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I. Dane identyfikacyjne 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice1 

 

Tomasz Bednarek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

W okresie objętym kontrolą, funkcję Prezesa Zarządu Funduszu pełnili: 

Gabriela Lenartowicz od 30 grudnia 2010 r. do 17 grudnia 2014 r., 

Andrzej Pilot od 18 grudnia 2014 r. do 16 kwietnia 2018 r. 

 

Finansowanie zadań mających na celu identyfikację i usuwanie historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

 

Od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli (15 listopada 2018 r.), 
z uwzględnieniem zdarzeń przed dniem 1 stycznia 2014 r. o ile miały wpływ na 
kontrolowaną działalność 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

Beata Olejnik, Specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/190/2018 z dnia 18 września 2018 r. 

 (akta kontroli str.1-9) 

 

                                                      
1 W dalszej części Fundusz lub Jednostka. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. W dalszej części: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
w okresie objętym kontrolą, obowiązków związanych z finansowaniem zadań 
mających na celu identyfikację i usuwanie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. 

Fundusz w okresie objętym kontrolą zapewnił środki na finansowanie zadań 
związanych z identyfikowaniem i usuwaniem historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi4, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 9 i pkt 9a ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska5, tj. na przedsięwzięcia związane 
z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na 
samooczyszczaniu i związanych z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją 
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadkach, kiedy 
zobowiązanym do przeprowadzenia remediacji był regionalny dyrektor ochrony 
środowiska lub władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego.  

Fundusz nie ogłosił i nie realizował odrębnego programu lub konkursu na 
dofinansowanie wyłącznie zadań w zakresie hzpz, jednak zgodnie z obowiązującymi 
procedurami wnioski na usuwanie hzpz, zgodne określonymi w Listach 
przedsięwzięć priorytetowych Funduszu6 kierunkami dofinansowania mogły być 
składane w trybie indywidualnym w ramach naboru stałego. W okresie objętym 
kontrolą Fundusz zawarł jedną umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w formie 
pożyczki, która nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Funduszu. 

Fundusz prowadził działania mające na celu upowszechnianie wśród potencjalnych 
beneficjentów informacji o możliwościach i kierunkach udzielanego przez niego 
wsparcia finansowego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

Finansowanie zadań mających na celu identyfikację 
i usuwanie historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi 

1. Planowanie i wykorzystanie środków finansowych na 
identyfikację i usuwanie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi 

W okresie objętym kontrolą, w Jednostce obowiązywały7 dwie strategie działania 
obejmujące lata 2013-2016 i 2017-2020. Jednym z ośmiu priorytetów wskazanych 
w tych strategiach była gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w którym 
wyszczególniono zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi, tj. m.in. rewitalizacja 
terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. W strategii na lata 2017–2020, 
w priorytetowych kierunkach dofinansowania, ujęto dodatkowo zadania związane 

                                                      
3Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 W dalszej części hzpz. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. 
6 W dalszej części Lista. 
7 Zatwierdzone uchwałami Rady Nadzorczej nr: 242/2012 z dnia 26 września 2012 r. i 253/2016 z dnia 28 września 2016 r. 

OCENA OGÓLNA 

UZASADNIENIE 

OCENY OGÓLNEJ 

OBSZAR 

OPIS STANU 

FAKTYCZNEGO 
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z oczyszczaniem wód gruntowych oraz ograniczające możliwość rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń w glebie, ziemi lub wodach. W obu strategiach nie wskazano 
żadnych działań dotyczących hzpz.  

Najważniejsze przedsięwzięcia planowane do dofinansowania ze środków 
Funduszu, umieszczano na Listach przedsięwzięć priorytetowych Funduszu. 
W przyjętych Listach na lata 2014-2018, zawierających w każdym roku osiem 
obszarów priorytetowych, identycznych jak priorytety w Strategii, przedsięwzięcia 
z zakresu ochrony powierzchni ziemi zamieszczono w Obszarze priorytetowym  
nr 2.2. w ramach Priorytetu 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 
W latach 2014 – 2017 przedsięwzięciami tymi były: TP 1.1. – Przywracanie terenom 
zdegradowanym wartości przyrodniczych oraz TP 1.2. – Zadania z zakresu ochrony 
powierzchni, dofinansowane ze środków zagranicznych. W 2018 r. dołączono 
przedsięwzięcie TP 1.3. – Remediacja zdegradowanego terenu poprzez 
oczyszczanie gleby, ziemi lub wód gruntowych, oraz ograniczenie możliwości 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi lub wodach. 

W latach 2014–2018 Rada Nadzorcza Funduszu w obszarze „gospodarka odpadami 
i ochrona powierzchni ziemi” ze środków własnych Funduszu zaplanowała8 zgodnie 
z planem działalności łącznie 216 095,0 tys. zł, z czego: w 2014 r. – 24 606,0 tys. zł, 
w 2015 r. – 36 100,0 tys. zł, w 2016 r. – 37 573,0 tys. zł, w 2017 r. – 59 100,0 tys. zł 
i w 2018 r. – 58 716,0 tys. zł. Ww. środki stanowiły odpowiednio  5,0% planu 
finansowego Funduszu po zmianach na 2014 r. (wynoszącego 487 898,0 tys. zł), 
7,3% planu na 2015 r. (496 513,0 tys. zł), 7,6% planu na 2016 r. (494 340,0 tys. zł), 
12,6% planu na 2017 r. (469 106,0 tys. zł) i 10,5% planu o na 2018 r., wynoszącego 
na 30 września 558 716,0 tys. zł. Zadania z zakresu hzpz były planowane 
w obszarze „gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”. W planach 
finansowych nie wyodrębniano środków na przedsięwzięcia hzpz.   

(dowód: akta kontroli str. 53; 58; 63; 65; 362; 376; 391; 397; 404; 418; 419-433) 

Fundusz posiadał, obowiązującą w całym badanym okresie, procedurę planowania 
wydatków9, jednakową dla wszystkich obszarów priorytetowych, w tym dla zadań 
realizowanych w obszarze priorytetowym pn. Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi. 

(dowód: akta kontroli str. 331; 333-351) 

Opracowane przez Fundusz Zasady udzielania dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach10, nowelizowane w okresie kontrolowanym ośmiokrotnie11, 
nie ograniczały kręgu potencjalnych beneficjentów środków Funduszu czy 
możliwości uzyskania dofinansowania. Zgodnie z Zasadami, Fundusz oferował 
wsparcie finansowe podmiotom sektora finansów publicznych oraz osobom 
fizycznym w postaci pożyczek i dotacji dla działań zamieszczonych w obszarach 
priorytetowych Funduszu, w tym na identyfikację oraz usuwanie hzpz, w ramach 
obszaru Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.  Wnioskodawcy  mogli  

 

 

                                                      
8 Podano kwoty planu po zmianach. 
9 Procedura Nr PO-7.04 – Planowanie usługi i sprawozdawczość, przyjęta w ramach zintegrowanego systemu zarządzania 

jakością i środowiskowego. 
10 W dalszej części Zasady. 
11 Zasady zmieniano: 1) Uchwałą Rady Nadzorczej (RN) Nr 392/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.; 2) Uchwałą RN Nr 52/2014 

z dnia 28 lutego 2014 r.; 3) Uchwałą RN Nr 2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.; 4) Uchwałą RN Nr 205/2015 z dnia 24 
czerwca 2015 r.; 5) Uchwałą RN Nr 426/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.; 6) Uchwałą RN Nr 219/2016 z dnia 23 sierpnia 
2016 r/; 7) Uchwałą RN Nr 148/2017 z dnia 10 maja 2017 r.; 8) Uchwałą RN Nr 120/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 
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otrzymać dofinansowanie w trybie indywidualnym w ramach naboru stałego 
w przypadkach tych przedsięwzięć, których zakres przedmiotowy uniemożliwiał 
ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach dostępnych programów lub 
konkursów. 

(dowód: akta kontroli str. 95-220) 

Prezes Funduszu wyjaśnił, że opracowując plany wydatków rokrocznie dokonywano 
analiz oraz prowadzono konsultacje z różnymi grupami potencjalnych beneficjentów 
docelowych w zakresie wysokości planowanych środków na realizację 
poszczególnych obszarów priorytetowych. W okresie objętym kontrolą nie 
prowadzono jednak konsultacji z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach12, w zakresie wysokości środków na hzpz, z uwagi  
na niezłożenie przez niego wniosku o dofinansowanie ww. działań. 

(dowód: akta kontroli str. 331) 

W latach 2014-2018 Fundusz nie poniósł wydatków na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań związanych z identyfikacją lub usuwaniem hzpz. Wykonanie 
wydatków w ramach obszaru działania Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi przedstawiała się następująco: w 2014 r. – 18 517 tys. zł, w 2015 r. –  
31 699 tys. zł, w 2016 r. – 31 430 tys. zł, w 2017 r. – 57 415 tys. zł i do 30 września 
2018 r. 19 001 tys. zł. Łącznie 158 062 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 331 - 332) 

2. Realizacja programów na badania i remediację hzpz 
W okresie objętym kontrolą Fundusz nie uruchamiał odrębnych programów 
(konkursów) na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem hzpz. Jak wyjaśnił 
Prezes, Fundusz kierując się kryterium legalności i celowości, umożliwiał uzyskanie 
wsparcia finansowego na identyfikowanie i usuwanie hzpz wyłącznie w oparciu 
o corocznie ustalane listy przedsięwzięć priorytetowych, kryteria wyboru 
przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu oraz na podstawie corocznie 
ustalanego planu finansowego.  

(dowód: akta kontroli str.538-539) 

W latach 2014 – 2018, Fundusz zawarł w dniu 26 czerwca 2014 r. umowę pożyczki 
Nr 105/2014/76/TP/rz/P w oparciu o wniosek złożony 26 czerwca 2012 r.  
przez Gminę Świętochłowice o dofinansowanie zadania pn. Oczyszczenie 
i zabezpieczenie przed powtórną degradacją stawu Kalina oraz rekultywacja  
terenu przyległego, oraz rozpatrzył dwa wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć  
z zakresu hzpz: Starosty tarnogórskiego, reprezentującego Skarb Państwa oraz 
Gminy Świętochłowice, które wpłynęły do Funduszu odpowiednio 25 września  
2014 r. i 16 listopada 2017 r. 
Łączna wartość wnioskowanego wsparcia na zadania związane z hzpz wyniosła 
32 397,6 tys. zł. 

Wynikiem rozpatrzenia wniosku zgłoszonego przez Starostę tarnogórskiego było 
udzielenie przez Fundusz13 promesy obowiązującej do 31 grudnia 2018 r. na 
dofinansowanie do kwoty 16 772,8  tys. zł zadania pn. Likwidacja zwałowiska nr 4, 
4a i 6 oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego, 
na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich 
Górach.  

W stosunku do drugiego wniosku zgłoszonego przez Gminę Świętochłowice  
na realizację zadania pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy 

                                                      
12 Zwanym dalej RDOŚ, 
13 Uchwały Zarządu WFOŚiGW nr 433/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. i 114/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. 
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Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych 
w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności Zarząd 
Funduszu uchwałą z dnia 8 listopada 2018 r. wyraził zgodę na ustalenie do dnia  
31 marca 2019 r. nowego terminu zawarcia umowy z powodu nierozstrzygnięcia 
przez beneficjenta postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania  
i niedostarczenia wymaganej dokumentacji. 
Jedyna, zawarta w okresie objętym kontrolą umowa pożyczki pomiędzy Funduszem, 
a Gminą Świętochłowice nie była zrealizowana z powodu  niedostarczenia  
przez beneficjenta Funduszowi dokumentów warunkujących wypłatę I raty oraz 
nieprzystąpienia przez wnioskodawcę do renegocjacji warunków zawartej umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 224 – 227; 434-500; 508-535) 

Postanowienia ujęte w ww., jedynej zawartej w okresie objętym kontrolą przez 
Fundusz umowie na dofinansowanie hzpz wraz ze stanowiącymi jej integralną część 
Ogólnymi warunkami zawieranych umów i wypłaty środków przez WFOŚiGW 
w Katowicach, gwarantowały Funduszowi kontrolę jej realizacji poprzez służby 
Funduszu lub podmioty działające na jego zlecenie. Gwarantowały również 
sprawowanie ciągłego nadzoru nad sposobem wykorzystania środków finansowych 
oraz nadzoru nad osiągnięciem zakładanych efektów ekologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 445; 451; 501; 503) 

Według umowy, zaplanowane mierniki efektu ekologicznego odnosiły się do 
parametrów oczyszczonych wód pod względem zawartości fenoli, ilości (Mg) 
unieszkodliwionych osadów zalegających na dnie rekultywowanego stawu oraz  
do efektów rekultywacji i zagospodarowania przyrodniczego terenów wokół stawu 
w postaci ilości nasadzeń drzew, krzewów i wykonanych trawników (ha).  

(dowód: akta kontroli str. 445-446) 

3. Działania informacyjne o możliwości otrzymania 
dofinansowania   badań   i   remediacji   hzpz 

Fundusz, w okresie objętym kontrolą, prowadził działania informacyjne skierowane 
do potencjalnych beneficjentów dotyczące kierunków i zasad finansowania zadań, 
w tym dotyczące możliwości pozyskania środków na usuwanie hzpz. W trakcie 
spotkań i konsultacji, prezentowano projekty priorytetów przewidzianych do 
dofinansowania ze środków Funduszu, które kierowano do przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń, fundacji 
i towarzystw. Ponadto, jak wyjaśnił Prezes, działania informacyjne Fundusz 
podejmował m.in. na konferencjach, targach, seminariach oraz poprzez ogólnie 
dostępne media, a informacje o hzpz były jednym z wielu aspektów ujętych 
w działaniach informacyjnych prowadzonych przez Fundusz. 

Fundusz w okresie objętym kontrolą zapewniał w sposób ciągły dostęp do informacji 
o zasadach udzielania wsparcia finansowego, zasadach umarzania pożyczek, 
zasadach udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, udzielania 
kredytów i pożyczek ze środków Funduszu, procedurach rozpatrywania wniosków 
i podejmowania decyzji, ogólnych warunkach zawierania umów i rozliczania 
środków, które publikował i na bieżąco aktualizował na stronie internetowej14 
Funduszu w dokumencie pn. Zasady udzielania dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach. 

(dowód: akta kontroli str. 93; 231-232; 246-327) 

                                                      
14 http://www.wfosigw.katowice.pl/bip/druk.php?id=2888 
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Analiza interesariuszy i zasięg niezbędnych działań informacyjnych z zakresu 
statutowej działalności Funduszu, w tym wskazanych w art. 400a ustawy Prawo 
ochrony środowiska, dotyczących hzpz, jak wyjaśnił Prezes, była analizowana  
na bieżąco. Jednymi z podstawowych działań Funduszu w tym zakresie były 
procedury ustalania planu finansowego Funduszu i jego korekty w trakcie roku  
oraz sporządzane na każdy rok budżetowy Listy przedsięwzięć priorytetowych 
planowanych do dofinansowania z WFOŚiGW, do których począwszy od  
2017 r. wprowadzono priorytetowy kierunek dofinansowania pn. Remediacja 
zdegradowanego terenu poprzez oczyszczanie gleby, ziemi lub wód gruntowych 
oraz ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie,  
ziemi lub wodach. 

(dowód: akta kontroli str. 88; 231) 

W okresie objętym kontrolą, do Funduszu wpłynął jeden wniosek z dnia 13 marca 
2015 r. Regionalnego Dyrektora w Katowicach o wydanie opinii w zakresie 
możliwości wspomagania ze środków Funduszu zadań w zakresie hzpz, objętych 
harmonogramem, o którym mowa w art. 101j ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Harmonogram zawierał dwa zadania w zakresie hzpz:  

− rozpoznanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi spowodowanego przez 
Zakłady Chemiczne Organika – Azot S.A. w Jaworznie wraz z określeniem 
działań naprawczych w celu przeprowadzenia remedaicji;  

− remediacja powierzchni ziemi zanieczyszczonej przez Zakłady Chemiczne 
Organika – Azot S.A. w Jaworznie.  

Zarząd Funduszu nie wydał opinii do przedłożonego mu przez Dyrektora RDOŚ 
harmonogramu zadań, gdyż jak wyjaśnił Prezes Funduszu, zadania wymienione 
w tym harmonogramie, objęte były umową zawartą pomiędzy Prezydentem Miasta 
Jaworzno i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na sfinansowanie zadania pn. Działania zmierzające do rozwiązania problemu 
odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie 
etap I – dokumentacja techniczna, w związku z czym, Fundusz nie był stroną 
właściwą do wydania opinii w jego przedmiocie. 

(dowód: akta kontroli str. 230-231; 233-238; 244-245) 

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

 

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 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 Delegatury NIK w Katowicach. 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. 

 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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. 

 

Katowice, dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

 

       Kontroler nadzorujący 
 Aleksander Górniak 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
  

……………………… 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 
 
 

. 

 

 

 

 

 

 


