (…) 
NFOŚiGW, w odpowiedzi na pismo Instytutu skierował w dniu 22.12.2016 r. 
odpowiedź w sprawie, m.in. podkreślając, że: „(…) wnioski zostały złożone do 
NFOŚiGW w 2016 r. (...) i 2015 r. (...) i niezwłocznie przekazane do Ministerstwa 
Środowiska, celem zaopiniowania. Warunkowe, pozytywne opinie Ministra 
datowane na 14 lub 15.12. br. wpłynęły do NFOŚiGW 21.12.2016 r. Prośba do 
Funduszu o podjęcie decyzji przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą i podpisanie umów 
w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania opinii Ministra, biorąc pod uwagę 
wyżej wskazane okoliczności wykracza poza techniczne możliwości Funduszu. 
Jednocześnie informuję, że samo podpisanie umowy nie jest równoznaczne 
z wypłatą środków. Po podpisaniu umowy i przyjęciu zabezpieczenia w formie 
weksla w NFOŚiGW następuje rejestracja umowy oraz nadanie uprawnień do 
generatora wniosków o płatność. Następnie składane są rozliczenia, które 
sprawdzane są przez Koordynatora, Departament Kontroli Rozliczeń i Departament 
Księgowości i Rozliczeń i dopiero wtedy, gdy nie ma żadnych uwag do dokumentów 
rozliczeniowych środki są uruchamiane.”. 

(akta kontroli str. 1202-1211)  

W związku z nieuruchomieniem naboru wniosków od stycznia w każdym roku 
badanego okresu PIG–PIB zwracał się do NFOŚiGW z apelem o jak najszybsze 
uruchomienie GWD, co warunkowało pozyskanie środków na realizację zadań psg.  

(akta kontroli str. 762, 868-870)  

NFOŚiGW, stosownie do trybu pracy nad budżetem państwa, rozpoczynał prace 
nad planem finansowym w maju roku poprzedniego, którego budżet dotyczył. 
Dyrektor DUW, działając z upoważnienia Prezesa Zarządu NFOŚiGW, wyjaśnił 
m.in.: „W planie finansowym, nie są wydzielone środki na zadania psg. Pula 
środków planowana na zadania z zakresu geologii jest łączna i uwzględnia podjęte 
zobowiązania, zaległości z lat ubiegłych, wieloletnie trendy wydatków, uzgodnienia 
zewnętrzne i dodatkowo, w przypadku psg i psh (do 31.12.2017 r.) plany prac służb 
państwowych. W badanym okresie tylko w 2018 roku plan prac psg był 
zaakceptowany w terminie umożliwiającym uwzględnienie nowych zadań państwa 
w budżecie roku 2019. W pozostałych latach późne akceptowanie planów przez 
Ministra uniemożliwiało ich uwzględnianie przy planowaniu. Jak wskazano powyżej 
jednym z elementów planowania są uzgodnienia zewnętrzne, tj. z PIG-PIB oraz 
Ministerstwem Środowiska. (…) NFOŚiGW na bieżąco informował zarówno Ministra 
Środowiska jak i PIG-PIB w zakresie możliwości finansowania zadań służb 
państwowych.”. 

(akta kontroli str. 897-939)  
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NFOŚiGW otrzymywał, do wiadomości, plany prac państwowej służby geologicznej 
(dalej: „Plany prac psg”), przewidzianych do realizacji w poszczególnych latach 
badanego okresu – zaakceptowane przez Ministra Środowiska, jak również 
informacje o innych zadaniach psg powierzonych PIG–PIB przez Ministra 
Środowiska. 

(akta kontroli str. 278-360) 

Plany prac psg zostały zaakceptowane przez Ministra Środowiska na: 2016 r. – 
w dniu 23 października 2015 r.; 2017 r. – w dniu 30 grudnia 2016 r.; 2018 r. – w dniu 
14 grudnia 2017 r.; 2019 r. – w dniu 1 sierpnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 278, 304, 314, 322)  

W okresie objętym kontrolą NFOŚiGW planował środki finansowe w formie dotacji 
na potrzeby dofinansowania zadań w zakresie geologii oraz hydrogeologii bez 
wyodrębniania kwot na finansowanie przedsięwzięć z zakresu zadań psg.  

Na poszczególne lata badanego okresu zaplanowano środki finansowe (łącznie na 
zadania psg i psh) w łącznej wysokości 445.501 tys. zł, z tego na: 2016 r. –
 122.468 tys. zł; 2017 r. – 123.033 tys. zł; 2018 r. – 200.000 tys. zł.  

Kwota środków wynikających z zobowiązań z tytułu uprzednio zawartych umów na 
dofinansowanie zadań psg wyniosła na dzień 31 grudnia roku: 2016 r. – 
55.068 tys. zł; 2017 r. – 76.281 tys. zł; 2018 r. – 63.865 tys. zł.  

Stosownie do pierwotnych Planów zadań psg, przekazywanych do NFOŚiGW 
i przewidzianych do realizacji przez PIG–PIB, w kolejnych latach badanego okresu 
planowane nakłady finansowe wyniosły w: 2016 r. – 12.586,9 tys. zł; 2017 r. – 
21.999,3 tys. zł; 2018 r. – 20.256,5 tys. zł.  

Ponadto Minister Środowiska powierzył PIG–PIB wykonywanie zadań psg: od 
2016 r. – na kwotę 12.586,5 tys. zł (realizacja od kwietnia 2015 r.); od 2017 r. na 
kwotę 117.099,5 tys. zł; od 2018 r. – na kwotę 15.979,7 tys. zł16. 

(akta kontroli str. 278-360, 1429-1433)  

NFOŚiGW nie otrzymywał od Ministra Środowiska zaakceptowanych List nowych 
przedsięwzięć stanowiących zadania państwowej służby geologicznej (dalej: „Lista/y 
nowych przedsięwzięć psg”) na poszczególne lata okresu 2016–2018. Natomiast 
w 2018 r. otrzymał Listę nowych przedsięwzięć psg przewidzianych do 
dofinansowania od 2019 r., z prośbą o zabezpieczenie środków na realizację zadań 
wskazanych w tej liście. 

(akta kontroli str. 689-753)  

Na stronie internetowej NFOŚiGW opublikowano ogłoszenia o naborze wniosków 
w ramach Programu Priorytetowego Geologia i Górnictwo w dniach: 8 lipca 2016 r. 
dla naboru wniosków na 2016 r.; 30 marca 2017 r. dla naboru 2017 r. oraz 
27 kwietnia 2018 r. dla naboru 2018 r. W ogłoszeniach tych podano odpowiednio 
następujące terminy składania wniosków: od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 
30 listopada 2016 r.; od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.; od dnia 
7 maja 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. 

 (akta kontroli str. 561, 572, 586-587)  
  

                                                      
16  Według danych NFOŚiGW. 
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NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie zadań psg w ramach 
powyższego programu priorytetowego dla przedsięwzięć realizowanych w: 2016 r. – 
w dniu 19 lipca 2016 r.; 2017 r. – w dniu 12 kwietnia 2017 r.; 2018 r. – w dniu 7 maja 
2018 r. 

(akta kontroli str. 275) 

Na dzień uruchomienia naboru wniosków NFOŚiGW dysponował środkami 
zgromadzonymi na zobowiązaniu wieloletnim geologia, z którego finansowano m.in. 
zadania psg, w następującej wysokości: 287.399,1 tys. zł17; 319.489,8 tys. zł18; 
383.880,9 tys. zł19. 

 (akta kontroli str.1334)  

W okresie 2016–2018 w NFOŚiGW rozpatrywano 52 wnioski o udzielenie 
dofinansowania na zadania psg, złożone przez PIG–PIB, z tego: 

– 11 wniosków na kwotę 81.957 tys. zł dotyczyło zadań ujętych w Planach prac 
psg na 2014 r. i 2015 r.; 

– 41 wniosków na kwotę 553.738 tys. zł dotyczyło zadań ujętych w Planach prac 
psg na 2016 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r. oraz zadań powierzonych przez 
Ministra Środowiska, z których pięć wniosków (dotyczących zadań ujętych 
w planie na 2016 r.) zostało wycofanych przez PIG–PIB, a jeden wniosek 
odrzucony. Pozostałe 35 wniosków na kwotę 475.566 tys. zł było dalej 
procedowanych. 

Spośród powyższych 35 wniosków do NFOŚiGW wpłynęło: 

1) w 2016 r.– łącznie siedem wniosków, tj.: sześć wniosków na zadania z planu na 
2016 r. i jeden na zadanie powierzone. Wnioski zostały złożone do NFOŚiGW 
w październiku 2016 r.; 

2) w 2017 r. – łącznie osiem wniosków, tj.: pięć wniosków na zadania z planu na 
2017 r. i trzy na zadania powierzone. Wnioski te złożono do NFOŚiGW w okresie 
od kwietnia do października20; 

3) w 2018 r. – łącznie 20 wniosków, z tego: 

– sześć wniosków na zadania z planu na 2018 r. oraz sześć na zadania 
powierzone. Wnioski złożono do NFOŚiGW w okresie od maja do listopada21; 

– osiem wniosków na zadania z planu na 2019 r. Wnioski te zostały złożone 
w okresie od sierpnia do listopada22. 

(akta kontroli str. 363-369, 1332-1333)  

W NFOŚiGW zasady procedowania wniosków o udzielenie dofinansowania 
przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW regulował Podręcznik procedur 
dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej23 (dalej: „Podręcznik procedur”). Określono w nim 
terminy realizacji przez pracowników NFOŚiGW poszczególnych etapów naboru 
wniosków. W Podręczniku procedur określono, m.in. że: „(…) Terminy 

                                                      
17  Na dzień 19 lipca 2016 r.  
18  Na dzień 12 kwietnia 2017 r. 
19  Na dzień 7 maja 2018 r.  
20  W kwietniu - jeden wniosek; maju - dwa; w czerwcu - jeden; sierpniu -jeden; październiku – trzy wnioski. 
21  W maju - pięć wniosków, w lipcu - cztery wnioski, w sierpniu - jeden wniosek, we wrześniu - jeden wniosek, 

w listopadzie -jeden wniosek. 
22  W sierpniu - jeden wniosek, we wrześniu - dwa wnioski, w październiku - trzy wnioski, w listopadzie - dwa 

wnioski. 
23  Uchwała Zarządu NFOŚiGW nr B/16/29/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. z późn. zm. 
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rozpatrywania wniosków podane są w regulaminie, przy czym zalecane jest, aby nie 
przekraczały: 

W przypadku rozpatrywania wniosków w procedurze naboru ciągłego: 

- 63 dni od dni złożenia w NFOŚiGW wniosku do dnia podjęcia uchwały przez 
Zarząd o udzieleniu bądź odmowie udzielenia dofinansowania, z zastrzeżeniem 
wniosków, do których rozpatrzenia konieczne jest uzyskanie opinii zewnętrznych; 

- 16 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd do dnia zawarcia umowy – dla 
przedsięwzięć niewymagających zatwierdzenia wniosku Zarządu, o którym mowa 
w rozdz. III ust. 1 pkt 1 przez Radę Nadzorczą; 

- 46 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd do dnia zawarcia umowy – dla 
przedsięwzięć wymagających zatwierdzenia wniosku Zarządu, przez Radę 
Nadzorczą. (…)”. 

Terminy te zostały uszczegółowione w regulaminach naboru wniosków 
w poszczególnych latach 2016–2018.  

 (akta kontroli str. 398-400, 552, 564, 577, 2106-2123)  

W NFOŚiGW rozpatrywano wnioski o udzielenie dofinansowania w terminie 
zalecanym w Podręczniku procedur, z jednym wyjątkiem24. Stwierdzono, że 
w trakcie jego rozpatrywania NFOŚiGW trzy razy negocjował warunki umowy przez 
okres 218 dni roboczych, liczony od dnia zakończenia etapu oceny ekologiczno-
technicznej. 

(akta kontroli str. 361-362, 590-600, 1330-1331, 2143-2149, 2384-2386)  

Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi (dalej: „DZG”) m.in. wyjaśnił m.in., że: 
„Przeprowadzenie trzech osobnych etapów negocjacji i dwóch renegocjacji 
warunków dofinansowania wynikało z faktu, że uwagi do przedmiotowego wniosku 
zgłaszane były na różnych etapach procedowania. Pierwsze negocjacje odbyły się 
w okresie 20.12.2017 r. - 08.01.2018 r. (po ocenie ekologiczno-technicznej), co 
pozwoliło na rozpoczęcie elektronicznego opiniowania (…), projektu uchwały (…). 
Po analizie złożonych warunków (…) została zgłoszona uwaga w zakresie celowości 
finansowania zaliczkowego przedsięwzięcia, co skutkowało koniecznością 
przeprowadzenia renegocjacji warunków udzielenia dofinansowania, które odbyły 
się 24.01.2018 r. W związku z tym ponownie rozpoczęto proces (…) opiniowania 
uchwały - zakończony przedstawieniem Zarządowi NFOŚiGW na posiedzeniu 
w dniu 06.02.2018 r. Zarząd wstrzymał procedowanie wniosku do czasu przesłania 
uszczegółowionego wniosku oraz opinii Ministra Środowiska z dnia 23.11.2017 r. 
(…) nastąpiła konieczność przeprowadzenia ponownych renegocjacji warunków 
dofinansowania, które odbyły się 22.10.2018 r. (…).”. 

(akta kontroli str. 2156)  

Spośród 41 wniosków o dofinansowanie zadań psg, złożonych przez PIG–PIB 
w okresie objętym kontrolą, ujętych w planach pracy od 2016 r. oraz powierzonych 
przez Ministra Środowiska, badaniem objęto 24 wnioski, tj. 58,5% wszystkich 
złożonych w okresie objętym kontrolą, dla których NIK stwierdziła możliwość 
wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości w trakcie ich rozpatrywania25. 

(akta kontroli str. 361-362, 590-600, 2266-2268)  

 

                                                      
24  Dotyczy wniosku o numerze 1185/2017. 
25  Według danych z systemu informatycznego NFOŚiGW na dzień 19 listopada 2018 r. 
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NFOŚiGW, przed udzieleniem dofinansowania na zadania psg wskazane 
w badanych wnioskach, każdorazowo zasięgał opinii Ministra Środowiska, zgodnie 
z art. 411 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska26 
(dalej: „POŚ”). 

(akta kontroli str. 1330-1331) 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w przypadku czterech 
wniosków, tj. 16,7% wniosków objętych badaniem. 

W przypadku dwóch27 wniosków stwierdzono uruchomienie przez NFOŚiGW etapu 
negocjacji warunków umowy przed zakończeniem poprzedzającego go etapu oceny 
wniosku według kryteriów jakościowych dopuszczających. 

Dyrektor DZG m.in. wyjaśnił, że: „W związku z koniecznością przyspieszenia 
procedowania wniosku Koordynator zaczął przygotowywać stosowne dokumenty 
przed wpływem opinii Ministra Środowiska i w trakcie dokonywania oceny 
merytorycznej wniosku. Data rozpoczęcia negocjacji została omyłkowo 
pozostawiona w arkuszu.(…).”.28 

Ponadto, w sprawie wcześniejszego procedowania negocjacji warunków umowy 
w ramach naboru jednego29 z powyższych wniosków, Dyrektor DZG wyjaśnił m.in., 
że: „(… ) Działania te miały na celu wypłatę środków jeszcze w 2016 r., co wiązało 
się z koniecznością m.in. przedłożenia do zaopiniowania uchwały o udzielenie 
dofinansowania Zarządowi NFOŚiGW w dniu 06.12.2016 r. i Radzie Nadzorczej 
w dniu 16.12.2016 r. oraz podpisaniem 23.12.2016 r. umowy (…), środki (…) zostały 
wypłacone 30.12.2016 r.”.  

(akta kontroli str. 361-362, 1330-1331, 1453, 2143-2158) 

W okresie objętym kontrolą, w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań 
psg, NFOŚiGW odrzucił jeden wniosek30 złożony przez PIG–PIB z powodu 
negatywnej oceny formalnej wniosku. Przyczyną był brak ujęcia przedsięwzięcia 
wnioskowanego do dofinansowania w Planie prac psg, akceptowanym przez 
Ministra Środowiska, jak również nie zostało ono powierzone do wykonania, a tym 
samym brak spełnienia jednego z kryteriów dostępu.  

(akta kontroli str. 361-362, 1330-1331, 2209-2211) 

Spośród badanych wniosków, stwierdzono, że sześć wniosków wymagało 
uzupełnienia przez PIG–PIB, w tym: na etapie oceny formalnej wniosku (oceny 
wniosku według kryteriów dostępu) – dwa wnioski31; na etapie oceny ekologiczno-
technicznej (oceny wniosku według kryteriów jakościowych dopuszczających) – 
cztery wnioski32. 

(akta kontroli str. 361-362, 1330-1331, 2187-2188, 2191-2195, 2197-2207, 2348-
2357) 

W okresie 2016–2018 w NFOŚiGW zawarto 29 umów na realizację zadań psg 
o łącznej wartości 269.908 tys. zł, z tego 20 umów o łącznej wartości 220.761 tys. zł 
na zadania ujęte w Planach prac psg na 2016 r., 2017 r. i 2018 r. oraz zadania 
powierzone przez Ministra Środowiska. W 14 z ww. 20 umów nie przewidziano 
zaliczek, a jedynie refundację poniesionych kosztów. 

                                                      
26  Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. 
27  Dotyczy wniosków o numerach: 481/2016, 485/2016. 
28  Wyjaśnienia dotyczą wniosku o numerze: 481/2016. 
29  Dotyczy wniosku o numerze: 485/2016. 
30  Dotyczy wniosku o numerze:418/2016. 
31  Dotyczy wniosków o numerach: 373/2018, 552/2018. 
32  Dotyczy wniosków: 483/2016, 511/2016; 539/2016, 1091/2017.  
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W trzech spośród ww. 20 zawartych umów kwota udzielonego dofinansowania była 
inna niż kwota wnioskowana przez PIG–PIB. Wynikało to:  

– z rezygnacji z dwóch podzadań zgodnie z opinią Ministra Środowiska – 
zmniejszenie wartości umowy o 5.300 tys. zł (umowa nr 289/2017/D33), 

– błędu rachunkowego we wniosku oraz nieprzyporządkowania do kosztów 
kwalifikowanych jednej z pozycji zakresu rzeczowego – zmniejszenie wartości 
umowy o 1.203 tys. zł (umowa nr 44/2017/D), 

– konieczności wykonania pięciu sond sozologicznych do pobrania próbek wód 
podziemnych – zwiększenie wartości umowy o 15 tys. zł (umowa nr 394/2017/D). 

 (akta kontroli str. 363-369, 1348-1412, 2369-2372)  

W okresie 2016–2018 w przypadku 19 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 
ujętych w Planach prac psg począwszy od 2016 r. i zadań powierzonych34 nie 
zostały zawarte umowy w roku złożenia wniosków. 

Przyczynami niepodpisania umów w roku złożenia wniosków było m.in.: złożenie ich 
przez PIG–PIB dopiero w IV kwartale roku, długotrwałe opiniowanie wniosków przez 
Ministra Środowiska lub niewydanie opinii w danym roku; konieczność 
przeprowadzenia renegocjacji warunków dofinansowania.  

(akta kontroli str. 363-369, 2064-2065)  

W NFOŚiGW w 2017 r. rozpoznano, a następnie zdefiniowano ryzyko związane 
z nieterminową realizacją naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze 
środków NFOŚiGW – bez uwzględnienia powyższego ryzyka w Programie 
Priorytetowym Geologia i Górnictwo.  

(akta kontroli str. 2246-2252, 2258-2265)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Opublikowanie na stronie internetowej NFOŚiGW ogłoszenia o naborze wniosków 
na 2017 r. w ramach Programu Priorytetowego Geologia i Górnictwo 
z opóźnieniem dwóch dni w stosunku do terminu publikacji, wskazanego 
w instrukcji Opracowanie i wdrażanie programu priorytetowego. 

W rozdziale V Wdrażanie programu ust. 1 pkt 3 lit. b instrukcji Opracowanie 
i wdrażanie programu priorytetowego wskazano, iż ogłoszenie o naborze musi 
być publikowane z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed 
rozpoczęciem naboru ciągłego.  

W ogłoszeniu o naborze wniosków w 2017 r. podano, że rozpoczęcie naboru 
miało się rozpocząć w dniu 3 kwietnia 2017 r., zatem dniem publikacji na stronie 
internetowej NFOŚiGW powinien być, zgodnie z ww. instrukcją, 28 marca 2018 r. 

(akta kontroli str. 572, 972, 978-979)  

Kierownik Wydziału Geologii i Górnictwa DZG (dalej: „WGiG”) wyjaśniła, że: 
„Przyczyną nieterminowego przekazania ogłoszenia o naborze wniosków 
o dofinansowanie była duża ilość obowiązków służbowych wykonywanych przez 
koordynatora programu priorytetowego.”. 

 (akta kontroli str. 1014-1016) 

W ocenie NIK, powyższe działanie było niezgodne z uregulowaniami 
obowiązującymi w NFOŚiGW. 

                                                      
33  Numery umów podano w formie skróconej. 
34  Z uwzględnieniem wniosków dla zadań psg z planu od 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Zlecenie uruchomienia GWD do składania wniosków o dofinansowanie zadań 
PSG, a w konsekwencji jego uruchomienie po terminie wskazanym 
w ogłoszeniach o naborze wniosków o dofinansowanie, dokonano w terminie 
11 kwietnia 2017 r., tj. po upływie ośmiu dni od terminu wskazanego 
w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

(akta kontroli str. 572, 986) 

Kierownik WGiG wyjaśniła m.in., że: „Przyczyną nieterminowego zlecenia 
uruchomienia GWD było dłuższe niż przewidywano testowanie generatora przez 
pracowników NFOŚiGW (Wydział Geologii i Górnictwa, Departament Analiz 
Finansowych i Zespół Pomocy Publicznej). (...) Jednocześnie, biorąc pod uwagę 
terminy składania wniosków przez PIG-PIB wydaje się, że kilkudniowe 
opóźnienie w uruchomieniu GWD nie miało znaczącego wpływu i nie rodziło 
negatywnych skutków w całym procesie oceny wniosków, udzielania 
dofinansowania i realizacji przedsięwzięć.”. 

 (akta kontroli str. 1014-1017, 1024-1185) 

W ocenie NIK, zlecenie uruchomienia GWD po terminie wskazanym 
w ogłoszeniach o naborze było postępowaniem nierzetelnym, niezależnie od faktu 
potrzeby starannego przetestowania GWD. 

3. W okresie objętym kontrolą w NFOŚiGW uruchomiano nabór wniosków 
o dofinansowanie zadań psg, realizowanych przez PIG–PIB w ramach Programu 
Priorytetowego Geologia i Górnictwo, dopiero w drugim lub trzecim kwartale 
roku, którego dotyczyło dofinansowanie tych zadań. I tak nabór ww. wniosków 
uruchomiono: 19 lipca 2016 r., 12 kwietnia 2017 r. i 7 maja 2018 r. 

(akta kontroli str. 275) 

Dyrektor DUW, działając z upoważnienia Prezesa Zarządu NFOŚiGW, wyjaśnił, 
że: „Uruchomienie naboru wniosków na dany rok jest możliwe po uchwaleniu 
przez Zarząd NFOŚiGW i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW Listy 
programów priorytetowych na dany rok, uchwaleniu przez Zarząd ewentualnych 
zmian programu priorytetowego, uchwaleniu przez Zarząd planu wdrażania do 
programu, uchwaleniu przez Zarząd Regulaminu naboru wniosków 
o dofinansowanie i umieszczeniu na stronie internetowej NFOŚiGW ogłoszenia 
o naborze wniosków o dofinansowanie oraz uruchomieniu Generatora wniosków 
o dofinansowanie. 

W 2016 roku nabór wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu 
geologii, w tym również na zadania państwowej służby geologicznej został 
ogłoszony w dniu 19.07.2016 r. Wynikało to z faktu, że powołany w 2015 roku 
nowy Zarząd zalecił przegląd całej oferty NFOŚiGW i dopiero po uchwaleniu 
zweryfikowanych programów priorytetowych (w zakresie programu 
priorytetowego Geologia i górnictwo – uchwała Zarządu nr B/22/3/2016 z dnia 
25.05.2016 r.) i zatwierdzeniu ich przez Radę Nadzorczą (w zakresie programu 
priorytetowego Geologia i górnictwo - uchwała Rady Nadzorczej nr 50/16 z dnia 
16.06.2016 r.) możliwe było uchwalenie regulaminów naboru wniosków 
o dofinansowanie (w zakresie regulaminu dla programu priorytetowego Geologia 
i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka 
zasobami złóż kopalin i wód podziemnych – uchwała Zarządu nr B/28/18/2016 
z dnia 28.06.2016 r.) i rozpoczęcie naborów w 2016 roku, w dniu 19 lipca. 

NFOŚiGW, w dniu 13.01.2016 r. przesłał pismo do PIG-PIB z prośbą o składanie 
wniosków w danym roku najpóźniej do końca kwietnia danego roku, co umożliwi 
ich rozpatrzenie i rozpoczęcie finansowania w roku planowanego rozpoczęcia 
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zadań oraz zapewni stałość i ciągłość wykonywania ustawowych zadań państwa 
przez Instytut. Jednakże z przyczyn opisanych powyżej nie było możliwe 
ogłoszenie naboru wniosków w 2016 roku w terminie umożliwiającym złożenie 
wniosków Instytutowi do końca kwietnia, dlatego NFOŚiGW, po interwencji PIG-
PIB z dnia 22.04.2016 r., wystosował pismo do PIG-PIB, że termin rozpoczęcia 
naboru wniosków w roku ówczesnym był planowany na dzień 01.07.2016 r. i że 
nie przewiduje się, z uwagi na zachowanie zasady transparentności, 
wcześniejszego uruchomienia generatora dla wybranych wnioskodawców. 
Ponadto PIG-PIB został poproszony o wcześniejsze przygotowywanie wniosków, 
co umożliwi ich sprawne złożenie w momencie otwarcia naboru wniosków. 

Zaznaczyć należy, że ponad połowa wniosków PIG-PIB o dofinansowanie zadań 
z Planu zadań do realizacji w 2016 roku i latach następnych oraz zadań 
powierzonych, wpłynęła do NFOŚiGW dopiero w październiku 2016 r. 

W 2017 roku nabór wniosków o dofinansowanie został ogłoszony w dniu 
12.04.2017 r. Wynikało to z faktu, że NFOŚiGW, pismem z dnia 01.12.2016 r. 
wystąpił do Ministerstwa Środowiska o przeanalizowanie zapisów programu 
priorytetowego Geologia i górnictwo i zgłoszenie uwag do jego treści jak 
i załączników. Wystąpienie do Ministerstwa było związane z licznymi uwagami 
Ministerstwa, dotyczącymi kosztów realizacji przedsięwzięć zgłaszanych przez 
PIG-PIB, a także proponowanymi zmianami w realizacji przedsięwzięć 
zgłoszonymi w piśmie Ministerstwa Środowiska z dnia 07.10.2016 r., znak: BKA-
I.0941.4.2016.MN, przesyłającym wystąpienie pokontrolne z kontroli 
przeprowadzonej przez Ministerstwo Środowiska w PIG-PIB. NFOŚiGW zwrócił 
się o odniesienie się do ww. kwestii w trybie pilnym i przedłożenie informacji 
i uwag do 16.12.2016 r, co umożliwi przedstawienie Zarządowi NFOŚiGW 
zmienionego programu priorytetowego Geologia i górnictwo i jak najszybsze 
rozpoczęcie naboru w 2017 roku. Minister Środowiska zgłosił swoje uwagi w dniu 
18 stycznia 2017 r. (w dacie pisma MŚ pomyłkowo wpisany rok 2016 zamiast 
2017). W ślad za pismem Ministra Środowiska oraz po analizie programu, 
przedmiotowy program został zmieniony (uchwała Zarządu nr B/15/11/2017 
z dnia 20.03.2017 r. i Rady Nadzorczej nr 23/17 z dnia 31.03.2017 r.), a w ślad 
za tym ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie. PIG-PIB, pismem z lutego 
2017 r. został poinformowany o planowanym terminie naboru wniosków w 2017 
roku. PIG-PIB składał wnioski o dofinansowanie zadań z Planu zadań do 
realizacji w 2017 roku i latach następnych oraz zadań powierzonych w okresie 
kwiecień-październik 2017 r. 

W 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie został ogłoszony w dniu 
07.05.2018 r. Termin ogłoszenia wynikał z uzgodnień z Ministerstwem 
Środowiska dotyczących źródeł finansowania przedsięwzięć z zakresu 
rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, 
dofinansowywanych w ramach Części 1) programu priorytetowego Geologia 
i górnictwo.  

PIG-PIB składał wnioski o dofinansowanie zadań z Planu zadań do realizacji 
w 2018 roku i latach następnych oraz zadań powierzonych w okresie maj – lipiec 
2018 r. oraz złożył wszystkie wnioski z Planu zadań do realizacji w 2019 roku 
i latach następnych w okresie sierpień – listopad.”. 

(akta kontroli str. 756-896)  

Do NFOŚiGW corocznie zwracał się PIG–PIB z apelem o jak najszybsze 
uruchomienie GWD, w celu możliwości złożenia wniosków i po podpisaniu 
umowy odzyskania poniesionych wydatków na zadania państwa w zakresie 
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geologii, realizowane zgodnie z Planami prac psg, od stycznia danego roku. 
PIG–PIB wskazywał, że ponoszone koszty w znaczącym stopniu obciążają 
finanse Instytutu, co zagraża jego płynności finansowej.  

 (akta kontroli str. 762, 868-870, 874, 877) 

W sprawie nieumożliwienia PIG–PIB (poprzez GWD lub w innej formie, 
np. „papierowej”) składania wniosków o dofinansowanie zadań psg już od 
początku roku Dyrektor DUW, działając z upoważnienia Prezesa Zarządu 
NFOŚiGW, wyjaśnił m.in., że (tekst wyróżniony zgodnie z dokumentacją 
źródłową): „(…) W NFOŚiGW nie jest praktykowane ogłaszanie naborów dla 
konkretnych wnioskodawców, gdyż NFOŚiGW kieruje się zasadą 
transparentności i każdy wnioskodawca traktowany jest w ten sam sposób. 

Natomiast kwestie związane z wdrażaniem programów priorytetowych reguluje 
„Instrukcja: Opracowanie i wdrażanie programu priorytetowego” i składanie 
wniosków o dofinansowanie jest możliwe po spełnieniu jej zapisów. 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 162 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze: 

1. Państwowa służba geologiczna jest finansowana ze środków budżetu 
państwa w części dotyczącej środowiska będących w dyspozycji ministra 
właściwego do spraw środowiska. 

2. Państwowa służba geologiczna może być dofinansowana z innych środków 
publicznych, na zasadach dotyczących wykorzystania tych środków. 

Tym dodatkowym źródłem finansowania, o którym mowa w ust. 2 powyższego 
przepisu mogą być środki NFOŚiGW, zgromadzone na tzw. „subfunduszu 
geologicznym”, zgodnie z art. 401c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r 
Prawo ochrony środowiska. Zabezpieczanie środków przez NFOŚiGW na 
realizację zadań psg nie jest zatem działaniem obligatoryjnym.”. 

(akta kontroli str. 1200-1211) 

W ocenie NIK, uruchamianie przez NFOŚiGW możliwości składania wniosków 
o dofinansowanie zadań psg w drugim, a nawet trzecim kwartale roku, którego 
wnioski dotyczą, było postępowaniem nierzetelnym, szczególnie że przyjmowanie 
wniosków w Programie Priorytetowym Geologia i Górnictwo odbywało się tylko do 
końca listopada – co zostało przedstawione w kolejnej nieprawidłowości.  

W ocenie NIK, brak możliwości złożenia przez PIG–PIB wniosków z początkiem 
roku powodował konieczność wydatkowania przez Instytut własnych środków na 
realizację zadań państwa w zakresie geologii, a także, wobec wstrzymywania 
części prac, mogło to być jedną z przyczyn zauważonego przez NFOŚiGW 
„zniżkowego trendu finansowania zadań” psg. 

4. Dla Programu Priorytetowego Geologia i Górnictwo uchwalono końcowy termin 
składania wniosków o udzielenie dofinansowania do dnia 30 listopada każdego 
roku okresu 2016–2018. 

(akta kontroli str. 561, 572, 586-587)  

W NFOŚiGW funkcjonowały programy priorytetowe, w ramach których udzielano 
dofinansowania dla naborów ciągłych, ze wskazanymi terminami zakończenia 
składania wniosków późniejszymi niż w Programie Priorytetowym Geologia 
i Górnictwo. I tak np. w: 

– 2016 r. dla programów priorytetowych pn.: Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego 
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Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; Racjonalna gospodarka 
odpadami – datami zakończenia naboru wniosków były odpowiednio: 
30 grudzień 2016 r., 20 grudzień 2016 r.; 

– 2017 r. dla programów priorytetowych pn. Edukacja ekologiczna; 
Współfinansowanie programu LIFE; Wsparcie dla Innowacji sprzyjającej 
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie 
Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (B+R) – datami zakończenia 
naboru wniosków były odpowiednio: 27 grudzień 2017 r.; 28 grudzień 2017 r. 
oraz 29 grudzień 2017 r.; 

– 2018 r. dla programów priorytetowych pn. Poprawa jakości powietrza Część 1) 
Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych (…); Współfinansowanie 
programu LIFE – datą zakończenia naboru wniosków był 28 grudzień 2018 r. 

(akta kontroli str. 877-878, 1335-1347) 

Dyrektor DUW, działając z upoważnienia Prezesa Zarządu NFOŚiGW wyjaśnił 
m.in., że: „(…) Zarząd NFOŚiGW w przypadku każdego programu 
priorytetowego i każdego naboru wniosków terminy określa indywidualnie.”. 

(akta kontroli str. 1325-1328) 

W ocenie NIK, uniemożliwienie składania wniosków w Programie Priorytetowym 
Geologia i Górnictwo do końca roku, szczególnie w sytuacji rozpoczynania 
naboru wniosków w drugim, a nawet w trzecim kwartale danego roku, było 
postępowaniem niezasadnym, biorąc pod uwagę terminy zakończenia składania 
wniosków w innych programach priorytetowych. 

5. Analiza 35 procedowanych wniosków o udzielenie dofinansowania wykazała, że 
w przypadku sześciu wniosków nie wprowadzono do systemu informatycznego 
NFOŚiGW wszystkich dat z poprzedniego etapu procedowania wniosku.  

Dyrektor DUW, działając z upoważnienia Prezesa Zarządu NFOŚiGW wyjaśnił, 
że: „System informatyczny do obsługi wniosków i uchwał nie jest elektronicznym 
obiegiem a jedynie systemem ewidencyjnym, którego celem jest wspomaganie 
pracowników NFOŚiGW w zakresie oceny wpływających wniosków jak 
i przygotowywania uchwał, które kierowane są do Zarządu NFOŚiGW w celu 
przyznania dofinansowania. Obecnie w systemie jest zaimplementowana 
walidacja, która zabrania przekazania wniosku do etapu oceny merytorycznie 
jeżeli etap oceny formalnej nie został zakończony. Ze względu na różnorodną 
specyfikę procedowania wniosków o dofinansowanie, w poszczególnych 
programach priorytetowych rejestracja faktów związanych z zakończeniem 
danego etapu procedowania musiała być możliwa pomimo braku wprowadzenia 
do systemu daty zakończenia poprzedniego etapu. W nowo projektowanym 
systemie do obsługi wniosków i uchwał są zaimplementowane walidacje 
uniemożliwiające przejście z jednego etapu oceny do drugiego w sytuacji gdy 
etap poprzedni nie został zakończony.”. 

 (akta kontroli str. 361-362, 2358-2360)  

Zdaniem NIK, funkcjonalność systemu informatycznego NFOŚiGW powinna 
wymuszać wprowadzenie wszystkich danych dotyczących danego etapu 
procedowania wniosku, wymaganych wewnętrznymi przepisami, zanim możliwe 
będzie wprowadzanie danych dotyczących następnego etapu rozpatrywania 
wniosku. 

W ocenie NIK, niewprowadzenie dat dotyczących procedowanego wcześniej 
etapu rozpatrywania wniosku było postępowaniem nierzetelnym. 
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6. System informatyczny NFOŚiGW nie umożliwiał rejestracji terminu wystąpienia 
NFOŚiGW o opinię (na podstawie art. 411 ust. 2 POŚ) do Ministra Środowiska 
przed przeznaczeniem środków na finansowanie potrzeb geologii.  

Dyrektor DUW, działając z upoważnienia Prezesa Zarządu NFOŚiGW wyjaśnił 
m.in., że: „Zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, jakie zostały zdefiniowane 
w trakcie budowy systemu do obiegu wniosków i uchwał, a także w trakcie 
dotychczasowej eksploatacji systemu nie pojawiło się wymaganie, iż system 
powinien umożliwiać rejestrację daty wystąpienia NFOŚiGW o opinię do Ministra 
Środowiska.”. 

 (akta kontroli str. 361-362, 2363-2366) 

Z uwagi na fakt, że w ramach dofinansowania zadań psg wymagane jest 
uzyskanie opinii Ministra Środowiska, zdaniem NIK, funkcjonalność systemu 
informatycznego NFOŚiGW powinna zapewnić ewidencjonowanie daty 
przekazania wniosku do opiniowania oraz daty otrzymania opinii Ministra 
Środowiska. Jest to bowiem okres „zawieszenia” rozpatrywania wniosku 
w NFOŚiGW, po którym należy przestrzegać terminów następnych etapów 
procedowania wniosku.  

W ocenie NIK, niezapewnienie wskazanej funkcjonalności systemu NFOŚiGW 
w ramach procedowania wniosków o dofinansowanie zadań psg było 
postępowaniem nierzetelnym. 

7. W 14 na 24 badanych wniosków, tj. 58,3%, stwierdzono nieterminową realizację 
poszczególnych etapów rozpatrywania wniosków, w stosunku do terminów 
określonych w Regulaminie naboru, w tym w: 

a) 12 wnioskach35 opóźnienia realizacji etapu oceny według kryteriów dostępu 
(ocena formalna wniosku) wyniosły od trzech do 22 dni roboczych w stosunku 
do wymaganego terminu (trzy dni robocze od daty rejestracji wniosku); 

(akta kontroli str. 361-362, 398-400, 1330-1331, 2212-2217, 2377-2378) 

Kierownik Wydziału Wniosków wyjaśnił, że przyczynami opóźnień w realizacji 
powyższego etapu były m.in.: spiętrzenie prac w okresach od 21 kwietnia do 
30 maja 2017 r. (w przypadku trzech wniosków36); konieczność priorytetowego 
rozpatrywania wniosków złożonych w ramach PO IiŚ37 2014–2020 (w przypadku 
ośmiu wniosków38); zmniejszenie liczby pracowników ze względu na okres 
urlopowy (w przypadku jednego wniosku39). 

(akta kontroli str. 2218-2220)  

b) trzech wnioskach40 opóźnienia realizacji etapu oceny według kryteriów 
jakościowych dopuszczających (ocena ekologiczno-techniczna) wyniosły od 
trzech do sześciu dni roboczych w stosunku do wymaganego terminu (17 dni 
roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej oraz uzyskania pozytywnej 
opinii Ministra Środowiska); 

(akta kontroli str. 361-362, 398-400, 1330-1331, 2143-2149, 2377-2378)  

 

                                                      
35  Dotyczy wniosków o numerach: 480/2016; 481/2016; 482/2016; 483/2016; 485/2016; 907/2017; 926/2017; 

932/2017; 234/2018; 235/2018; 253/2018; 373/2018. 
36  Dotyczy wniosków o numerach: 907/2017; 926/2017; 932/2017. 
37  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 
38  Dotyczy wniosków o numerach: 480/2016; 481/2016; 482/2016; 483/2016; 485/2016; 234/2018; 235/2018; 

253/2018. 
39  Dotyczy wniosku o numerze: 373/2018. 
40  Dotyczy wniosków o numerach: 907/2017; 932/2017; 1230/2017. 
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Dyrektor DZG wyjaśnił m.in, że opóźnienia spowodowane były: 

– przebywaniem koordynatora wniosku na urlopie wypoczynkowym 
i niemożliwością dokonania oceny przez osobę zastępującą, z uwagi na 
nadmiar własnych obowiązków służbowych oraz fakt, że jej dokonanie wymaga 
dokładnego przeanalizowania wniosku o dofinansowanie, co jest procesem 
pracochłonnym (w przypadku dwóch wniosków41); 

– spiętrzeniem się obowiązków służbowych koordynatora wniosku (w przypadku 
jednego wniosku42). 

(akta kontroli str. 2150-2158)  

c) w jednym wniosku43 opóźnienie w realizacji etapu podpisania umowy wyniosło 
12 dni roboczych w stosunku do wymaganego terminu (16 dni od dnia wejścia 
w życie uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 119/18 z dnia 27 września 
2018 r.); 

(akta kontroli str.361-362, 1330-1331, 2269-2270, 2277-2292, 2377-2378) 

Dyrektor DZG wyjaśnił m.in., że: „Terminy wskazane w regulaminie naboru mają 
charakter instruktażowy. Wiążącym terminem do zawarcia umowy jest termin 
wskazany w uchwale Zarządu NFOŚiGW. Dofinansowanie na realizację 
przedsięwzięcia (…) zostało udzielone przez Zarząd NFOŚiGW uchwałą 
nr B/39/9/2018 z dnia 17.09.2018 r. W uchwale tej określono termin jej ważności, 
w którym powinna zostać zawarta umowa. Termin ten wygasł w dniu 
21.11.2018 r. Biorąc pod uwagę powyższe, umowa została zawarta w terminie 
przewidzianym w uchwale Zarządu NFOŚiGW.”. 

(akta kontroli str. 2271)  

W kwestii sprawowania niewystarczającego nadzoru nad terminowością 
realizacji etapu oceny formalnej procedowania wniosków o udzielenie 
dofinansowania zadań psg ze środków NFOŚiGW, Kierownik Wydziału 
Wniosków wyjaśnił m.in., że: „Rocznie ocenie formalnej podlega ponad 1000 
wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków NFOŚiGW możliwe jest 
zatem popełnienie omyłek przez pracowników (…) Jednocześnie zapewniam, że 
w przyszłości Zespół dołoży wszelkich starań by nie powtórzyła się zaistniała 
sytuacja.”. 

(akta kontroli str. 2220)  

W sprawie niewystarczającego nadzoru nad terminowością realizacji 
poszczególnych etapów procedowania wniosków o udzielenie dofinansowania 
zadań psg ze środków NFOŚiGW, Dyrektor DZG wyjaśnił m.in., że: „Nadzór 
w Departamencie Ochrony Ziemi jest prowadzony. Ewentualne uchybienia 
w terminowości realizacji zadań nie wynikały z braku nadzoru, lecz z różnych 
przyczyn, w szczególności dużego natężenia pracy oraz różnorodności 
prowadzonych spraw (…). W przyszłości podejmę wszelkie działania, żeby 
zminimalizować powyższe uchybienia. 
Jednakże wydaje się, że wskazane (…) ustalenia kontroli nie miały znaczącego 
wpływu i nie rodziły negatywnych skutków w całym procesie procedowania 
wniosków, udzielania dofinansowania przez NFOŚiGW oraz realizacji 
przedsięwzięć przez PIG-PIB.”. 

(akta kontroli str. 2190)  

                                                      
41  Dotyczy wniosków o numerach: 907/2017; 932/2017. 
42  Dotyczy wniosku o numerze: 1230/2017. 
43  Dotyczy wniosku o numerze: 347/2018. 
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NIK nie podziela opinii Dyrektora DZG, że wiążącym terminem do zawarcia umowy 
jest termin wskazany w uchwale Zarządu NFOŚiGW, bowiem uchwała wskazuje 
okres w jakim powinna zostać zawarta umowa, a Regulamin naboru określa 
maksymalny termin jej zawarcia.  

W ocenie NIK, przekraczanie terminów etapów rozpatrywania wniosków było 
postępowaniem niezgodnym z obowiązującymi w NFOŚiGW uregulowaniami, 
a sprawowany nadzór był nieskuteczny. 

8. W okresie 2016–2018 w NFOŚiGW zawarto 20 umów na realizację zadań 
z Planów prac psg od 2016 r., od 2017 r., od 2018 r. i zadań powierzonych przez 
Ministra Środowiska. W 14 z ww. umów, tj. w 70%, nie przewidziano zaliczek, 
a jedynie refundację poniesionych kosztów. 

(akta kontroli str. 363-369) 

W listopadzie 2015 r.44 NFOŚiGW poinformował PIG–PIB, że wypłaty zaliczkowe 
będą możliwe dla przedsięwzięć, których kwota dotacji przekracza 8 mln zł, 
a postanowienie to obowiązuje dla wszystkich wniosków nowoskładanych 
i złożonych, dla których nie odbyły się negocjacje warunków dofinansowania. 

PIG–PIB pismami z dnia 30 grudnia 2015 r., 9 marca 2016 r. i 9 sierpnia 2016 r. 
zwracał się z prośbą do Zarządu NFOŚiGW o zmianę powyższej decyzji. 
W argumentacji Instytut wskazywał m.in. że w przypadku zmiany charakteru 
finansowania, z zaliczkowego na refundacyjny, PIG–PIB w swoich planach 
wieloletnich zobowiązany byłby do corocznego zabezpieczenia wielomilionowych 
kwot (średnio ok. 19 mln zł) na bieżące i przyszłe zobowiązania finansowe, 
wynikające z realizacji służb państwowych, na które to zobowiązania Instytut nie 
posiada wolnych środków finansowych. Ponadto wskazywano, że uruchamianie 
szeregu koniecznych postępowań przetargowych na wyłonienie dostawców 
usług podwykonawczych oraz dostawców towarów i usług o charakterze 
inwestycyjnym nie powinno mieć miejsca bez zapewnienia środków finansowych 
na ich realizację.  

NFOŚiGW w odpowiedzi na ww. prośby PIG–PIB podtrzymał swoje stanowisko. 

W sprawie zmiany zasad finansowania zadań psg Dyrektor DUW, działając 
z upoważnienia Prezesa Zarządu NFOŚiGW, wyjaśnił m.in., że: „Podstawową 
formą finansowania w NFOŚiGW jest refundacja. Środki są wypłacane po 
przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty, bez obowiązku 
ich wcześniejszego opłacenia przez Beneficjenta. Zarząd NFOŚiGW może, 
zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, postanowić o wypłacie 
kwoty dofinansowania lub jej części w formie zaliczki, po spełnieniu przesłanek 
określonych w tych Zasadach.  

Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW w zakresie zaliczek 
nie uległy zmianie, tj. nie wprowadzono odrębnych zasad finansowania dla PIG-
PIB, a Zarząd NFOŚiGW nadal może postanowić o wypłacie kwoty 
dofinansowania lub jej części w formie zaliczki. NFOŚiGW zatem nie odstąpił od 
możliwości wypłat zaliczkowych, w tym wypłat zaliczkowych dla PIG–PIB na 
wykonanie zadań związanych z realizacją psg. NFOŚiGW, pod koniec 2015 
roku, w związku z nieterminowym rozliczaniem zaliczek, częstym przesuwaniem 
terminów rozliczeń zaliczek, długim czasem przedkładania stosownych 
wyjaśnień do składanych rozliczeń, postanowił jedynie ograniczyć możliwość 
wypłat zaliczkowych dla przedsięwzięć, których wnioskowana kwota dotacji nie 

                                                      
44  Pismo z dnia 4 listopada 2015 r. znak NFOŚiGW-DZG.071.1.2015.1. 
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przekracza 8 mln zł. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do PIG-PIB w dniu 
04.11.2015 r. Wskazana w tym piśmie kwota 8 mln zł jest wartością instrukcyjną, 
gdyż decyzja w sprawie możliwości zaliczkowych wypłat każdorazowo leży 
w gestii Zarządu NFOŚiGW.  

Ww. ograniczenie związane było również z faktem, że PIG-PIB wykorzystał 
środki NFOŚiGW, przekazane w formie zaliczki na wyodrębniony rachunek 
bankowy w ramach umowy nr 897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D z dnia 
13.12.2013 r., pn.: „Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty 
o architekturę SOA”, zawartej pomiędzy NFOŚiGW a PIG-PIB, na cele inne, niż 
wskazane w tejże umowie, tj. przelał środki w wysokości 4 000 000,00 zł z tego 
rachunku na rachunek podstawowy, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 
dla pracowników PIG-PIB. Natomiast § 51 ust. 4 umowy jasno wskazuje, że 
z rachunku bankowego Beneficjenta właściwego do przekazywania środków 
z Dotacji (przekazanej w formie zaliczki) nie mogą być dokonywane żadne 
wypłaty, z wyjątkiem płatności w ramach Przedsięwzięcia. 

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, pomimo odmowy wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
w PIG-PIB ze względu na brak w zarzucanym czynie znamion naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych, w uzasadnieniu do Postanowienia 
jednoznacznie stwierdził, że w przedmiotowej sprawie zaistniała niezaprzeczalna 
nieprawidłowość w gospodarowaniu przez PIG-PIB środkami pochodzącymi 
z dotacji NFOŚiGW. 

Główny Geolog Kraju, pismem z dnia 31.08.2016 r. poinformował, że popiera 
wszystkie działania NFOŚiGW mające na celu zwiększenie kontroli wydatków 
środków publicznych, a także mające na celu zwiększenie efektywności ich 
wykorzystania.”. 

 (akta kontroli str. 901-902, 959-965a) 

Zdaniem NIK, podstawową formą finansowania zadań państwa w zakresie geologii 
przez NFOŚiGW, powinna być możliwość otrzymania zaliczki w celu dokonywania 
bieżących płatności związanych z realizacją zadań psg. Narzucanie w umowach 
tylko refundacji poniesionych kosztów przy realizacji zadań państwa w zakresie 
geologii, powoduje nieuzasadnioną konieczność ponoszenia przez PIG–PIB 
dodatkowych kosztów związanych z wykorzystaniem środków własnych – np. 
kosztów korzystania z linii kredytowej, co obciąża wynik finansowy Instytutu. 
Uzasadnieniem do ograniczenia tej formy finansowania nie powinien być 
wskazany przypadek nieprzestrzegania warunków umowy 897/2013/Wn-7/FG-GO-
DN/D, za który Beneficjent powinien ponosić odpowiedzialność jedynie w ramach 
danej umowy. 

W ocenie NIK, szerokie stosowanie przez NFOŚiGW zasady dofinansowania 
zadań psg, w ramach umów, w których nie przewidziano zaliczek, a jedynie 
refundację kosztów, było postępowaniem niecelowym i w konsekwencji jedną 
z przyczyn ujemnego wyniku finansowego Instytutu wykazanego za 2016 r. 
i 2017 r.  

9. W 11 z 24 badanych wniosków o dofinansowanie realizacji zadań psg, tj. 45,8%, 
stwierdzono brak lub wprowadzenie błędnych danych do systemu 
informatycznego NFOŚiGW dokumentującego realizację poszczególnych etapów 
naboru wniosków, w tym: 
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a) dla czterech wniosków45 wprowadzono do systemu informatycznego 
NFOŚiGW błędną datę oceny formalnej wniosku (oceny wniosku według 
kryteriów dostępu); 

(akta kontroli str. 361-362, 1330-1331, 2212-2217, 2379-2380)  

Kierownik Wydziału Wniosków wyjaśnił, że pomyłkowo wprowadzono błędne 
dane.  

(akta kontroli str. 2218)  

b) dla dwóch wniosków46 wprowadzono do systemu informatycznego NFOŚiGW 
błędną datę negocjacji warunków umowy; 

(akta kontroli str. 361-362, 1330-1331, 2143-2149, 2379-2380)  

Dyrektor DZG wyjaśnił, że dane zostały wprowadzone omyłkowo dla jednego 
wniosku47.  

Natomiast Dyrektor DUW, działając z upoważnienia Prezesa Zarządu 
NFOŚiGW, m.in. wyjaśnił48, że: „Obecnie system informatyczny do obsługi 
wniosków i uchwał umożliwia rejestrację daty rozpoczęcia i zakończenia 
negocjacji. W związku z tym, jako data rozpoczęcia powinna zostać wskazana 
data pierwszych negocjacji a jako data zakończenia – data, w której te 
negocjacje (po wszystkich etapach) uległy zakończeniu.(…).”. 

(akta kontroli str. 2360-2361) 

c) dla dwóch wniosków49 wprowadzono do systemu informatycznego NFOŚiGW 
błędną datę oceny wniosku według kryteriów jakościowych dopuszczających 
(oceny ekologiczno-technicznej wniosku); 

(akta kontroli str. 361-362, 1330-1331, 2143-2149, 2379-2380)  

Dyrektor DZG wyjaśnił m.in, że błędna data została omyłkowo wprowadzona do 
systemu informatycznego NFOŚiGW, a w czasie trwania kontroli w systemie 
informatycznym NFOŚiGW dokonano stosownej korekty. 

(akta kontroli str. 2150-2158, 2176-2178)  

d) dla czterech wniosków50 nie wpisano do systemu informatycznego NFOŚiGW 
terminów zakończenia etapu ocena ekologiczno-techniczna wniosku (ocena 
wniosku według kryteriów jakościowych dopuszczających); 

(akta kontroli str. 361-362, 1330-1331, 2143-2149, 2379-2380)  

Dyrektor DZG wyjaśnił m.in., że przyczyną powyższych braków danych była 
duża liczba spraw bieżących do załatwienia. W trakcie trwania kontroli 
uzupełniono dane w systemie informatycznym NFOŚiGW. 

(akta kontroli str. 2150-2158; 2179-2186)  

e) dla trzech wniosków51 nie wpisano do systemu informatycznego NFOŚiGW 
terminów rozpoczęcia i zakończenia etapu negocjacji warunków umowy; 

(akta kontroli str. 361-362, 1330-1331, 2143-2149, 2379-2380)  

                                                      
45  Dotyczy wniosków o numerach: 418/2016; 358/2018; 451/2018; 501/2018. 
46  Dotyczy wniosków o numerach: 907/2017; 1185/2017. 
47  Dotyczy wniosku o numerze: 907/2017. 
48  Wyjaśnienia dotyczą wniosku o numerze: 1185/2017. 
49  Dotyczy wniosków o numerach: 481/2016; 511/2018. 
50  Dotyczy wniosku o numerze: 235/2018; 347/2018; 358/2018; 373/2018. 
51  Dotyczy wniosku o numerze: 235/2018; 358/2018; 511/2016. 
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Dyrektor DZG wyjaśnił m.in., że przyczyną braku powyższych danych były 
przeoczenie i dużo obowiązków służbowych wykonywanych w tym czasie przez 
koordynatora wniosków. 

(akta kontroli str. 2150-2158)  

W kwestii sprawowania niewystarczającego nadzoru nad prawidłowością 
wprowadzania do systemu informatycznego NFOŚiGW danych dokumentujących 
etap oceny formalnej procedowania wniosków o udzielenie dofinansowania 
zadań psg ze środków NFOŚiGW, Kierownik Wydziału Wniosków wyjaśnił m.in., 
że: „Rocznie ocenie formalnej podlega ponad 1000 wniosków o udzielenie 
dofinansowania ze środków NFOŚiGW możliwe jest zatem popełnienie omyłek 
przez pracowników (…) Jednocześnie zapewniam, że w przyszłości Zespół 
dołoży wszelkich starań by nie powtórzyła się zaistniała sytuacja.”. 

(akta kontroli str. 2220)  

W sprawie sprawowania niewystarczającego nadzoru nad prawidłowością 
wprowadzania do systemu informatycznego NFOŚiGW danych dokumentujących 
etapy procedowania wniosków o udzielenie dofinansowania zadań psg, Dyrektor 
DZG wyjaśnił m.in, że: „Nadzór w Departamencie Ochrony Ziemi jest 
prowadzony. Ewentualne uchybienia w realizacji zadań nie wynikały z braku 
nadzoru, lecz z różnych przyczyn, w szczególności dużego natężenia pracy oraz 
różnorodności prowadzonych spraw, (…) W przyszłości podejmę wszelkie 
działania, żeby zminimalizować powyższe uchybienia.(…).”. 

(akta kontroli str. 2158)  

W ocenie NIK, brak wprowadzenia danych lub wprowadzenie do systemu 
informatycznego NFOŚiGW błędnych danych było postępowaniem nierzetelnym, 
a sprawowany nadzór był nieskuteczny. 

10. W poszczególnych latach okresu 2016–2018 w przypadku 14 wniosków 
o udzielenie dofinansowania zadań psg wystąpiły nieprawidłowości 
w terminowości realizacji etapów ich naboru, z tego: w 2016 r. dla pięciu 
wniosków, w 2017 r. dla czterech wniosków, w 2018 r. dla pięciu wniosków. 

Ponadto w przypadku 11 wniosków wystąpiły nieprawidłowości polegające na 
niewprowadzeniu do systemu informatycznego NFOŚiGW danych o datach 
realizacji poszczególnych etapów rozpatrywania wniosków lub wprowadzeniu 
błędnych danych, z tego: w 2016 r. dla trzech wniosków, w 2017 r. dla dwóch 
wniosków, w 2018 r. dla sześciu wniosków. 

Zgodnie z Komunikatem Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych 
w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem52: „(…) Nie rzadziej niż raz w roku 
należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań (…).”. 

(akta kontroli: str. 361-362, 1330-1331, 2143-2159, 2212-2220, 2377-2382) 

W sprawie rozpoznania ryzyk dotyczących nieterminowej realizacji 
poszczególnych etapów naboru wniosków o dofinansowanie ze środków 
NFOŚiGW, w tym zadań psg, Dyrektor DUW wyjaśnił m.in., że: „(…) NFOŚiGW 
w 2017 r. rozpoznał, a następnie zdefiniował ryzyko związane z nieterminową 
realizacją poszczególnych etapów naboru wniosków o dofinansowanie. Do jego 
czynników zaliczono, w szczególności:  

                                                      
52  Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56. 
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– skumulowanie naborów wniosków skutkujące spiętrzeniem prac (powstaniem 
wąskich gardeł procesu), 

– błędy we wnioskach o dofinansowanie, 

– długotrwałe procesy uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i zgód. 

W celu mitygacji przedmiotowego ryzyka NFOŚiGW zastosował mechanizmy 
kontrolne, do których zaliczały się: 

– prowadzenie szkoleń dla beneficjentów w celu uniknięcia błędów we wnioskach 
o dofinansowanie, 

– uwzględnienie konieczności unikania spiętrzeń wniosków o dofinansowanie do 
oceny w kalendarium ich naborów, 

– wzmocnienia kadrowe (zwiększenie liczby pracowników) w komórkach 
zajmujących się oceną wniosków o dofinansowanie, 

– zastosowanie bieżącego monitoringu liczby otrzymanych wniosków 
o dofinansowanie i statusu ich oceny (…).”.  

Zdaniem NIK, powyższe wyjaśnienia w części „(…) NFOŚiGW w 2017 r. 
rozpoznał, a następnie zdefiniował ryzyko związane z nieterminową realizacją 
poszczególnych etapów naboru wniosków o dofinansowanie (…).” nie znajdują 
potwierdzenia, bowiem w rejestrze ryzyk na 2017 r. rozpoznano takie ryzyko 
(kolumna 6) ale dla zadań53 innych (kolumna 5) aniżeli zadania w ramach 
Programu Priorytetowego Geologia i Górnictwo.  

Ponadto w rejestrze nie uwzględniono ryzyka dotyczącego nieterminowego 
wprowadzania danych do systemu informatycznego NFOŚiGW, bądź braku ich 
wprowadzania. 

W sprawie rozpoznania ryzyk dotyczących nierzetelności prowadzenia rejestru 
dokumentującego realizację poszczególnych etapów naboru wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW, w tym zadań psg, 
Dyrektor DUW wyjaśnił m.in., że: „(…) NFOŚiGW nie zidentyfikował ryzyka 
nierzetelności prowadzenia rejestru dokumentującego realizację poszczególnych 
etapów naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków 
NFOŚiGW, w tym zadań psg jako zdarzenia, które w istotny sposób może 
wpłynąć na cele określone w planie działalności tej instytucji.(…).”. 

Ponadto Dyrektor DUW wyjaśnił m.in., że: „(…) Oceny kontroli zarządczej 
przeprowadzane dla NFOŚiGW wykonywane w oparciu o:  

– wyniki monitoringu realizacji celów i zadań, 

– samoocenę kontroli zarządczej, 

– analizy ryzyka, 

– wyniki audytów i kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych, 

nie zidentyfikowały kwestii nierzetelnego prowadzenia rejestru dokumentującego 
realizację poszczególnych etapów naboru wniosków o dofinansowanie oraz 
istotnego wpływu tego faktu na cele NFOŚiGW i efektywność całego systemu 
kontroli zarządczej. (…).”. 

(akta kontroli str. 2246-2265) 

                                                      
53  Dotyczących m.in. realizacji przedsięwzięć w ramach następujących programów priorytetowych: poprawa 

jakości powietrza, Wspieranie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki; 
Poprawa efektywności energetycznej; programu PL 04 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii; programu Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimat, Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach. 
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W ocenie NIK, niezidentyfikowanie i nieuwzględnienie w rejestrze ryzyk na 
poszczególne lata 2016–2018 nieterminowej realizacji etapów naboru wniosków 
oraz nierzetelnego wprowadzania danych do systemu informatycznego NFOŚiGW, 
dokumentujących realizację poszczególnych etapów naboru wniosków 
o dofinansowanie zadań psg, było postępowaniem nierzetelnym. 

Zdaniem NIK, stwierdzone nieprawidłowości wskazują, że rejestry ryzyka 
funkcjonujące w NFOŚiGW w poszczególnych latach, były niekompletne.  

W NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego Geologia i Górnictwo zapewniono 
środki finansowe na realizację zadań psg oraz dokonywano naboru wniosków 
o dofinansowanie ww. zadań i rozpatrywano wnioski. Nabór wniosków był jednak 
rozpoczynany dopiero w drugim, a nawet trzecim kwartale roku przy jednoczesnym 
ograniczeniu do 30 listopada terminu składania w danym roku wniosków. 
Stwierdzono także przypadek opóźnienia w opublikowaniu ogłoszenia o naborze 
wniosków oraz uruchomienie GWD po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 

W procesie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań psg dotrzymywano 
(z jednym wyjątkiem) zalecanego okresu liczonego od dnia złożenia wniosku do 
dnia podjęcia uchwały o dofinansowaniu. Ustalono jednak występowanie 
nieprawidłowości związanych m.in. z przekraczaniem terminów procedowania 
poszczególnych etapów rozpatrywania wniosków oraz ewidencjonowaniem danych 
w systemie informatycznym NFOŚiGW.  

Stwierdzono ponadto, że główną formą dofinansowania zadań psg była refundacja 
poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięcia bez możliwości pobrania 
zaliczki. 

W ocenie NIK, stwierdzone nieprawidłowości świadczą o niewystarczającej 
skuteczności nadzoru nad prawidłowością realizowania ww. zadań, sprawowanego 
w ramach kontroli zarządczej. 

2. Finansowanie zadań realizowanych przez państwową 
służbę geologiczną. 

W latach 2016–2018 obowiązujące zasady rozliczania i kontroli warunków realizacji 
umów o dofinansowanie w formie dotacji zadań psg określone zostały 
w Podręczniku procedur, a kontrola przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków 
NFOŚiGW odbywa się na podstawie instrukcji „Kontrola w NFOŚiGW”54. 

W ww. Podręczniku procedur określono m.in.: 

– zasady i terminy rozpatrywania wniosków o wypłatę środków refundacji i zaliczek 
oraz rozliczenia zaliczek; 

– wzory dokumentów potwierdzających dokonanie poszczególnych czynności 
związanych z rozpatrywaniem wniosków (w tym: m.in. karta obiegowa rozliczenia 
i karta akceptacji rozliczenia). 

 (akta kontroli str. 223, 2058-2063) 

W latach 2016–2018 NFOŚiGW przekazał do PIG–PIB, na realizację zadań psg, 
środki w łącznej kwocie 181.345,6 tys. zł55 w tym: 

                                                      
54  Uchwała Zarządu NFOŚiGW nr B/35/37/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. z późn. zm. 
55  Wartość wypłat per saldo. Rzeczywiste wypłaty były większe, w trakcie roku dokonywano zwrotów 

wypłaconych zaliczek z roku bieżącego lub poprzedniego. Największe zwroty:12.898,2 tys. zł w 2016 r. 
w przypadku jednej umowy, 7.270,1 tys. zł w 2016 r. i 2.608,9 tys. zl w 2017 r. w przypadku drugiej umowy 
oraz odpowiednio 989,1 tys. zl i 835,3 tys. zł w 2017 r. w przypadku dwóch umów. 
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– 61.088,1 tys. zł w 2016 r. na realizację 69 umów; 

– 57.256,9 tys. zł w 2017 r.  na realizację 56 umów; 

– 63.000,6 tys. zł  w 2018 r. na realizację 53 umów. 

Wypłata środków następowała zgodnie ze składanymi przez PIG–PIB wnioskami 
o uruchomienie poszczególnych transz dotacji i harmonogramem płatności.  

 (akta kontroli str. 1901-1903,1940) 

W kontrolowanym okresie do NFOŚiGW wpłynęło łącznie 840 wniosków PIG–PIB 
o wypłatę zaliczki, refundację kosztów lub rozliczenie zaliczki. W przypadku 139 
wniosków (16,5% ogółu złożonych wniosków) wnioski wymagały łącznie 172 
aktualizacji.  
Przeciętny czas pomiędzy datą złożenia wniosku a datą przekazania środków 
wynosił kilkanaście dni (od jednego dnia w przypadku niektórych umów 
podpisywanych w miesiącu grudniu danego roku do kilkudziesięciu dni w przypadku 
wniosków wymagających aktualizacji warunków umowy w aneksach lub 
wymagających uzupełnień).   

Głównymi przyczynami dokonywania przez PIG–PIB aktualizacji i uzupełnień 
w składanych wnioskach były: 

– błędy formalne oraz konieczność wyjaśnienia kwalifikacji kosztów; 

– niespójności danych w załącznikach, np. Opis zrealizowanych prac z danymi 
z załącznika Rozliczenie prac realizowanych przez psg i podwykonawców;   

– konieczność złożenia wyjaśnień do treści lub uszczegółowienia załączników, np. 
Opisu zrealizowanych prac; 

– konieczność uszczegółowienia opisów w załączniku Zestawienie faktur 
lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty; 

– konieczność dołączenia dowodów księgowych i uzupełnienia opisów na dowodach 
księgowych; 

– konieczność uzupełnienia pieczątek/dat/podpisów na kopiach dokumentów 
księgowych. 

W przypadku pięciu umów wystąpiła konieczność dokonania zmian wnioskowanej 
wartości wypłaty/płatności o łączną kwotę 73,8 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 1904-1940, 1946-1947) 

Szczegółowa analiza 12 umów dotacji zawartych pomiędzy NFOŚiGW a PIG–PIB 
w latach 2013–2018 na realizację zadań psg (ogólna wartość umów 
162.312,6 tys. zł), dla których realizowano wypłaty w latach 2016–2018 na 
podstawie wniosków o płatności56, wykazała m.in. że: 

– treść umów aktualizowana była 34-krotnie w zakresie m.in. zmiany terminu 
wypłat, zmiany wartości wypłat w określonych terminach, zmiany formuły 
wypłaty z zaliczki na refundację, zmiany terminów realizacji przedsięwzięcia; 

– zmiany wprowadzane w umowach akceptowane były przez Ministra Środowiska 
na wniosek PIG–PIB; 

                                                      
56  Umowa Nr 871/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.; Umowa Nr 897/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.; Umowa 

Nr 438/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.; Umowa Nr 911/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.; Umowa Nr 74/2015 
z dnia 27 marca 2015 r.; Umowa Nr 105/2015  z dnia 17 kwietnia 2015 r.; Umowa Nr 264/2016 z dnia 
23 grudnia 2016 r.; Umowa Nr 270/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.; Umowa Nr 258/2017 z dnia 
9 października 2017 r.; Umowa 371/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.; Umowa Nr 181/2018 z dnia 23 grudnia 
2018 r.; Umowa Nr 200/2018 z dnia 23 grudnia 2018 r.      
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– roczne sprawozdania z realizacji zadań określonych umowami akceptowane 
były przez Ministra Środowiska i przekazywane do NFOŚiGW. 

W ramach ww. 12 umów, PIG–PIB w latach 2016–2018 złożył ogółem 99 wniosków 
o płatności (zaliczki lub refundacje) oraz rozliczenie zaliczek. Wszystkie wypłaty 
dokonano w wartościach wynikających ze składanych wniosków o płatności zaliczek 
lub refundacji kosztów. Przeciętny termin realizacji wypłaty zaliczki po złożonym 
wniosku wynosił kilka dni, a wypłaty refundacji kilkanaście dni. 

 (akta kontroli str. 1486-1888,1904-1940, 2064-2070) 

W latach 2016–2018 zakończona została realizacja 46 przedsięwzięć, zgodnie 
z warunkami określonymi w zawartych umowach o dofinansowanie (w tym: 21 
umów w 2016 r., dziewięć umów w 2017 r. oraz 16 umów w 2018 r.).  

Szczegółowa analiza pięciu umów, których realizacja została zakończona, 
tj. przedsięwzięcie zostało zakończone oraz osiągnięto zakładane efekty rzeczowe 
i ekologiczne, wykazała m.in., że: 

– we wszystkich przypadkach dokonywano rozliczenia rzeczowego 
zrealizowanych umów i je udokumentowano; 

– we wszystkich przypadkach dokonywano rozliczenia efektów ekologicznych i je 
udokumentowano; 

– sprawozdania końcowe z realizacji przedsięwzięć zostały zaakceptowane 
(pisemnie) przez Ministra Środowiska;  

– realizacja umów pod względem zgodności z warunkami umowy 
i kwalifikowalnością kosztów potwierdzana była na kartach akceptacji rozliczeń; 

– umowy weryfikowane były pod względem poprawności i zgodności z warunkami 
umowy oraz zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym;  

– umowy sprawdzane były pod względem formalno-rachunkowym.  

Po potwierdzeniu uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego oraz sprawdzeniu 
i weryfikacji realizacji umów, zrealizowano zostały płatności końcowe. 

(akta kontroli str. 1948-2036) 

W kontrolowanym okresie wstrzymano lub przerwano realizację trzech zadań psg 
finansowanych w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym: w dwóch 
przypadkach realizacje zadań wstrzymano, a w jednym realizację zadania 
przerwano. 

Umowa nr 438/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D o dofinansowanie w formie dotacji, 
zawarta w dniu 08 lipca 2014 r. pomiędzy NFOŚiGW a PIG–PIB, dotyczyła realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie 
centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego – 
Państwowego Instytutu Badawczego”. Termin realizacji zadania określono na 
31 grudnia 2016 r., a kwotę dotacji 27.827,6 tys. zł. Efektem rzeczowym 
przedsięwzięcia były „Magazyny wysokiego składowania o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 7 500 m2, które pomieszczą dotychczasowe rdzenie wiertnicze (…) 
oraz zapewnią gromadzenie, magazynowanie i ochronę rdzeni z wierceń 
planowanych do 2025 r.”. 
Warunkiem wypłaty kolejnych transz środków finansowych było przedłożenie przez 
PIG–PIB rozliczenia obejmującego minimum 70% kwot poprzednio nierozliczonych 
dotacji. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz złożenie końcowego 
rozliczenia wyznaczono na 31 marca 2017 r. 
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Aneksami z dnia 8 lipca 2015 r. i 4 października 2017 r. m.in. przesunięto termin 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia efektu rzeczowego odpowiednio 
na dzień 31 grudnia 2017 r. i na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz dostosowano terminy 
wypłaty zaliczek. W dniu 29 sierpnia 2018 r. zawarto aneks nr 4/453 do ww. umowy, 
w którym m.in. termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia efektu 
rzeczowego określono na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz dokonano zmian 
w harmonogramie wypłat zaliczek.  
Do dnia 30 czerwca 2016 r. NFOŚiGW, na podstawie złożonych przez PIG–PIB 
wniosków o rozliczenie kosztów realizowanego przedsięwzięcia, dokonał rozliczenia 
ww. kosztów w kwocie 944,8 tys. zł. 
W dniu 29 czerwca 2016 r. Główny Geolog Kraju, działający z up. Ministra 
Środowiska, wystąpił do Prezesa Zarządu NFOŚiGW o wstrzymanie finansowania 
wszelkich kosztów związanych z przedsięwzięciem pt. „Wsparcie zadań…”. Jako 
uzasadnienie podano planowaną zmianę lokalizacji archiwum rdzeni wiertniczych 
PIG–PIB. NFOŚiGW zawiesił z dniem 1 lipca 2016 r. finansowanie prac związanych 
z budową magazynu rdzeni wiertniczych w Leszczach do czasu ostatecznej decyzji 
w sprawie realizacji projektu oraz zobowiązał PIG–PIB do dokonania przeglądu 
stanu realizacji budowy i zwrotu zaliczki wypłaconej w styczniu 2016 r. w kwocie 
12.923,3 tys. zł. PIG–PIB po rozliczeniu kosztów poniesionych w okresie kwiecień – 
maj 2016 r. zwrócił pozostałą kwotę zaliczki w wysokości 12.898,2 tys. zł. 
Jednocześnie Główny Geolog Kraju poproszony został przez NFOŚiGW: „(...) po 
wstępnej analizie konsekwencji zmiany lokalizacji magazynu rdzeni wiertniczych 
wydaje się, że może ona implikować szereg skutków, w szczególności prawnych 
i finansowych, dlatego prosimy Pana Ministra o powtórną analizę decyzji zawartej 
w piśmie z dnia 29 czerwca 2016 r., w celu eliminacji lub zmniejszenia skutków 
ewentualnej straty finansowej w związku z wydatkowaniem środków publicznych na 
inwestycję przerwaną w trakcie realizacji.”.    
W dniu 17 października 2018 r. Główny Geolog Kraju, działający z up. Ministra 
Środowiska, poinformował Prezesa Zarządu NFOŚiGW o wycofaniu prośby 
o tymczasowym wstrzymaniu finansowania przedsięwzięcia pt. „Wsparcie zadań…”, 
a jako uzasadnienie podano nieotrzymanie od PIG–PIB możliwej do akceptacji, 
alternatywnej lokalizacji inwestycji. Jednocześnie poinformował o wyrażeniu: „(...) 
zgody na kontynuację przygotowań do budowy magazynu próbek geologicznych 
w miejscowości Leszcze, zgodnie z obowiązującą umową.”. 
W dniu 17 grudnia 2018 r. podpisano aneks nr 4/646 do umowy, w którym m.in. 
termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia efektu rzeczowego 
określono na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz dostosowano harmonogram wypłat 
zaliczek. 
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r. w ramach umowy 438/2014 
wypłacono ogółem 2.260,1 tys. zł, (w tym: 1.315,2 tys. zł w 2018 r.), a do wypłaty 
pozostało 25.567,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1486-1569, 1889) 

Umowa nr 871/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D o dofinansowanie w formie dotacji, 
zawarta w dniu 6 grudnia 2013 r. pomiędzy NFOŚiGW a PIG–PIB, dotyczyła 
realizacji przedsięwzięcia pn. „Program wierceń badawczych państwowej służby 
geologicznej PIG-PIB – Zbadanie wiertnicze soli pokładowych cechsztynu 
w Województwie Pomorskim (w rejonie położonym na południe od Trójmiasta) pod 
kątem ich wykorzystania do magazynowania płynnych węglowodorów”. Termin 
realizacji zadania określono na 31 grudnia 2015 r., a kwota dotacji wynosiła 
15.000,0 tys. zł (koszty kwalifikowane na realizację: inwestycji i zakupy inwestycyjne 
500,0 tys. zł oraz 14.500,0 tys. zł na wydatki bieżące). Efekt rzeczowy 
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przedsięwzięcia: projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczna i raport 
końcowy (termin osiągnięcia efektu 31 maja 2016 r.).  
Zawieszenie realizacji przedsięwzięcia oraz wypłaty środków do końca 2018 r. 
nastąpiło na prośbę PIG–PIB, przedstawioną w piśmie z dnia 11 maja 2017 r.57, 
w związku z brakiem możliwości przesunięcia środków na wykonanie otworu 
wiertniczego z 2016 r. na 2017 r. i 2018 r. W uzasadnieniu wskazano, że budżet na 
realizację zadań psg i psh został już zagospodarowany. Bez wykonania otworu 
wiertniczego dalsza realizacja przedsięwzięcia była niemożliwa. Minister Środowiska 
pismem z dnia 22 czerwca 2017 r.58 wyraził zgodę na zmiany umowy, polegające 
m.in. na wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia o 3 lata (30 czerwca 2021 r.) 
oraz zmniejszeniu przewidywanego, całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia 
do kwoty 14.376,8 tys. zł. Zmiana warunków umownych nastąpiła aneksem nr 1/454 
z dnia 21 lipca 2017 r. 
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r. w ramach umowy 871/2013 
wypłacono ogółem 919,9 tys. zł, a do wypłaty pozostało 13.456,9 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1570-1596, 1890) 

Przerwanie realizacji zadania dotyczyło Umowy nr 897/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D 
zawartej w dniu 13 grudnia 2013 r. pomiędzy NFOŚiGW a PIG–PIB 
o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany system 
informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego (ZSI PIG–PIB), oparty o architekturę SOA”. Termin realizacji zadania 
określono na 31 grudnia 2015 r., a kwota dotacji wynosiła 28.800,0 tys. zł (koszty 
kwalifikowane na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 13.000,0 tys. zł oraz na 
realizację zadań bieżących 15.800,0 tys. zł). Efekt rzeczowy przedsięwzięcia to 
m.in.: opracowanie strategii integracji dziedzinowych, koncepcja ZSI i prototyp, 
opracowanie polityki bezpieczeństwa, projekty techniczne centrum przetwarzania 
danych, budowa centrum zapasowego przetwarzania danych i rozbudowa centrum 
podstawowego, infrastruktura serwerowa rozwiązania docelowego (termin 
osiągnięcia efektu 31 marca 2016 r.).  
Aneksem nr 1/434 z dnia 23 grudnia 2015 r. dokonano zmiany m.in.: terminu 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia na 31 grudnia 2017 r. i terminu osiągnięcia 
efektów rzeczowych na 31 marca 2018 r. oraz terminów i wielkości wypłat dotacji 
(w 2016-2018) i wypłat zaliczek. 
Aneksem nr 4/312 z dnia 7 czerwca 2018 r. m.in.: zmniejszono całkowity koszt 
realizacji Przedsięwzięcia do 17.205,9 tys. zł, zmieniono brzmienie efektu 
rzeczowego i określono nowy termin jego osiągnięcia na 30 czerwca 2019 r. oraz 
określono nowe terminy i wielkości wypłat zaliczek. 
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r. w ramach ww. umowy wypłacono 
ogółem 13 681,7 tys. zł, a do wypłaty pozostało 3.524,2 tys. zł.   

(akta kontroli str. 1597-1639, 1891) 

Dyrektor DZG wyjaśnił, że: „Przerwanie realizacji przedsięwzięcia wynika z zaleceń 
pokontrolnych Ministerstwa Środowiska, nakazujących zakończenie 
przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie realizacji wg stanu na koniec 2016 roku, 
a w ślad za tym decyzji p.o. Dyrektora PIG-PIB o wstrzymaniu jego realizacji 
z dniem 31.12.2016 r. Ponadto, nawiązując do pisma Ministra Środowiska z dnia 
27.04.2016 r., znak: DNG-D.2163.1.2016 w sprawie wstrzymania finansowania 
wszelkich kosztów związanych z uruchomieniem systemu informacyjnego 
Geoinfonet, w związku z brakiem możliwości uruchomienia tego systemu przez PIG-
PIB w przewidzianym przez ustawę Prawo geologiczne i górnicze w terminie, 

                                                      
57  Znak: EZU-070-442/2017/ZZ. 
58  Znak: DNG-wnsg.2163.871.2013.KŚ. 
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tj. z dniem 27 sierpnia 2016 r., NFOŚiGW, pismem z dnia 11.05.2016 r. 
poinformował, że do czasu ostatecznej decyzji Ministra Środowiska w sprawie 
formuły i zasad finansowania systemu Geoinfonet zawiesza, z dniem 01.05.2016 r., 
finansowanie wszelkich prac związanych z budową i obsługą tego systemu. 
Ostatecznie w ustawie Prawo geologiczne górnicze zostały uchylone przepisy 
dotyczące Geoinfonetu (Dz.U. z 2018 r., poz.1563).”. 

(akta kontroli str. 140,1941-1947) 

W latach 2016–2018 pracownicy Departamentu Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW 
przeprowadzili w PIG–PIB ogółem 34 kontrole dotyczące realizacji w ramach psg 
przedsięwzięć dofinansowywanych w formie dotacji ze środków NFOŚiGW. 
W przypadku 28 kontroli nie stwierdzono „istotnych zagrożeń i ryzyk dla realizacji 
kontrolowanych przedsięwzięć” oraz nie formułowano wniosków/zaleceń po 
zakończeniu kontroli. Na dzień przeprowadzenia kontroli stwierdzono, że efekt 
rzeczowy osiągnięty został zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. 
W dwóch przypadkach stwierdzono w trakcie kontroli ryzyko nieosiągnięcia 
w terminie efektu rzeczowego i ekologicznego oraz terminu zakończenia 
przedsięwzięcia, nie formułowano wniosków i zaleceń, a PIG–PIB wystąpił do 
NFOŚiGW o zmianę terminów. 

W przypadku czterech kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. 
realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięć, a po zakończeniu kontroli 
sformułowano wnioski dotyczące m.in.:  

– opracowania i uzgodnienia z NFOŚiGW sposobu przedstawiania i zakresu 
informacji w zbiorczych raportach z prac terenowych oraz uzgodnienie 
z NFOŚiGW rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia (zadanie: Prowadzenie działań 
psg w związku z wystąpieniem geologicznych zdarzeń incydentalnych i katastrof 
naturalnych – umowa nr 35/2016). Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane; 

– uzgodnienia i przedstawienia w NFOŚiGW korekty nieprawidłowo 
zakwalifikowanej i rozliczonej kwoty 1,1 tys. zł lub pomniejszenie umownych 
kosztów kwalifikowanych (zadanie: Aktualizacja i utrzymanie Centralnego Rejestru 
Geostanowisk Polski – umowa nr 434/2015). Wnioski pokontrolne zostały 
zrealizowane; 

– uzyskania decyzji Ministra Środowiska w sprawie zmiany zakresu prac oraz 
wystąpienia do NFOŚiGW o zmianę warunków umowy (zadanie: Zadania państwa 
wykonywane przez psg w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej kraju dla 
odnawialnej bazy surowcowej – umowa nr 44/2017). Wnioski pokontrolne zostały 
zrealizowane; 

– uzgodnienia z Ministerstwem Środowiska możliwości akceptacji „Sprawozdania 
z realizacji Przedsięwzięcia” w terminie umownym, akceptacji Ministra Środowiska 
na zmianę terminu osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego oraz 
wystąpienia do NFOŚiGW o zmianę warunków umowy (zadanie: Szacowanie 
zasobów złóż węglowodorów – zadanie ciągłe psg – umowa nr 74/2015). Do dnia 
zakończenia kontroli wniosek dotyczący akceptacji „Sprawozdania z realizacji 
Przedsięwzięcia” przez Ministra Środowiska nie został zrealizowany.  

(akta kontroli str. 1438-1485) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

NIK pozytywnie ocenia działania NFOŚiGW w zakresie finansowania zadań psg 
realizowanych przez PIG–PIB. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

1. Zapewnienie uruchamiania naboru wniosków w Programie Priorytetowym 
Geologia i Górnictwo w pierwszym kwartale roku oraz przyjmowanie wniosków 
do końca roku. 

2. Wprowadzenie zaliczkowej formy dofinansowania dla wszystkich przedsięwzięć 
realizowanych przez państwową służbę geologiczną. 

3. Wyeliminowanie przypadków: 

a) nieterminowego publikowania na stronie internetowej NFOŚiGW ogłoszeń 
o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Programu 
Priorytetowego Geologia i Górnictwo, 

b) uruchamiania GWD niezgodnie z terminem określonym w ww. ogłoszeniach, 

c) nieterminowej realizacji poszczególnych etapów naboru wniosków o udzielenie 
dofinansowania w ramach ww. programu, 

d) nierzetelnego wprowadzania do systemu informatycznego NFOŚiGW danych 
dotyczących etapów naboru wniosków w ramach ww. programu. 

4. Zapewnienie funkcjonalności systemu informatycznego NFOŚiGW 
umożliwiającego: 

a) ewidencjonowanie wystąpień NFOŚiGW o opinię do Ministra Środowiska, 

b) wprowadzanie dat dotyczących danego etapu procedowania wniosków 
dopiero po wprowadzeniu do systemu danych potwierdzających zakończenie 
etapu poprzedniego. 

5. Uwzględnienie w analizie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości związanych 
z realizacją etapów naboru wniosków o dofinansowanie zadań psg, wskazanych 
w niniejszym wystąpieniu. 

6. Sprawowanie skutecznego nadzoru nad realizacją etapów naboru wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach Programu 
Priorytetowego Geologia i Górnictwo.  

NIK nie formułuje uwag. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Wnioski 

Uwagi 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia 11 marca 2019 r. 

 
                    Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Środowiska 

Dyrektor 
Anna Krzywicka 

 
 
Kontroler 

Elżbieta Browińska 
Główny specjalista kp. 
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