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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków. 
 
Anna Biederman-Zaręba, Zastępca Prezesa Zarządu1. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
Małgorzata Mrugała, Prezes Zarządu od 1 sierpnia 2011 r. do 9 lipca 2018 r. 
Witold Kozłowski, Prezes Zarządu, od 9 lipca 2018 r. do 4 grudnia 2018 r. 
Finansowanie zadań mających na celu identyfikację i usuwanie historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
 
Od 1 stycznia 2014 r. do zakończenia kontroli, z uwzględnieniem zdarzeń przed 
1 stycznia 2014 r., mających wpływ na kontrolowaną działalność. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 
 
Bernard Różański, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/163/2018 z 11 września 2018 r.  

(akta kontroli str. 1-4, 97-101) 

 

                                                      
1  Od 4 grudnia 2018 r. w Funduszu nie ma osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu 
2  Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie (Fundusz) nie realizował programów dotyczących 
przedsięwzięć związanych z identyfikacją i usuwaniem historycznych 
zanieczyszczeń, przy czym we wrześniu 2018 r. przyjęto pierwszy program 
priorytetowego przewidującego dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony 
powierzchni ziemi.  
Wcześniej istniała możliwość finansowania działań mających na celu identyfikację 
i usuwanie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziem w ramach środków 
Funduszu  przeznaczanych na racjonalne gospodarowanie odpadami i ochronę 
powierzchni ziemi. Na identyfikację i remediację terenów historyczne 
zanieczyszczonych nie poniesiono jednak żadnych wydatków, bowiem nie wpłynął 
żaden wniosek o dofinansowanie takich zadań. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

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

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

W badanym okresie w Funduszu obowiązywały dwie strategie działania obejmujące 
lata 2013-2016 i 2017-20204. Jednym z pięciu priorytetów5 wskazanych w tych 
strategiach było racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
m.in. poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych czy przemysłowych. Natomiast obie strategie nie wyszczególniały 
kwestii identyfikacji i usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Na listach przedsięwzięć priorytetowych na lata 2014-2018 (zawierających 
w każdym roku pięć dziedzin priorytetowych, identycznych jak priorytety w Strategii), 
w ramach Priorytetu II Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi ujęto  przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi dotyczące m.in. 
zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów, punktów selektywnej zbiórki 
odpadów oraz demontażu i składowania odpadów azbestowych. Nie zamieszczono 
na nich zadań związanych z usuwaniem historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, ponieważ – jak wyjaśnił były Prezes Funduszu – listy były tworzone na 
podstawie danych przysłanych przez potencjalnych wnioskodawców, a w tych latach 
żaden podmiot nie zgłosił na listy priorytetów zadania dotyczącego usuwania 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  

(akta kontroli str. 90-93, 102-103) 

                                                      
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 

W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
4  Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na lata 2013-2016 

z perspektywą do 2020 roku, stanowiąca załącznik do uchwały nr 142-2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie  
z 25 września 2015 r. oraz Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie na lata 2017-2020, stanowiąca załącznik do uchwały nr 155-2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie  
z 30 września 2016 r.  

5  [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; [5] inne działania 
ochrony środowiska. 
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Planowane środki finansowe na wsparcie przedsięwzięć w dziedzinie racjonalnego 
gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi pochodziły w całości ze 
środków własnych Funduszu. W okresie objętym kontrolą nie występowano do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
o udostępnienie środków finansowych na dofinansowanie przedsięwzięć 
dotyczących usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, bowiem  
– jak podał były Prezes Funduszu – nie było takiej potrzeby.  

(akta kontroli str. 90-93) 

Na wydatki w dziedzinie racjonalnego gospodarki odpadami i ochrony powierzchni 
ziemi zaplanowano w latach 2014-2018 ze środków własnych Funduszu łącznie 
114 164 tys. zł, z tego 1 609 tys. zł w formie dotacji i 112 555 tys. zł pożyczek. 
W planie działalności Funduszu na 2014 r. nie ujęto środków na wspieranie 
przedsięwzięć dotyczących historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
(przepis art. 400a ust. 1 pkt 9a Prawa ochrony środowiska wszedł w życie we 
wrześniu 2014 r.). Natomiast na poszczególne przedsięwzięcia 
w dziedzinie  racjonalna gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
(wymienione w art. 400a ust. 1 pkt 6-9 Prawa ochrony środowiska) zaplanowano 
w sumie 22 535 tys. zł (w tym 575 tys. zł na dotacje i 21 960 tys. zł na pożyczki), 
co stanowiło 6,6% planowanych wydatków na ten rok (342 750 tys. zł). 
W planie działalności Funduszu na 2015 r. środki na wspieranie przedsięwzięć 
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi6 były przewidziane 
w wysokości 850 tys. zł (100 tys. zł na dotacje i 750 tys. zł na pożyczki). Natomiast 
na wszystkie przedsięwzięcia w dziedzinie racjonalna gospodarka odpadami 
i ochrona powierzchni ziemi zaplanowano w sumie 27 585 tys. zł (620 tys. zł na 
dotacje i 26 965 tys. zł), co stanowiło 7,8% planowanych wydatków na ten rok 
(351 990 tys. zł).  
W planach działalności Funduszu na lata 2016-2018 na racjonalną gospodarkę 
odpadami i ochronę powierzchni ziemi (przedsięwzięcia z zakresu art. 400a ust.1 
pkt 6, 7, 8, 8a, 9, 9a Prawa ochrony środowiska) przewidziano łącznie: w 2016 r.  
– 26 510 tys. zł (300 tys. zł na dotacje i 26 210 tys. zł na pożyczki), w 2017 r.  
– 11 304 tys. zł (94 tys. zł na dotacje i 11 210 tys. zł na pożyczki), w 2018 r.  
– 26 230 tys. zł (20 tys. zł na dotacje i 26 210 tys. zł na pożyczki), co stanowiło 
odpowiednio 7,2%, 3,4% i 7,7% planowanych ogółem wydatków na te lata7. 
W planach działalności  na te lata nie wyszczególniano planowanych 
na poszczególne punkty art. 400a Prawa ochrony środowiska, w tym m.in. na 
przedsięwzięcia z zakresu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

(akta kontroli str. 5-28) 

P.o. dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji Funduszu wyjaśnił, że planowanie 
odbywa się na podstawie wniosków złożonych w roku poprzednim i wielkości 
dofinansowania w latach poprzednich. Na identyfikację i usuwanie historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi w 2015 r. przewidziano łącznie 850 tys. zł 
(100 tys. zł na dotacje i 750 tys. zł na pożyczki), ponieważ wcześniej nie było 
zapotrzebowania na tego typu zadania. W kolejnych latach kwoty na identyfikację 
i usuwanie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi były planowane łącznie 
z innymi zadaniami związanymi z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni 
ziemi. 

(akta kontroli str. 94-95) 

                                                      
6  Na przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją historycznego zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi, jeżeli obowiązanym do przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub 
władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego (art. 400a ust. 1 pkt 9a Prawa ochrony środowiska) 

7  Plany działalności (po zmianach) na lata 2016-2018 przewidywały wydatki na kwoty 366 990 tys. zł, 331 025 tys. zł 
i 341 781,7 tys. zł. 
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Były Prezes Funduszu wyjaśnił, że nigdy nie wpłynął żaden wniosek na realizację 
przedsięwzięć określonych w art. 400 ust. 1 pkt 9a Prawa ochrony środowiska, 
a zainteresowanie finansowaniem zgłoszone zostało jedynie w sierpniu 2018 r. 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ).  

(akta kontroli str. 90-93) 

Wydatki planowano w Funduszu bez konsultowania się z RDOŚ, ponieważ – jak 
wyjaśnił były Prezes – Fundusz nie był ustawowo zobowiązany do prowadzenia 
takich konsultacji. 

(akta kontroli str. 90-93) 

W latach 2014-2018 (do 30 września) Fundusz wydatkował łącznie 897 004,8 tys. zł 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań na ochronę środowiska i gospodarkę 
wodną, w tym w 2014 r. – 206 510,0 tys. zł, w 2015 r. – 243 990,9 tys. zł, w 2016 r. 
– 208 682,0 tys. zł, w 2017 r. – 167 417,0 tys. zł, w 2018 r. (trzy kwartały)  
– 70 404,9 tys. zł, w tym w dziedzinie racjonalnego gospodarowania odpadami 
i ochrony powierzchni ziemi w łącznej wysokości 23 273,1 tys. zł, z tego w formie 
pożyczek 22 597,7 tys. zł i w formie dotacji 675,5 tys. zł. 
Fundusz poniósł wydatki na racjonalne gospodarowanie odpadami i ochronę 
powierzchni ziemi:  

 w 2014 r. wysokości 2 519,5 tys. zł, co stanowiło 11,2% planu (1,2% wydatków 
Funduszu), w tym w formie dotacji 276,5 tys. zł,  

 w 2015 r. w wysokości 3 669,6 tys. zł, co stanowiło 13,3% planu (1,5% 
wydatków Funduszu), w tym w formie dotacji 399,0 tys. zł,  

 w 2016 r. w wysokości 6 113,9 tys. zł, co stanowiło 23,1% planu (2,9% 
wydatków Funduszu), w całości w formie pożyczek,  

 w 2017 r. w wysokości 10 970,1 tys. zł, co stanowiło 97% planu (6,6% wydatków 
Funduszu), w całości w formie pożyczek,  

 w 2018 r. (trzy kwartały) w wysokości 0 zł. 
W latach 2014-2018 (do końca września) Fundusz nie ponosił wydatków na 
przedsięwzięcia związane historycznymi zanieczyszczeniami powierzchni ziemi, 
z uwagi na brak wniosków w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 5-35) 

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

1.2  Realizacja programów na badania i remediację historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

W latach 2014-2018 (I półrocze) Fundusz nie opracował i nie realizował programów 
dotyczących historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  
Nie wpłynął żaden wniosek w sprawie dofinansowania przedsięwzięć dotyczących 
identyfikowania lub usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
w dopuszczonym w Zasadach finansowania zadań trybie indywidualnym, 
tj. w ramach stałego naboru, jak i państwowych jednostek budżetowych poprzez 
rezerwę celową (poz. 59). Nie zawarto żadnej umowy na dofinansowanie zadań 
związanych z identyfikacją i remediacją terenów historycznie zanieczyszczonych. 

(akta kontroli str. 94-95) 

Dopiero 4 września 2018 r. Rada Nadzorcza przyjęła program priorytetowy 
pt. Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych, którego 
celem było ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz 
przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez 
rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów. W programie 
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ustalono: budżet w wysokości 20 mln zł, okres wdrażania – do 31 grudnia 2018 r. 
lub do wyczerpania alokacji środków i okres kwalifikowalności kosztów – od 
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Dofinansowanie w formie pożyczki 
z możliwością umorzenia (do wysokości 10% pożyczonego kapitału) wynosi do 
100% kosztów kwalifikowanych. Do beneficjentów pomocy zaliczono podmioty 
realizujące przedsięwzięcia w ramach wykonania zastępczego przewidzianego 
w przepisach prawa (ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji8), tj. jednostki samorządu terytorialnego oraz inne 
podmioty. 
Jak podał p.o. Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji w Funduszu w ramach 
programu możliwe jest udzielenie dofinansowania również przedsięwzięć w zakresie 
usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Do 15 listopada 2018 r. w ramach programu nie wpłynął żaden wniosek 
o dofinansowanie. 

(akta kontroli str. 36-51, 94-96, 102-103) 

Były Prezes Zarządu wyjaśnił, że powodem nieuruchomienia programów 
dotyczących ochrony powierzchni ziemi w poprzednich latach był brak 
zainteresowania potencjalnych beneficjentów. Natomiast program Ochrona 
powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych, przyjęty we wrześniu 
2018 r. został uruchomiony w reakcji na zapotrzebowanie zgłaszane przez 
samorządy, bowiem dwóch małopolskich starostów i jeden burmistrz wystąpili do 
Funduszu z postulatem umożliwienia udzielenia pomocy finansowej przy likwidacji 
nielegalnych składowisk, na których wystąpiły pożary. 

(akta kontroli str. 90-93) 

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

1.3  Działania informacyjne o możliwości dofinansowania badań 
i remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

W latach 2014-2018 (trzy kwartały) Fundusz zapewnił dostęp do informacji m.in. 
o zasadach udzielania wsparcia finansowego ze środków Funduszu, procedurach 
i kryteriach wyboru przedsięwzięć i podejmowania decyzji, ogólnych warunkach 
zawierania umów i rozliczania środków, które publikował i aktualizował na stronie 
internetowej. Na stronie internetowej Funduszu podawano również do wiadomości 
uchwalone listy przedsięwzięć priorytetowych, sprawozdania z działalności, 
sprawozdania finansowe oraz realizowane programy. 
Fundusz nie podjął dodatkowych starań w celu rozpowszechnienia informacji 
poświęconych możliwości dofinansowania badań i remediacji historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  
Były Prezes Funduszu, w złożonym wyjaśnieniu podał, że działania informacyjne 
i promocyjne odnośnie do możliwości pozyskania dofinansowania ze środków 
Funduszu były prowadzone na bieżąco, za pośrednictwem prasy, strony 
internetowej Funduszu i podczas spotkań z potencjalnymi beneficjentami.  

(akta kontroli str. 90-93) 

W kontrolowanym okresie do Funduszu wpłynął jeden wniosek z 17 sierpnia 2018 r. 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie opinii  
w zakresie możliwości wspomagania ze środków Funduszu zadań w zakresie 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi objętych harmonogramem, 
o którym mowa w art. 101j ust. 1 Prawa ochrony środowiska. Harmonogram 
zawierał jedno zadanie pn. Remediacja historycznego zanieczyszczenia 

                                                      
8  Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm. 
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powierzchni ziemi występującego na działce o nr ewid. 3309/4 przy ul. Bema 
w Olkuszu podzielone na trzy etapy: I – ocena stopnia zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi, II – wykonanie projektu planu remediacji celem ustalenia planu 
remediacji, III – przeprowadzenie remediacji, do realizacji odpowiednio w 2018 r., 
2019 r. i latach 2019-2020. Koszt etapu I określono w harmonogramie na 46,7 tys. zł, 
natomiast koszty etapów II i III nie zostały podane (mają zostać oszacowanie 
po zrealizowaniu poprzednich etapów). Zarząd Funduszu wydał jedną opinię 
w zakresie możliwości dofinansowania zadań. W piśmie z 23 sierpnia 2018 r. 
Fundusz poinformował RDOŚ, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z niepolegającą na samooczyszczeniu remediacją 
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli zobowiązanym do 
przeprowadzenia remediacji jest RDOŚ lub władająca powierzchnią ziemi jednostka 
samorządu terytorialnego. Wskazał jednak, że terminy składania wniosków 
(31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy) na lata 2018 i 2019 upłynęły oraz 
że nabór wniosków na zadania do realizacji w 2020 r. będzie odbywać się 
w terminie do 30 marca 2019 r. W związku z tym poinformowano RDOŚ o braku 
możliwości ubiegania się w 2018 r. o dofinansowanie I etapu zadania (oceny stopnia 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi). 

(akta kontroli str. 85-89) 

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

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  

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 Delegatury NIK w Krakowie. 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. 
W związku z nieformułowaniem uwag oraz wniosków NIK nie oczekuje odpowiedzi 
na wystąpienie pokontrolne. 
 
Kraków, 20 grudnia 2018 r. 
 p.o. Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
 w Krakowie 

Kontroler: 
 

 
Jolanta Stawska 

Bernard Różański 
Specjalista kontroli państwowej 

 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


