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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/065 – Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych 
w województwie śląskim.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Marta Florczykiewicz-Cymara, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli Nr LKA/63/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.  

2. Izabela Pilarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LKA/62/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. 

3. Stefania Zalewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli Nr LKA/61/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice1.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW2 

 (dowód: akta kontroli str. 7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działania Funduszu na rzecz poprawy 
stanu powietrza poprzez eliminację niskiej emisji.  

Fundusz w kontrolowanym okresie4 dofinansowywał działania, które prowadziły do 
poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Ochronę atmosfery 
uznano za jeden z priorytetowych obszarów działalności Funduszu i przyjęto dla 
niego cele strategiczne, dla których corocznie określano priorytetowe kierunki 
dofinansowania. WFOŚiGW prowadził monitoring podjętych działań w zakresie 
ochrony powietrza oraz określał corocznie - zgodnie z ustalonymi miernikami - 
poziom osiągnięcia założonych celów. Dokonanie oceny stopnia skuteczności 
osiągania celu długoterminowego, który został przyjęty w zakresie ochrony 
atmosfery nie było możliwe, ze względu na nieokreślenie ekologicznych wskaźników 
jego realizacji. 
Fundusz przyjął i stosował kryteria oceny wniosków o dofinansowanie, uzależniając 
jego wysokość m.in. od wielkości osiągniętego efektu ekologicznego. Fundusz 
zapewnił finansowanie wszystkich zgłoszonych wniosków o dofinansowanie 
z zakresu niskiej emisji, które spełniały wymogi formalne. Wysokość dofinansowania 

                                                      
1 Zwany dalej „WFOŚiGW” lub „Funduszem”.  
2 Zwany dalej „ Prezesem Zarządu”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
4 Lata 2013-2016 (do czasu zakończenia kontroli). Badania dotyczyły również działań 
wcześniejszych, których skutki miały wpływ na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza 
w kontrolowanym okresie.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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projektów związanych z ograniczeniem niskiej emisji była uzależniona od ich 
efektywności ekologicznej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Cele Funduszu w zakresie ograniczania niskiej emisji 
i monitorowanie ich realizacji  

W „Strategii działania Funduszu na lata 2013-2016”5 dla obszaru priorytetowego 
„Ochrona atmosfery”6 określono cel strategiczny (długoterminowy): poprawa  
jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii 
z odnawialnych źródeł. W ramach tego celu zostały przyjęte trzy priorytety 
działalności (tj. cele operacyjne): [1] zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej, w tym tzw. 
„niskiej emisji”, zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu lub 
użytkowania energii, [2] wspieranie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii, 
[3] wspieranie budownictwa niskoenergetycznego. Dla ustalonych celów określono 
następujące mierniki ich osiągnięcia:  

− szacowany spadek emisji pyłu, benzoalfapirenu (b-a-p), dwutlenku siarki 
(SO2), tlenków azotu (NOx) oraz tlenku węgla (CO) – (kg/a), 

− szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyrażony 
w równoważnikach CO2 – (kg/a), 

− dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych (MWh/a), 

− dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 
(GJ/a).  

W Strategii przyjęto, że zadania dla poszczególnych celów operacyjnych będą 
uwzględniane w corocznych planach działalności, natomiast monitoring wdrażania 
będzie prowadzony po zakończeniu każdego roku jej obowiązywania w ramach 
„Sprawozdań z działalności Funduszu”7.  

(dowód: akta kontroli str. 456-526) 

Priorytety w finansowaniu zadań w zakresie OA były określane przez Fundusz 
w „Listach przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze 
środków WFOŚiGW”8, zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą, w terminie do 
30 czerwca każdego roku na rok następny zgodnie z art. 400h ust. 4 pkt 3 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska9. Listy obejmowały 
przedsięwzięcia, które mogły otrzymać dofinansowanie, a zgodność z listą była 
warunkiem niezbędnym do jego otrzymania. Pierwszeństwo w dofinansowaniu miały 
zadania wspierane środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi 

                                                      
5 Przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 r. (ze zm.), zwanej dalej 
„Strategią”. 
6 Zwanego dalej „ochroną atmosfery” lub „OA”. Priorytety środowiskowe, tj. obszary, na których 
koncentruje się merytoryczna działalność Funduszy w latach 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. 
zostały określone we Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”. Należą do 
nich: 1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, 2. Racjonalne 
gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 3. Ochrona atmosfery, 4. Ochrona 
różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. WFOŚiGW określił ponadto cztery pozostałe 
obszary priorytetowe swojej działalności, do których zaliczył: 1. Edukację ekologiczną,  
2. Zapobieganie poważnym awariom, 3. Zarządzanie środowiskowe w regionie oraz 4. Profilaktykę 
zdrowotną.  
7 Zwane dalej „sprawozdaniami z działalności”. 
8 Zwanymi dalej „Listami przedsięwzięć priorytetowych”.   
9 Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm., zwanej dalej „POŚ”.   

Opis stanu 
faktycznego 
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oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych i wojewódzkich programach 
i planach, a w szczególności (z zakresu OA): inwestycje ochronne w strefach, dla 
których został określony program ochrony powietrza, inwestycje ochronne na 
terenach, na których występują okresowe przekroczenia stężenia zanieczyszczeń, 
ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłu, przedsięwzięcia o charakterze 
regionalnym oraz (od 2016 r.) inwestycje realizowane w ramach programu 
kompleksowej likwidacji niskiej emisji obejmującego gminy i powiaty ziemskie 
wchodzące w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego objęte 
Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Województwa Śląskiego.  

Dla przyjętych w ramach OA trzech celów operacyjnych w listach przedsięwzięć 
priorytetowych określono łącznie 11 priorytetowych kierunków dofinansowania 
(dziewięć dla pierwszego celu operacyjnego oraz po jednym dla dwóch kolejnych): 
[1.1.] Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku 
układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania 
energii, [1.2.] budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny 
ekologicznie i energetycznie, [1.3.] budowa i modernizacja systemów redukcji 
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, [1.4.] wdrażanie obszarowych programów 
ograniczenia emisji pyłowo-gazowych, [1.5.] termoizolacja budynków w zakresie 
wynikającym z audytu energetycznego, [1.6.] wykorzystanie metanu z kopalń węgla 
kamiennego, [1.7.] instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw,  
[1.8.] wymiana autobusów komunikacji miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji 
pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym, [1.9.] inwestycje z zakresu 
ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych (od 2014 r.),  
[2.1.] wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub 
alternatywnych źródeł energii, [3.1] inwestycje polegające na budowie obiektów 
użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii, realizowane przez 
jednostki sektora finansów publicznych (od 2014 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 183-240) 

Dla ustalonego w ramach OA celu długoterminowego nie przyjęto do osiągnięcia 
konkretnych wielkości ekologicznych. Prezes Funduszu wyjaśnił m.in., 
że ustawodawca nie przewidział takiego obowiązku dla poszczególnych kierunków 
i celów. Podał, że „określenie minimalnych wymiarów zaplanowanych do osiągnięcia 
efektów ekologicznych w danym roku – nawet w przybliżeniu – byłoby praktycznie 
niemożliwe z uwagi na bardzo różną liczbę, zakres i wielkość zadań zawartych we 
wnioskach o dofinansowanie składanych do Funduszu w różnych latach w ramach 
poszczególnych kierunków wydatkowania środków”. Poinformował również, 
że wymiar efektów ekologicznych osiąganych w danym roku jest określony 
w sprawozdaniach z działalności Funduszu za ten rok. Podkreślił, że „Wojewódzki 
Fundusz jest samorządową osobą prawną powołaną do finansowego wspierania 
polityki ekologicznej regionu i to wymiar finansowy działalności jest najważniejszym 
wskaźnikiem skuteczności”. 

Zdaniem NIK, bez określenia wskaźników realizacji celów w układzie ekologicznym 
nie było możliwe dokonywanie wymiernej oceny stopnia skuteczności w osiąganiu 
przyjętego celu długoterminowego. Zaplanowanie wskaźników ekologicznych (obok 
finansowych) pozwoliłoby zoptymalizować bieżące monitorowanie stanu realizacji 
przyjętego celu długoterminowego oraz umożliwiłoby elastyczne reagowanie wobec 
zidentyfikowanych potrzeb lub wymagań, a także wobec osiągniętych wyników 
dotychczas realizowanych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 554-555) 
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Dokumentem określającym działalność Funduszu był „Plan działalności Funduszu”10 
na dany rok uchwalany przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW zgodnie z art. 400h ust. 4 
pkt 2 POŚ. Załącznikami do planu były: „Roczny plan finansowy”11 na dany rok, 
opracowywany w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej12 i uchwalony przez Radę Nadzorczą Funduszu zgodnie  
z art. 400h ust. 4 pkt 4 POŚ, oraz „Kierunki wydatkowania środków finansowych 
Funduszu13”. W dokumencie tym planowane wypłaty środków finansowych (w formie 
pożyczek, dotacji i przekazania środków) określano w podziale na poszczególne 
dziedziny, natomiast wysokość planowanego dofinansowania (w formie bankowych 
linii kredytowych oraz dopłat do oprocentowania kredytów bankowych) podawano 
łącznie. W sprawie podziału planowanych do wydatkowania środków Prezes 
Funduszu wyjaśnił m.in., że rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej nie 
narzuca konieczności rozdzielania planowanych wydatków na poszczególne 
kierunki, czy też szczegółowe cele w ramach tych kierunków, wymagając  
jedynie wskazania, w ramach kosztów, wysokości środków przewidzianych 
do wydatkowania w różnych formach bezzwrotnego dofinasowania. Prezes 
Funduszu podkreślił, że w załączniku „Kierunki wydatkowania środków finansowych 
Funduszu” określono wysokość i formę planowanego wsparcia przeznaczonego 
na poszczególne kierunki działalności w danym roku. Nie wprowadzono bardziej 
szczegółowego podziału planowanych do wydatkowania środków (na poszczególne 
cele w ramach danego kierunku), ponieważ, według wyjaśnień, taki podział, 
potencjalnie utrudniłby podmiotom korzystanie ze środków WFOŚiGW, 
a Funduszowi elastyczne reagowanie na ich potrzeby. 

(dowód: akta kontroli str. 54-182, 555) 

W planach działalności na lata 2013-2016 zakładano wspieranie grup przedsięwzięć 
zgodnych z przyjętymi dla OA celami operacyjnymi. W ramach zmniejszania emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery przewidywano wspieranie: modernizacji lub wymiany 
źródeł oraz instalacji służących do przesyłu i użytkowania ciepła na bardziej 
efektywne ekologicznie i energetycznie, w tym podłączenie obiektów do zbiorowych 
systemów ciepłowniczych (zadania realizowane indywidualnie lub w ramach 
obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych) oraz budowy lub 
modernizacji systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. W zakresie 
poprawy efektywności energetycznej zakładano wsparcie, m.in.: kompleksowej 
termomodernizacji obiektów w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, 
wymiany lub modernizacji sieci cieplnych oraz wdrażanie projektów 
z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. W ramach 
wspierania budownictwa niskoenergetycznego planowano dofinansowywanie 
inwestycji polegających na budowie obiektów o niemal zerowym zużyciu energii14, 
realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakładano również 
kontynuację wspierania działań polegających na wdrażaniu projektów 
z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, przedsięwzięć 
polegających na wykonaniu instalacji do produkcji biopaliw lub niskoemisyjnych 

                                                      
10 Zwany dalej „planem działalności”. 
11 Zwany dalej „planem finansowym”. 
12 Dz. U. Nr 226, poz. 1479, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie gospodarki finansowej”. 
13 Zwane dalej „kierunkami wydatkowania środków finansowych”.  
14 W rozumieniu Dyrektywy 210/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L nr 153 z dnia 18 czerwca 2010 r., 
str. 13). 
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paliw konwencjonalnych oraz inwestycji z zakresu ochrony atmosfery, które 
uzyskały dofinansowanie ze środków zagranicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 54-145) 

W latach 2013-2016 na OA zaplanowano wydatki odpowiednio w kwocie15:  
166 338 tys. zł, 250 135 tys. zł, 283 889 tys. zł i 308 710 tys. zł. Zakładane wydatki 
stanowiły kolejno: 49,5 % 58,5 %, 63,6 % i 61,7 % środków finansowych ogółem 
planowanych na wsparcie przedsięwzięć w poszczególnych kierunkach ochrony 
środowiska16.  

(dowód: akta kontroli str. 54-145) 

W okresie objętym kontrolą rzeczywista realizacja wydatków na ochronę atmosfery 
(w formie dotacji, pożyczek i przekazania środków) wyniosła: 137 829 tys. zł 
(w 2013 r.), 211 142 tys. zł (w 2014 r.) i 214 237 tys. zł (w 2015 r.) i stanowiła 
odpowiednio 82,9 %, 84,4 % i 75,5 % wartości planowanej oraz kolejno 47,98 %, 
57,2 % i 61,7 % wydatków Funduszu17. Według wyjaśnień Eksperta Zespołu 
Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi Funduszu18, mniejsza realizacja wydatków 
wynikała przede wszystkim z: 
− rezygnacji części wnioskodawców na różnych etapach rozpatrywania wniosków 

(w tym po podjęciu przez organ Funduszu decyzji o udzieleniu dofinansowania); 
− niezawarcia umów w zaplanowanym terminie z wnioskodawcami, którzy  

nie sfinalizowali procedur wyboru wykonawców i dostawców lub nie dostarczyli 
innych dokumentów warunkujących zawarcie umowy; 

− niewypłacenia środków Funduszu w wysokości zaplanowanej na dany rok 
z uwagi na wnioskowane przez beneficjentów przesunięcie terminów wypłat 
części środków na rok kolejny lub niedostarczenie przez nich dokumentów 
warunkujących wypłatę środków.  

Kwoty dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OA poprzez bankowe linie 
kredytowe, dopłaty do kredytów bankowych oraz częściowe umorzenia pożyczek 
wyniosły: 23 313 tys. zł (w 2013 r.), 32 549 tys. zł (2014 r.) i 27 377 tys. zł (2015 r.) 
i stanowiły odpowiednio: 36,7 %, 51,2 % i 53,7 % środków przeznaczonych  
na ochronę środowiska w ramach tych form wsparcia.  

(dowód: akta kontroli str. 244-451, 556-559) 

W latach 2013-2015 Fundusz zawarł 1 357 umów z zakresu OA19 o wartości 
766 731 tys. zł (w tym m.in.: 642 umowy pożyczek na łączną kwotę 640 443 tys. zł 
oraz 342 umowy dotacji na łączną kwotę 44 083 tys. zł). Ponadto w ramach 
realizowanego w latach 2013-2015 programu priorytetowego „Poprawa jakości 
powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”20, 
                                                      
15 Kwoty obejmują dotacje i pożyczki, bez innych form wsparcia (tj. bankowych linii kredytowych 
i dopłat do oprocentowania kredytów bankowych) oraz bez kwot częściowych umorzeń pożyczek,  
dla których planowane limity zostały określone w sposób łączny, bez podziału na poszczególne 
dziedziny dofinansowania.  
16 Wydatki Funduszu ogółem dotyczące pożyczek i dotacji zaplanowano w następujących kwotach: 
w 2013 r. – 332 412 tys. zł, w 2014 r. – 424 339 tys. zł, w 2015 r. – 445 487 tys. zł, w 2016 r. – 
500 355 tys. zł.  
17 Wydatki Funduszu ogółem dotyczące pożyczek i dotacji wyniosły: 2013 r. – 287 252 tys. zł, 
w 2014 r. – 369 083 tys. zł, 2 2015 r. – 347 457 tys. zł. 
18 Zwany dalej „Zespołem OA”.  
19 W 2013 r. zawarto 401 umów z zakresu ochrony atmosfery, w 2014 r. – 455, w 2015 r. – 540. 
Do końca I kwartału 2016 r. zawarto 70 umów. 
20 Zwanego dalej „Programem KAWKA” lub „KAWKĄ”. Program ogłoszony przez NFOŚiGW, którego 
celem było (proponuję  stosować czas przeszły, bo opisujemy to, co ustaliliśmy dla kontrolowanego 
okresu) m.in. zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza  
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zawarto 39 umów dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW na łączną 
kwotę 14 446 tys. zł21. 

Wartość umów zawartych w zakresie ograniczania niskiej emisji w okresie objętym 
kontrolą opisano w pkt 2 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 244-451, 556-559) 

Fundusz udzielał wsparcia w ramach wyodrębnionych rodzajów zadań, które były 
zgodne z kierunkami dofinansowania określonymi w listach przedsięwzięć 
priorytetowych planowanych do dofinansowania w poszczególnych latach. Zgodnie 
z przyjętymi priorytetami dofinansowywano m.in.: modernizacje systemów 
grzewczych, termoizolacje obiektów oraz zabudowy instalacji solarnych 
i fotowoltaicznych realizowane przez gminy z terenu województwa śląskiego, 
przedsiębiorców i inne podmioty. Pomocą finansową funduszu zostały również 
wsparte przedsięwzięcia polegające na poprawie efektywności wytwarzania, 
przesyłu i użytkowania energii, w tym poprzez kompleksową termomodernizację 
obiektów.  

Zgodnie z postanowieniami Strategii, monitoring jej wdrażania prowadzono w 
ramach corocznych sprawozdań z działalności Funduszu. Umowy na realizację 
zadań związanych z OA, zawarte w okresie objętym kontrolą, skutkowały (wg 
mierników osiągnięcia celów przyjętych w zakresie OA) zmniejszeniem emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery22 o: 

− 426 979 kg/a zanieczyszczeń pyłowych i 303 386 204 kg/a zanieczyszczeń 
gazowych (w tym: 1 754 047 kg/a SO2, 380 761 kg/a NOx, 1 469 269 kg/a CO, 
299 781 971 kg/a CO2, 156 kg/a b-a-p) – w 2013 r., 

− 278 835 kg/a zanieczyszczeń pyłowych i 137 435 359 kg/a zanieczyszczeń 
gazowych (w tym: 27 187 526 kg/a SO2, 2 532 124 kg/a NOx, 553 435 kg/a CO, 
107 162 194 kg/a CO2, 80 kg/a b-a-p) – w 2014 r., 

− 593 522 kg/a zanieczyszczeń pyłowych i 65 089 255 kg/a zanieczyszczeń 
gazowych (w tym: 1 923 645 kg/a SO2, 115 356 kg/a NOx, 320 784 kg/a CO, 
62 729 410 kg/a CO2, 60 kg/a b-a-p) – w 2015 r.  

Umowy na realizację zadań związanych z OA w ramach Programu KAWKA 
spowodowały zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o: 
− 20 568 kg/a zanieczyszczeń pyłowych PM10 (w tym 19 459 kg/a 

zanieczyszczeń pyłowych PM2,5) i 3 607 661 kg/a zanieczyszczeń gazowych 
(w tym: 49 897 kg/a SO2, 6 728 kg/a NOx, 3 551 021 kg/a CO2, 14,5 kg/a b-a-
p) – w 2014 r.,  

− 13 901 kg/a zanieczyszczeń pyłowych PM10 (w tym 13 155 kg/a 
zanieczyszczeń pyłowych PM2,5) i 1 902 640 kg/a zanieczyszczeń gazowych 
(w tym: 36 320 kg/a SO2, 5 137 kg/a NOx, 1 861 173 kg/a CO2, 10 kg/a b-a-p) – 
w 2015 r.  

Efektywność ekologiczną środków wydatkowanych na ograniczanie niskiej emisji 
opisano w opisano w pkt 2 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 244-451, 693-694) 

                                                                                                                                       
w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów 
stężeń tych zanieczyszczeń.  
21 W ramach dwóch edycji tego programu NFOŚiGW udostępnił Funduszowi środki do kwoty łącznej 
19 353 tys. zł na podstawie umów udostępnienia środków: nr 808/2013/WF/US z dnia 20 listopada 
2013 r. (12 061 686 zł) oraz nr 797/2014/WF/KU/US z dnia 26 listopada 2014 r. (7 291 441 zł). 
22 Z wyłączeniem Programu KAWKA. 
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Stan środków pieniężnych Funduszu na koniec 2013 r. wynosił: 171 740 tys. zł, 
w 2014 r. – 153 959 tys. zł i w 2015 r. – 157 391 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 244-451, 527-553, 560-562, 629-682, 694) 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Funduszu w zakresie 
ograniczania niskiej emisji, w ramach przyjętych celów. Z powodu braku wskaźników 
dla przyjętych mierników, wymierna ocena stopnia osiągnięcia założonych celów 
długoterminowych nie mogła być dokonana.  

 

2. Finansowanie projektów ograniczania niskiej emisji państwa  

W latach 2013-2015 zawarto 65723 umów w zakresie ograniczania niskiej emisji na 
łączną kwotę 166 647 tys. zł, z tego:  

a) 304 umowy pożyczki na łączną kwotę 128 422, tys. zł 
b) 165 umów dotacji (wraz z przekazaniem środków jednostkom budżetowym) 

na łączną kwotę 15 680 tys. zł  
c) 118 umów umorzeń na łączną kwotę 20 324 tys. zł 
d) 70 umów w ramach innych form wsparcia24 na kwotę 3 676 tys. zł 

Wartość podpisanych w latach 2013-2015 umów w zakresie ograniczania niskiej 
emisji stanowiła 22 % wartości umów zawartych w ramach OA.  

(dowód: akta kontroli str. 693, 730-731) 

Fundusz udzielał dofinansowania na działania polegające m.in. na ograniczeniu 
niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na: węglowe niskoemisyjne, 
retortowe, ekologiczne, gazowe, olejowe lub ogrzewanie elektryczne. Innymi 
działaniami naprawczymi wymienionymi w „Programie ochrony powietrza dla stref 
województwa śląskiego, w którym wskazano na występowanie ponadnormatywnych 
poziomów substancji w powietrzu” w ramach likwidacji niskiej emisji były 
termomodernizacja budynków oraz działania alternatywne (kolektory). 

(dowód: akta kontroli str. 583-615, 621-628) 

W latach 2013-2015 złożono 749 wniosków o dofinansowanie, z tego 467 wniosków 
o pożyczkę i/lub dotację oraz 282 wnioski o umorzenie lub udzielenie innej formy 
wsparcia. Z ww. wniosków przyjęto do realizacji 576 (77 %), z czego 65 % 
w zakresie umów pożyczek i dotacji oraz 97 % w zakresie pozostałych form 
wsparcia. W okresie objętym kontrolą Fundusz nie odrzucił żadnego wniosku 
z powodu braku środków. Rezygnacje stanowiły 6,5 % liczby złożonych wniosków, 
a głównymi przyczynami odrzucenia wniosków były względy formalne, m.in. 
nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie lub niespełnianie kryteriów 
dofinansowania (16,5 %). 

(dowód: akta kontroli str. 701-729) 

Finansowanie przez Fundusz przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, m.in. 
dotyczących ograniczenia niskiej emisji, następowało w oparciu o uchwalone przez 
Radę Nadzorczą Funduszu wytyczne i zasady ujęte w: 

                                                      
23 Dane dotyczą wszystkich umów podpisanych w danym roku dotyczących niskiej emisji, tj. zarówno 
umów głównych, jak i umów powiązanych.  
24 Przez inne formy wsparcia należy rozumieć dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 
oraz bankowe linie kredytowe 

 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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opracowywanych corocznie Listach przedsięwzięć priorytetowych (opisanych we 
wcześniejszej części wystąpienia), 

„Kryteriach wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach”25,  

„Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach”26. 
Rozpatrując wnioski o dofinansowanie zadań, Fundusz stosował, m.in.27 kryterium 
zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. Realizacja 
zadania musiała zapewniać osiągnięcie efektu ekologicznego, rozumianego m.in. 
jako wielkość emisji zanieczyszczeń eliminowanych w wyniku realizowanego 
zadania.  Koniecznym było również uwzględnienie efektu ekonomicznego (m.in. tzw. 
jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego) oraz społecznego (m.in. 
akceptacja społeczna podjętych działań, podnoszenie jakości życia mieszkańców). 
„Zasady udzielania dofinansowania” określały m.in. wysokość dofinansowania  
(do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania dla pożyczek i 50 % dla dotacji 
pozainwestycyjnych), która uzależniona została od planowanych efektów 
ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych Funduszu.  

(dowód: akta kontroli str. 183-234, 241-242, 621-628) 

Fundusz wdrożył również „Instrukcję wyliczania wysokości i struktury 
dofinansowania dla wybranych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony atmosfery 
IO-7.01/01”28, która zakładała matematyczną zależność wysokości dofinansowania 
od: rodzaju zadania, formy prawnej beneficjenta, osiągnięcia standardów Unii 
Europejskiej, zgodności zadania z wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska 
oraz poziomu zintegrowania efektywności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej29. 
Wysokość dotacji dla zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów 
publicznych w obiektach użyteczności publicznej od 1 stycznia 2013 r. do 7 stycznia 
2015 r., zgodnie z Instrukcją IO-7.01/0130, uzależniona była od: 
− poziomu wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego31 będącego relacją 
efektu redukcji emisji Mg CO2/rok, kosztów inwestycyjnych zadania i uzyskanych 
oszczędności – dotacja w wysokości 0-10 % kosztów kwalifikowanych, 

− wielkości redukcji zanieczyszczeń wynikającej z relacji uzyskanego efektu 
ekologicznego32, jednostkowych stawek opłat za wprowadzanie do powietrza 
substancji szkodliwych i udziału procentowego dotacji w kosztach kwalifikowanych, 
do kosztów kwalifikowanych zadania – dotacja w wysokości nie większej niż 35 % 
kosztów kwalifikowanych, 

 

                                                      
25 Zwanych dalej „Kryteriami wyboru przedsięwzięć”, ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu 
nr 376/2011 z 29 listopada 2011 r., które obowiązują od 1 stycznia 2012 r. 
26 Ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 148/2012 z 24 lipca 2012 r., a następnie 
uchwałami nr: 392/2013 z 29 listopada 2013 r.,52/2014 z 28 lutego 2014 r., 2/2015 z 28 stycznia 
2015 r., 205/2015 z 24 czerwca 2015 r., 426/2015 z 23 listopada 2015 r.   
27 Kryteria oceny ujęte w „Kryteriach wyboru przedsięwzięć:: 1) legalności i celowości, 2) osiągnięcia 
standardów Unii Europejskiej, 3) zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej 
i społecznej, 4) stanu przygotowania zadania, 5) finansowe i ekonomiczne, 6) dodatkowe kryteria.  
28 Zwana dalej Instrukcją IO-7.01/01. , 
29 Kryterium społeczne obejmowało: sposób użytkowania obiektu (punktacja 0-3), wpływ realizacji 
projektu na jakość życia mieszkańców (punktacja 0-2), wpływ realizacji projektu na wzmocnienie 
konkurencyjności regionu (punktacja 0-2), wpływ realizacji projektu na wzrost atrakcyjności obszaru 
(punktacja 0-2), realizacja zadania na obszarach chronionych oraz uzdrowisk (punktacja 0-1).   
30 Instrukcje IO-7.01/01 z: 3 lipca 2012 r., 22 marca 2013 r., 7 listopada 2013 r., 27 marca 2014 r., 
26 sierpnia 2014 r. 
31 Zwany dalej wskaźnikiem DGC. 
32 Redukcja emisji podstawowych substancji, tj. pył, SO2, NOx, CO, B-a-P, CO2 (w kg). 



 

10 

− kompleksowości przedsięwzięcia – dotacja w wysokości 0-5 % kosztów 
kwalifikowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 563-567, 583-605, 616-617, 621-628) 

Począwszy od 8 stycznia 2015 r., dokonano zmiany kryteriów, od których zależała 
wysokość dotacji, wprowadzając w miejsce wskaźnika DGC, kryterium niskiej emisji 
(likwidacja lub ograniczenie niskiej emisji) – dotacja do 5 %33, a od 1 lipca 2015 r.  
do 15 % kosztów kwalifikowanych34. Z kolei poziom spełnienia kryterium redukcji 
zanieczyszczeń pozwalał na uzyskanie dotacji w wysokości do 40 % (od stycznia 
2015 r.), a następnie do 30 % kosztów kwalifikowanych (od sierpnia 2015 r.)35. 

(dowód: akta kontroli str. 568-571, 606-617, 621-628) 

Ekspert Zespołu OA Funduszu wyjaśnił, że wdrożone zmiany w metodologii 
wyliczania dotacji miały na celu promowanie redukcji niskiej emisji i zadań 
o najwyższym efekcie ekologicznym.  

(dowód: akta kontroli str. 581-582) 

Od 2013 r. Fundusz realizuje pilotażowy Program KAWKA36, który ma na celu  
m.in. zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza 
w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych 
i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń. Zgodnie z Regulaminem 
naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu37, Fundusz 
dofinansowywał przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji, w tym: 
likwidację lokalnych źródeł ciepła (np. indywidualnych kotłowni lub palenisk 
węglowych), rozbudowę sieci ciepłowniczej, zastosowanie kolektorów słonecznych, 
termomodernizację budynków wielorodzinnych (w 2013 i 2014 r.). Łączna wysokość 
dofinansowania nie mogła przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych, w tym 
dotacja (ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej) nie mogła przekroczyć 45 %, a pożyczka (ze środków Funduszu) 35 % 
kosztów kwalifikowanych zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 531-553) 

Przy aplikowaniu o środki z Programu Kawka niezbędne było m.in. określenie przez 
wnioskodawców efektów ekologicznych na podstawie ustalonych w Regulaminie 
naboru wniosków wskaźników emisji zanieczyszczeń, zróżnicowanych w zależności 
od rodzaju paliwa i mocy źródeł ciepła. Przy ocenie wniosków Fundusz stosował 
wskaźnik efektywności kosztowej definiowany jako maksymalna jednostkowa 
                                                      
33 Instrukcja IO-7.01/01 z 8 stycznia 2015 r.  
34 Instrukcja IO-7.01/01 z 27 sierpnia 2015 r. – weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 
35 Zwiększenie procentowe wysokości dotacji na ograniczenie niskiej emisji do 15% kosztów 
kwalifikowanych, spowodowało konieczność ograniczenia wysokości dotacji przypadającej na 
wielkość redukcji zanieczyszczeń do 30% kosztów kwalifikowanych, aby - po uwzględnieniu 
wysokości dotacji przypadającej na kompleksowość przedsięwzięcia, tj. do 5% kosztów 
kwalifikowanych - wysokość dotacji nie przekroczyła 50% kosztów kwalifikowanych. 
36 KAWKA – program pilotażowy realizowany przy współudziale NFOŚiGW w ramach programu 
priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii.” W okresie objętym kontrolą zakończono trzy edycje 
programu - nabór wniosków  odbywał się w terminach: 15 maja – 28 czerwca 2013 r., 1 kwietnia – 
30 maja 2014 r., 17 sierpnia – 16 października 2015 r.  
37 Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” (zatwierdzonego 
uchwałą Zarządu Funduszu z 8 maja 2013 r.), a następnie Programu Priorytetowego „Poprawa 
Jakości Powietrza Część 2 KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności 
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (zatwierdzonego uchwałami 
Zarządu Funduszu z 26 marca 2014 r. i 6 sierpnia 2015 r.). Zwany dalej Regulaminem naboru 
wniosków. 
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wysokość kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych elementów 
dofinansowywanych przedsięwzięć. 

(dowód: akta kontroli str. 531-553, 572-580) 

Wszystkie umowy zawarte w ramach niskiej emisji miały na celu osiągnięcie efektów 
ekologicznych m.in. polegających na: 

a) Zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowych w wysokości 
465 582,17  kg/rok (31 % wartości wynikających z umów z zakresu OA) 

b) Zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń gazowych - b-a-p  w wysokości 
201,39 kg/rok (59 % efektów wynikających z umów zawartych w ramach 
OA) 

c) Zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń gazowych – CO 
w wysokości  625 329,29 kg/rok (26% wartości wynikających z umów 
z zakresu OA) 

d) Zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń gazowych - CO2  w wysokości 
49 501 437,53 kg/rok (10% wartości wynikających z umów z zakresu OA) 

e) Zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń gazowych - NOx  w wysokości 
64 101,93 kg/rok (2% wartości wynikających z umów z zakresu OA) 

f) Zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń gazowych - SO2 w wysokości 
380 917,75 kg/rok (1% wartości wynikających z umów z zakresu OA) 

(dowód: akta kontroli str. 695-699, 730-731) 

Efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu zanieczyszczeń pyłowych związany 
był z zawarciem 479 umów (w tym 325 umów głównych i 154 umów powiązanych) 
na łączną kwotę 149 296 tys. zł (91 % wartości umów z zakresu niskiej emisji38). 
Największy udział w uzyskaniu tego efektu miały umowy polegające (co najmniej39) 
na wymianie źródła ciepła (62 % wartości efektu), których wartość wyniosła 
70 870,6  tys. zł (47,5 % wartości umów generujących zmniejszenie emisji pyłów).  

W przypadku pozostałych umów (które nie polegały na wymianie/instalacji źródła 
ciepła) największy udział w zmniejszeniu emisji pyłów miały umowy polegające (co 
najmniej) na wymianie lub modernizacji sieci ciepłowniczych. Umowy te zakładały 
zmniejszenie emisji pyłów na poziomie stanowiącym 10 % zmniejszenia emisji 
pyłów zakładanego we wszystkich umowach z zakresu ograniczania niskiej emisji, 
natomiast ich wartość stanowiła 3 % wartości zawartych umów z zakresu niskiej 
emisji.  

(dowód: akta kontroli str. 699-700, 730-731) 

                                                      
38 Procent liczony w stosunku do wartości umów głównych (generujących efekty ekologiczne) 
zawartych w latach 2013-2015 oraz umów powiązanych (które mogły być zawarte w innym okresie) 
dotyczących bezpośrednio analizowanych umów. Wartość umów głównych zawartych w 2013 r. 
wynosiła 36 692,6 tys. zł, a powiązanych 5 593,4 tys. zł (z tego umowy zawarte w 2012 r. o wartości 
767,2 tys., umowy zawarte w 2013 r. 4 463,6 tys. zł, a umowy zawarte w 2014 r. 362,6 tys. zł). 
Wartość umów głównych zawartych w 2014 r. wynosiła 47 277,1 tys. zł, a powiązanych 6 339 tys. zł 
(z tego umowy zawarte w 2012 r. 49 tys. zł, umowy zawarte w 2013 r. 593,6 tys. zł, umowy zawarte  
w 2014 r. 5 291,1 tys. zł, a umowy zawarte w 2015 r. 405,4 tys. zł). Wartość umów głównych 
zawartych w 2015 r. wynosiła 59 888,1 tys. zł, a umów powiązanych 8 254,4 tys. zł (z tego umowy 
zawarte w 2012 r. w wysokości 570,8 tys. zł, umowy zawarte w 2014 r. w wysokości 1 416,2 tys. zł 
oraz umowy zawarte w 2015 r. 6 267,5 tys. zł) 
39 Umowy zazwyczaj zakładały osiągnięcie kilku efektów rzeczowych, tj. np. termoizolacja, pompy 
ciepła, instalacja solarna styl – brakuje: dokonanie, przeprowadzenie, zainstalowanie (lub podobnie). 
Wpływ ww. przedsięwzięć na zmniejszenie emisji był w umowie wyliczany w kwocie łącznej. 
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Fundusz wprowadził wewnętrzną instrukcję kontroli i monitorowania projektu  
IO-7.01/1140, na podstawie której dokonywano weryfikacji osiągniętych efektów 
ekologicznych i rzeczowych. 

(dowód: akta kontroli str. 618-620) 

Do końca 2015 r., wnioskodawcy zgłosili Funduszowi osiągnięcie efektów 
ekologicznych w odniesieniu do 475 umów dotyczących niskiej emisji zawartych 
w latach 2013-2015, w tym 158 w 2013 r., 176 w 2014 r. i 141 w 2015 r. 
Uzyskane efekty ekologiczne polegały na zmniejszeniu zanieczyszczeń pyłowo-
gazowych i gazowych poprzez m.in. zmodernizowanie węzła cieplnego 
i wewnętrznej instalacji c.o., zlikwidowanie źródła ciepła opalanego paliwem stałym, 
montaż instalacji solarnych. 
Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zanieczyszczeń 
pyłowo-gazowych potwierdzały przedkładane Funduszowi przez wnioskodawców 
protokoły fizycznej likwidacji kotłów węglowych, gazowych i pieców ceramicznych, 
oświadczenia o osiągniętym efekcie ekologicznym oraz o zakończeniu modernizacji 
systemu grzewczego z zastosowaniem niskoemisyjnych, energooszczędnych źródeł 
ciepła, a także protokoły odbioru robót budowlanych.  
Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zanieczyszczeń 
gazowych potwierdzały głównie przedkładane Funduszowi przez wnioskodawców 
protokoły fizycznej likwidacji kotłów opalanych gazem i oświadczenia o osiągniętym 
efekcie ekologicznym, a także protokoły odbioru końcowego i przekazania  
do użytkowania, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz oświadczenia 
o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ zgodnie z art. 54 Prawa 
budowlanego.  

(dowód: akta kontroli str. 730-731) 

W latach 2013-2015 Fundusz nie realizował własnych programów ograniczenia 
niskiej emisji. Ekspert OA wyjaśnił, że WFOŚiGW od 2002 r., jako pierwsza 
instytucja w kraju, finansuje obszarowe programy ograniczenia niskiej emisji41 
realizowane przez Gminy. Ponadto Fundusz finansuje opracowanie Planów 
Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwiających gminom wdrożenie realizacji PONE. 
Według wyjaśnień, w 2016 r., w celu wzmocnienia oferty w zakresie ograniczania 
niskiej emisji Fundusz opracował program pilotażowy „Dofinansowanie zadań 
realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczania 
niskiej emisji”, skierowany do osób fizycznych realizujących zadania z zakresu 
ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa42. Beneficjentem i jednocześnie 
wnioskodawcą programu ma być osoba fizyczna, co umożliwi pozyskanie środków 
przez mieszkańców również tych gmin, które nie realizują PONE. W związku  
z planowanym na 11 lipca 2016 r. rozpoczęciem naboru wniosków (w toku kontroli 
NIK) uruchomiono Punkt Konsultacyjny. 

(dowód: akta kontroli str. 683-692) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Funduszu w celu zapewnienia 
efektywności wykorzystania środków wydatkowanych na projekty związane 
z ograniczaniem niskiej emisji. 
                                                      
40 Instrukcja IO-7.01/11 z 6 maja 2010 r. 
41 Zwane dalej „PONE” lub „POE”.  
42 Szczegółowe zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach tego 
programu zostały ustalone przez Radę Nadzorczą Funduszu w Uchwale nr 124/2016 z dnia  
26 kwietnia 2016 r. Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych w ramach ww. programu został 
określony przez Zarząd Funduszu w Załączniku nr 1 do uchwały nr 938/2016 z dnia 8 czerwca  
2016 r., zmieniony uchwałą nr 1004/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.  
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IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli43 
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 Delegatury NIK 
w Katowicach. 

 

Katowice, dnia 9 września 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący 
 

Bogusław Gębica 
Doradca ekonomiczny 

 

........................................ 

 

 
  

 
 

  

 

 
 

  

 

 

                                                      
43 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm.  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


