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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie1  

 

Paweł Mirowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie2, powołany z dniem 26.06.2018 r. przez Radę 
Nadzorczą Funduszu na funkcję Prezesa Zarządu WFOŚiGW3.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Jacek 
Chrzanowski, Prezes Zarządu Funduszu, od 31.03.2008 r.  
 

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

 

Od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli oraz lata wcześniejsze, o ile 
miały wpływ na kontrolowaną działalność 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 

 

 

Ewelina Czerepska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/149/2018 z 7.09.2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-13) 
 

                                                      
1 Dalej: Fundusz lub WFOŚiGW.  
2 Dalej: Prezes Funduszu.  
3 Rada Nadzorcza WFOŚiGW uchwałą nr 44/2018 z dnia 26.06.2018 r., w związku z Uchwałą nr 1119/18 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie odmowy odwołania Prezesa Zarządu WFOŚiGW oraz 
uchwałą nr 1121/18 w sprawie odmowy powołania Prezesa Zarządu WFOŚiGW, powołała z dniem 26.06.2018 r. 
na funkcję Prezesa Zarządu WGOŚiGW Pawła Mirowskiego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
Uchwałą nr 1738/17 z dnia 25.10.2017 r. powołał z dniem 30.11.2018 r. Radosława Grzegorczyka na stanowisko 
Prezesa Funduszu oraz Pawła Mirowskiego na stanowisko Wiceprezesa Funduszu. W dniu 9.11.2017 r. 
Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w zakresie terminu 
powołania Zarządu Funduszu. W dniu 28.02.2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok 
uchylający zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. Przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym trwa postępowanie odwoławcze w sprawie.  
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W dokumentach programowych Funduszu nie wskazano zadań związanych 
z identyfikowaniem i usuwaniem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
a w finansowych dokumentach planistycznych nie wyszczególniono środków na 
dofinansowanie takich przedsięwzięć. Fundusz umożliwił składanie wniosków 
o dofinansowanie badań i remediacji historycznych zanieczyszczeń ziemi w ramach 
trzech obszarów wskazanych na liście przedsięwzięć priorytetowych. Warunki 
dofinansowania nie stanowiły ograniczenia dla uzyskania środków na finansowanie 
tych zadań. W badanym okresie Fundusz zawarł cztery umowy dotacji 
na  dofinansowanie badań i remediacji historycznych zanieczyszczeń ziemi na 
kwotę 91 496 zł, w tym trzy umowy na prace remediacyjne i jedną na wykonanie 
dokumentacji określającej stan środowiska. Na podstawie zawartych umów 
wypłacono łącznie 91 221 zł. Postanowienia umów zawierały zapisy zapewniające 
monitorowanie realizowanych zadań oraz właściwe i zgodne z założonymi celami 
rozliczenie umowy. Fundusz rzetelnie monitorował realizację umów, a przyjęte 
mierniki efektów ekologicznych zapewniły ich pomiar. WFOŚiGW prowadził 
działania informacyjne w celu upowszechniania swojej oferty programowej, w tym w 
zakresie dofinansowania zadań związanych z historycznymi zanieczyszczeniami 
powierzchni ziemi. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

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 Fundusz opracowywał listę przedsięwzięć priorytetowych, 
w ramach której wskazał siedem dziedzin6, dla których określono obszary. Wnioski 
o dofinansowanie przedsięwzięć badania i remediacji historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi mogły być składane w ramach 3 obszarów tj.: 
- „Likwidacja bądź rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów, rekultywacja 

terenów zdegradowanych, w tym likwidacja zanieczyszczeń środowiska 
produktami ropopochodnymi” (w latach 2014-2015), 

- „Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających 
azbest” (w latach 2014-2018),  

- „Wspieranie przedsięwzięć zapobiegających wystąpieniu nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska oraz wspieranie likwidacji ich skutków” (w latach 2014-2018). 

Wskazane obszary zaplanowano w ramach dwóch priorytetów dziedzinowych: 
„Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i wdrażanie czystych 
technologii” i „Zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym 
zagrożeniom środowiska”.  

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
6 Tj. ochrona czystości wód i gospodarka wodna; gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i wdrażanie 
czystych technologii; ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, ochrona przed hałasem; ochrona przyrody; 
edukacja ekologiczna; zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom 
środowiska; monitoring środowiska i inne działania.  
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W finansowych dokumentach planistycznych WFOŚiGW7 nie dokonywano podziału 
środków na poszczególne priorytety dziedzinowe. W dokumentach tych nie 
wyodrębniano również środków na poszczególne obszary, w tym na obszary 
w ramach których dofinansowywano badania i remediacje historycznych 
zanieczyszczeń ziemi. Środki planowano w podziale m.in. na dotacje przeznaczone 
na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska8, dopłaty do 
oprocentowania kredytów inwestycyjnych, środki przekazywane za pośrednictwem 
rezerwy celowej budżetu państwa.  

(akta kontroli str. 14 -40, 59-78, 82-84) 

Prezes Funduszu wyjaśnił, że WFOŚiGW corocznie planował środki na zadania 
związane z usuwaniem historycznych zanieczyszczeń ziemi. Planowane były 
również dodatkowe środki dla nowych potencjalnych Beneficjentów. Nie były one 
w szczególny sposób wyodrębniane z uwagi na brak zdeklarowanych potencjalnych 
beneficjentów (…) oraz niewielką wagę problemu w skali województwa 
zachodniopomorskiego (…). 

(akta kontroli str. 301, 303-304) 

Wysokość środków na przedsięwzięcia remediacji historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi w ramach ww. obszarów planowana była m.in. na podstawie 
zobowiązań z umów zawartych w latach poprzednich i w oparciu o informacje 
pochodzące od organów wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska9. 

(akta kontroli str. 14 -16) 

W Funduszu nie opracowano odrębnej procedury dotyczącej planowania wydatków 
na przedsięwzięcia w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Środki zaplanowane na zadania z zakresu ochrony środowiska były środkami 
własnymi WFOŚiGW. W badanym okresie Fundusz nie pozyskiwał środków 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej10 na 
finansowanie przedsięwzięć z zakresu historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. 

(akta kontroli str.14-16, 21-26, 32-34) 

Prezes Funduszu wyjaśnił, że (…) w badanym okresie NFOŚiGW dysponował 
Programem na likwidację historycznych zanieczyszczeń ziemi i zgodnie z tworzącą 
się wówczas Wspólną strategią działania wojewódzkich i Narodowego Funduszu nie 
było celowym uruchamianie konkurencyjnych programów na finansowanie 
przedmiotowych zadań: „Aby zapobiec tzw. zjawisku wypychania (crowding out), 
które przybierać może kształt konkurowania ze sobą środków publicznych z różnych 
programów dedykowanych tym samym celom lub wypychania interwencji 
publicznych o mniejszej intensywności wsparcia przez te o wyższej intensywności 
(np. pożyczka vs. dotacja), konieczne jest dalsze prowadzenie prac oraz uzgodnień 
w zakresie celowości i rodzaju wsparcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW” (cytat 
ze Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017-2020). 

(akta kontroli str. 301, 303-304) 

 

                                                      
7 Tj. Plan finansowy i plan działalności Funduszu.  
8 W tym m.in. na cele inwestycyjne i dotacje bieżące.  
9 Tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie (dalej: WIOŚ) i Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska (dalej: RDOŚ).  
10 Dalej: NFOŚiGW.  
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W strategiach Funduszu11 jako priorytetowe ujęto m.in. obszary dotyczące ochrony 
powierzchni ziemi, w ramach których planowano m.in. wsparcie zadań związanych 
z rekultywacją terenów zdegradowanych. W strategiach nie wskazywano 
przedsięwzięć związanych z identyfikacją i usuwaniem historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  

(akta kontroli str. 41-58) 

Prezes Funduszu wyjaśnił, że w strategiach WFOŚIGW uwzględniono zadania 
związane z identyfikacją i usuwaniem historycznych zanieczyszczeń ziemi jednak 
nie wyodrębniano ich jako szczególne poddziałanie z uwagi na niewielką skalę 
problematyki w odniesieniu do innych problemów w zakresie ochrony środowiska 
województwa zachodniopomorskiego jak również ze względu na fakt przeniesienia 
ciężaru finansowania przedmiotowych zadań do NFOŚiGW. 

(akta kontroli str. 301, 303-304) 

Na listach przedsięwzięć priorytetowych wyodrębniono siedem przedsięwzięć12, dla 
których określono obszary. Na listach nie wskazywano obszarów związanych 
z identyfikacją i usuwaniem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć badania i remediacji historycznych 
zanieczyszczeń ziemi mogły być składane w ramach dwóch priorytetów 
dziedzinowych13 i trzech obszarów14.  

(akta kontroli str.59-78) 

Prezes Funduszu wyjaśnił, że (…) tematykę usuwania historycznych 
zanieczyszczeń ziemi uwzględniono na liście w ramach punktu VI. oraz punktu II. 
Fundusz przygotowując corocznie plan na rok następny dokonuje szerokiej analizy 
potencjalnych Beneficjentów którzy mogliby aplikować o środki. Cykliczne spotkania 
z RDOŚ, Dyrektorem WIOŚ, służbami Marszałka oraz Wojewody, Komendantami 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji a także 
z samorządami służyły jak najlepszemu zdiagnozowaniu sytuacji i dopasowaniu 
oferty Funduszu do aktualnych potrzeb naszych Beneficjentów. Coroczna 
konferencja prezentująca plany na rok następny z udziałem wszystkich samorządów 
województwa oraz przedstawicielami służb a także firm prywatnych i instytucji 
pozarządowych, gdzie można poznać ofertę nie tylko Funduszu w Szczecinie ale 
także ofertę POIiŚ, RPO WZP oraz NFOŚiGW miała na celu wzmocnienie wyżej 
opisanej analizy potrzeb. 

(akta kontroli str. 301, 303-304) 

W latach 2014 – 2018 (do 31.09.2018 r.) na przedsięwzięcia związane 
z identyfikacją i usuwaniem historycznych zanieczyszczeń ziemi Fundusz udzielił 
wsparcia w formie dotacji w łącznej kwocie 91 221 zł15. W tym okresie WFOŚiGW 

                                                      
11 W badanym okresie obowiązywały 2 strategie działania opracowane na lata 2013 – 2016 oraz lata 2017 – 
2020.  
12 Tj. ochrona czystości wód i gospodarka wodna; gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i wdrażanie 
czystych technologii; ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, ochrona przed hałasem; ochrona przyrody; 
edukacja ekologiczna; zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom 
środowiska; monitoring środowiska i inne działania.  
13 Tj. „Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i wdrażanie czystych technologii” i „.Zapobieganie 
poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska”. 
14 Tj. „Likwidacja bądź rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów, rekultywacja terenów zdegradowanych, 
w tym likwidacja zanieczyszczeń środowiska produktami ropopochodnymi”, „Unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest”, „Wspieranie przedsięwzięć zapobiegających 
wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz wspieranie likwidacji ich skutków”.  
15 W tym 25 125 zł w 2015 r. na opracowanie dokumentacji określającej stan środowiska oraz po 22 032 zł 
w latach 2016 - 2018 na przeprowadzenie remediacji.  
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udzielił wsparcia na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 
441 593 tys. zł16. 

(akta kontroli str.79, 90, 120,168-169, 204-205, 239) 

Prezes Funduszu wyjaśnił, że WFOŚiGW zawarł tyle umów na identyfikację 
i usuwanie historycznych zanieczyszczeń ziemi ile wpłynęło wniosków 
o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie spełniających kryteria dofinansowania. 
Można przyjąć, że tak mała ilość tych wniosków wynika z faktu niewielkiej skali 
problemu w naszym województwie a także podmiotów, które są właścicielami 
terenów zdiagnozowanych jako zanieczyszczonych historycznie. (…) Przykładowo 
(…) w 2013 r. (…) Rejonowy Zarząd Infrastruktury otrzymał od Funduszu dotację na 
rekultywację terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi w obszarze 
Bazy Paliwowej Lotniska Wojskowego (…) i już po podpisaniu umowy zrezygnował 
z przyznanych środków z uwagi na przekazanie na ten cel środków z budżetu MON. 
Również inni potencjalni Beneficjenci z którymi rozmawialiśmy na temat możliwości 
finansowania ze środków Funduszu usuwania historycznych zanieczyszczeń ziemi 
rezygnowali z chęci aplikowania (…). Głównym problemem (…) była występująca tu 
pomoc publiczna. Szczególnie w sytuacji gdy po dokonaniu rekultywacji 
przedmiotowy teren miałby być sprzedawany, co uniemożliwiłoby utrzymanie okresu 
trwałości projektu. 

(akta kontroli str. 301, 303-304) 

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

1.2 Realizacja programów na badania i remediację 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

O pomoc finansową ze środków Funduszu, w formie m.in. dotacji, pożyczek, 
środków dla państwowych jednostek budżetowych mogły ubiegać się podmioty17 
realizujące przedsięwzięcia w ramach obszarów określonych w dziedzinach 
priorytetowych. Wnioski o dofinansowanie badań i remediacji historycznych 
zanieczyszczeń ziemi mogły być składane w ramach trzech obszarów. 

(akta kontroli str. 59-78, 82-84) 

Fundusz podczas rozpatrywania wniosków stosował kryteria wyboru przedsięwzięć, 
w tym m.in. zgodności z listą przedsięwzięć priorytetowych18, zintegrowanej 
efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej19, efektywności finansowej 
i ekonomicznej20.  

(akta kontroli str. 104-114, 156-167, 202-203, 237-238, 272-276) 

W badanym okresie, w ramach list priorytetowych, wpłynęło pięć wniosków, 
o dotacje na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie badań i remediacji 
historycznych zanieczyszczeń ziemi na kwotę 121 496 zł. RDOŚ złożyła cztery 
wnioski21, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa, dotyczące realizacji 
przedsięwzięcia w obszarze „Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym 
odpadów zawierających azbest” na łączną kwotę 96 096 zł. Wnioski dotyczyły 

                                                      
16 W tym 146 447,25 tys. zł w 2014 r., 103 248,93 tys. zł w 2015 r., 57 445,60 tys. zł w 2016 r., 89 406 tys. zł 
w 2017 r., 45 045,45 tys. zł do 30.09.2018 r.  
17 W badanym okresie nie uruchomiono odrębnych programów i konkursów przeznaczonych dla osób fizycznych 
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  
18 Zadanie musiało być zgodne z aktualną listą przedsięwzięć priorytetowych.  
19 Ocenie zostawał poddawany m.in. efekt ekologiczny w odniesieniu do ilości usuniętych zanieczyszczeń 
i eliminacji uciążliwości źródła zanieczyszczenia.  
20 Fundusz oceniał uwarunkowania ekonomiczne i finansowe, biorąc w szczególności pod uwagę koszt 
jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego.  
21 Złożone 31.03.2015 r., 31.03.2016 r., 28.03.2017 r., 27.03.2018 r.  
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dofinansowania prac remediacyjnych polegających na sczerpywaniu produktu 
ropopochodnego. Powiat Policki złożył wiosek22 w ramach obszaru „Likwidacja bądź 
rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów, rekultywacja terenów 
zdegradowanych, w tym likwidacja zanieczyszczeń środowiska produktami 
ropopochodnymi” na kwotę 25 400 zł. Wniosek dotyczył wykonania dokumentacji 
określającej stan środowiska.  

(akta kontroli str. 81-84, 90) 

W badanym okresie zawarto cztery umowy o dofinansowanie badań i remediacji 
historycznych zanieczyszczeń ziemi na łączną kwotę 91 496 zł. W tym trzy 
z RDOŚ23 na kwotę 66 096 zł w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na prace 
remediacyjne i jedną z Powiatem Polickim24 do kwoty 25 400 zł na wykonanie 
dokumentacji określającej stan środowiska. Wniosek złożony przez RDOŚ 
w 2018 r.25 na prace remediacyjne do dnia zakończenia kontroli26 nie został 
rozpatrzony. Z zawartych umów, jedna zawarta z RDOŚ w 2017 r. na 
przeprowadzenie prac remediacyjnych, pozostaje w trakcie realizacji, pozostałe 
zostały, w wyniku rozliczenia końcowego, zakończone. 

(akta kontroli str. 81-84, 90) 

W dniu 1.12.2014 r. Fundusz zawarł umowę dotacji z Powiatem Polickim na 
dofinansowanie dokumentacji określającej stan środowiska. Zaplanowane prace 
obejmowały wykonanie rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie 
częściowo odkrytego kanału odwadniającego teren poniemieckiej fabryki benzyny 
syntetycznej w powiecie polickim. Umowa dotacji została zawarta do kwoty 25 400 
zł, a okres jej realizacji zaplanowano do 29.05.2015 r. Umowa była zgodna 
z przedłożonym wnioskiem o udzielenie dotacji. Dokonano jednorazowej wypłaty 
dotacji27 w kwocie 25 125 zł28. Efektem rzeczowym założonym w umowie była 
dokumentacja określająca stan środowiska gruntowo-wodnego, ekologicznym - 
ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego substancjami 
ropopochodnymi. W wyniku realizacji umowy sporządzono „Ocenę stanu środowiska 
wodno-gruntowego rejonu kanału rzeki Łarpii” oraz „Projekt planu remediacji rejonu 
kanału rzeki Łarpii, Police”. Dokumentacja oceniającą stan środowiska gruntowo-
wodnego wskazywała na konieczność poprzedzenia prac remediacyjnych pełnym 
rozpoznaniem sytuacji hydrologicznej, gruntu i wód, tj. poza terenem będący 
przedmiotem przeprowadzonych badań. W umowie wskazano, że do 31.12.2016 r. 
beneficjent przedłoży oświadczenie o przystąpieniu do wykonania prac 
rekultywacyjnych terenu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi. 
Fundusz, w związku z brakiem przystąpienia do prac rekultywacyjnych, co stanowiło 
naruszenie § 2 ust. 6 umowy, wypowiedział umowę29 i wezwał beneficjenta do 
zwrotu dotacji oraz zapłatę kar umownych. Powiat w terminie dokonał zwrotu dotacji 
oraz zapłaty kary umownej. 

(akta kontroli str. 90, 101-154) 

Prezes Funduszu wyjaśnił, że samo wykonanie oceny stanu środowiska i projektu 
rekultywacji nie gwarantuje poprawy środowiska i nie przynosi wymiernego efektu 
ekologicznego, stąd wykorzystanie, w umowie zaakceptowanej przez Beneficjanta, 
zapisów „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW” w zakresie 

                                                      
22 Złożony 27.06.2014 r. 
23 W dniach 29.12.2015 r., 17.10.2016 r., 6.12.2017 r.  
24 W dniu 01.12.2014 r.  
25 W dniu 27.03.2018 r.  
26  Tj. 11.10.2017 r.  
27 W dniu 10.06.2015 r.  
28 Różnica pomiędzy wartością umowy a wartością wypłaty wynikała z niższych niż zaplanowane we wniosku o 
dotację wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji.  
29 W dniu 11.05.2017 r.  
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konieczności przystąpienia przez Beneficjenta do realizacji inwestycji po wykonaniu 
dokumentacji. Prezes wyjaśnił ponadto, że w zawartej umowie efektem 
ekologicznym będzie przede wszystkim przeprowadzona w dokumentacji ocena 
zanieczyszczeń, ponieważ w związku z tym beneficjent będzie mógł przystąpić do 
rekultywacji terenu i usunąć zagrożenia dla gruntu i wód gruntowych. 

(akta kontroli str. 294-298) 

W badanym okresie Fundusz udzielił, w ramach rezerwy celowej, dofinansowania 
RDOŚ w łącznej wysokości 66 096 zł30. Środki przekazano31 na podstawie trzech 
umów zawartych w latach 2015-201732 na przeprowadzenie prac remediacyjnych 
polegających na sczerpywaniu substancji ropopochodnej w Szczecinie. Efekt 
rzeczowy przedsięwzięcia określono jako sczerpanie wolnego produktu 
ropopochodnego z zanieczyszczonego terenu, ekologiczny - usunięcie wycieku 
substancji ropopochodnych do ilości niestwarzających zagrożenia dla środowiska 
gruntowo-wodnego. W wyniku realizacji zadania w okresie od 1.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. sczerpano  162,4 m3 wód zaolejonych, w okresie od 1.01.2017 r. do 
31.12.2017 r. - 161,5 m3 wód zaolejonych. W umowach nie wskazano okresu 
trwałości projektu.  

 (akta kontroli str.90, 155-257) 
 

Prezes Funduszu w sprawie sposobu określenia efektu ekologicznego ww. zadania, 
wyjaśnił że (…) nie ma możliwości przewidzenia jaka będzie dokładna ilość 
sczerpanych produktów ropopochodnych. Migrują one w gruncie jak i w wodzie 
gruntowej i ich intensywność napływu (…) zależna jest od wielu czynników. Finalnie 
prace będą trwały tak długo, aż nie przestaną napływać substancje ropopochodne 
(…) a próbki pobieranej wody (…) nie dadzą pomiaru określonego w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 
stanu wód podziemnych (...). Powyższy miernik był jedynym jaki można było 
zastosować w przypadku tak nieprzewidywalnych procesów (…). 

(akta kontroli str. 294-298) 

Prezes Funduszu w sprawie trwałości ww. zadania wyjaśnił że (…) trwałość projektu 
jest osiągnięta od razu po dokonaniu sczerpania substancji ropopochodnych (…). 
Proces oczyszczania może trwać latami i zanieczyszczenie może napływać często 
w sposób niekontrolowany, (…) nie można określić dokładnego momentu 
zakończenia, od którego można by przyjąć okres trwałości przedsięwzięcia. 

(akta kontroli str. 294-298) 

W Funduszu opracowano wzory umów33, w których uwzględniono zapisy 
zapewniające monitorowanie realizowanych zadań oraz właściwego i zgodnego 
z założonymi celami rozliczenia umowy. Analiza zapisów badanych umów wykazała, 
że warunki finansowania przedsięwzięć i uruchomienia dotacji zawarte zostały 
w umowach34 i były jednakowe dla wszystkich beneficjentów a środki uruchomione 
na podstawie wszystkich zbadanych umów zostały udzielone na zadania, których 
realizacja rozpoczęła się po podpisaniu umowy. 

(akta kontroli str.82-84, 91-100) 

                                                      
30 Po 22 320 zł w latach 2016 - 2018. 
31 Strony ustaliły przekazanie środków zaliczkowo, co było zgodne z warunkami  § 4 umowy o realizację 
zadania. 
32 Umowa z 29.12.2015 r. na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., umowa z 17.10..2016 r. na okres od 
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., umowa z 6.12.2017 r. na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  
33 Jeden dla beneficjentów środków przekazywanych w postaci dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu 
państwa, drugi – dla pozostałych beneficjentów.  
34 W badanych umowach zawartych z państwowymi jednostkami budżetowymi (dalej: pjb) wskazano, że dotacje 
zostaną przekazane w formie zaliczki, po dostarczeniu dokumentów wymaganych umową, w umowie z 
Powiatem Polickim wskazano, że dotacja zostanie przelana na konto po przedłożeniu zapotrzebowania na 
wypłatę środków, obejmujących zestawienie faktur i protokoły odbioru.  
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We wszystkich badanych umowach zawarto postanowienia w zakresie 
kontrolowania wykorzystania przyznanych środków w trakcie realizacji umowy oraz 
po jej zakończeniu. W umowach wskazano, że dotujący ma prawo kontrolowania 
sposobu wykorzystania udzielonej dotacji, a dotowany ma obowiązek zapewnienia 
wglądu w realizację zadania, na które udzielono dotacji w każdej jego fazie. 
W przypadku umowy na prace remediacyjne zobowiązano jednostkę do 
dostarczenia sprawozdania z przeprowadzonych prac z podaniem ilości 
sczerpanych substancji, w przypadku umowy na dokumentację – do dostarczenia 
kserokopii wytworzonej dokumentacji.  

 (akta kontroli str. 82-84, 88-89, 91-100) 

Realizacja wszystkich zadań zawartych w badanych zakończonych umowach 
została objęta kontrolą na miejscu realizacji zadania podczas obowiązywania 
umowy35. Wszystkie umowy zostały skontrolowane pod względem finansowego 
rozliczenia dotacji. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację księgową 
zadania, m.in. o faktury, rachunki dotyczące zadania, potwierdzenia przelewów. 
W przypadku zakończonych umów na prace remediacyjne, przeprowadzono 
kontrole końcowe zadania pod względem m.in.. dotrzymania terminów realizacji 
i zakończenia zadania, osiągnięcia i udokumentowania efektu ekologicznego, 
kosztów całkowitych zadania i terminów rozliczenia dotacji. 

 (akta kontroli str.85-90) 

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

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

W badanym okresie Fundusz na swojej stronie36 poinformował m.in. o możliwości 
wsparcia finansowego na realizację prac remediacyjnych, zamieścił wzmiankę 
o umowie zawartej z RDOŚ na prace remediacyjne i udostępnił prezentację 
NFOŚiGW dotyczącą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w części 
dotyczącej rekultywacji terenów zdegradowanych. W biuletynie WFOŚiGW37 
opublikowano m.in. informację o możliwości dofinansowania prac remediacyjnych ze 
środków WFOŚiGW i NFOŚiGW, możliwości dofinansowania likwidacji skutków 
zagrożeń dla środowiska ze środków WFOŚiGW, dofinansowaniu prac usunięcia 
substancji ropopochodnej ze środków WFOŚiGW, dofinansowaniu na poszukiwanie 
i remediację źródeł zanieczyszczenia ujęcia podziemnej wody pitnej dla 
miejscowości Borne Sulinowo, oraz artykuł o rekultywacji na cele przyrodnicze 
terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Na konferencjach i spotkaniach 
organizowanych przez Fundusz38, w ramach ogólnej oferty programowej 
WFOŚiGW, przekazywano informacje o możliwości dofinansowania działań 
w zakresie badań i remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi39. 
Ponadto na stronie internetowe WFOŚiGW udostępniono m.in. informacje o 
zasadach udzielania pomocy, kryteriach wyboru przedsięwzięć, o naborach 
wniosków, listy przedsięwzięć priorytetowych, oferta dla osób fizycznych została 

                                                      
35 Wszystkie kontrole przeprowadzone na miejscu realizacji zadania zostały udokumentowane. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
36 www.wfos.szczecin.pl 
37 „Naturalnie”. 
38 Konferencje i spotkania  z udziałem przedstawicieli m.in. NFOŚiGW, samorządów, organizacji 
pozarządowych, nadleśnictw, instytucji naukowych oraz przedsiębiorców i osób fizycznych.  
39 Ze środków NFOŚiGW.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

http://www.wfos.szczecin.pl/
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przedstawiona w sposób dostępny. Od 2015 r. informacja o przyjętych kierunkach 
finansowania zadań Funduszu dostępna była na stronie www.17funduszy.pl. 
W 2015 r. Fundusz Wydał broszurę informacyjną40, w latach 2016 – 2018 
pracownicy Funduszu udzielali informacji o możliwości finansowania przedsięwzięć 
z zakresu ochrony środowiska w ramach tzw. „EKOstref”41.  

(akta kontroli str. 258-259, 286) 

Informacje o kierunkach finansowania, zasadach udzielania pomocy finansowej, 
kryteria wyboru przedsięwzięć, listy przedsięwzięć priorytetowych, informacje 
o naborach były jawne, przejrzyste i dostępne w tym samym czasie dla wszystkich 
potencjalnych beneficjentów wsparcia. 

(akta kontroli str.260-288) 

W badanym okresie Fundusz nie przeprowadzał pisemnej analizy w zakresie grupy 
odbiorów jakim powinna zostać przekazana informacja o możliwości otrzymania 
dofinansowania na badania i remediację historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi oraz pisemnej analizy dotyczącej efektów zrealizowanych działań 
informacyjnych w tym zakresie.   

(akta kontroli str. 258-259, 294-298) 

Prezes Funduszu wyjaśnił, że WFOŚiGW dokonuje na bieżąco analizy wszystkich 
elementów oferty programowej dla potencjalnych Beneficjentów czego efektem są 
corocznie ogłaszane nabory dedykowane do poszczególnych, ważnych z punktu 
widzenia naszego województwa elementów środowiskowych. Dzięki współpracy z 
WIOŚ, Fundusz na bieżąco posiada wiedzę w zakresie potrzeb finansowych dla 
zadań wpisujących się w tematykę (…) kontroli czego efektem były np. indywidualne 
konsultacje prowadzone przez pracowników Funduszu z potencjalnymi 
Beneficjentami w zakresie pomocy w uzyskaniu wsparcia z NFOŚiGW. (…) Fundusz 
dokonuje na bieżąco analizy wszystkich efektów swoich działań. Z uwagi na fakt, że 
ilość potencjalnych Beneficjentów w objętym kontrolą zakresie była niewielka i 
dotyczyła z zasady dużych i kosztochłonnych prac, prowadzono indywidualne 
rozmowy a także pomagano w przygotowywaniu wniosków do właściwych instytucji 
finansujących przedmiotowe zadania. (…). 

(akta kontroli str. 294-298) 

W badanym okresie Fundusz42, w związku z przedłożonym do zaopiniowania przez 
RDOŚ43 harmonogramem zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń ziemi 
należących do jego właściwości, poinformował44 o możliwości finansowania tych 
zadań, terminach składania wniosków i procedurze obowiązującej przy ich 
rozpatrywaniu. W harmonogramie RDOŚ ujął dwa zadania, w tym zadanie 
dotyczące sczerpywanie produktu ropopochodnego45 oraz zadanie 
zanieczyszczenia ujęcia wody podziemnej w Bornym Sulinowie związkami tri- i tetra 
chloroetenu – poszukiwanie źródła zanieczyszczenia46. RDOŚ złożył 4 wnioski 
o dofinansowanie jednego z dwóch zadań ujętych w harmonogramie na, opisane 
w wystąpieniu prace sczerpywania produktu ropopochodnego.  

 (akta kontroli str. 289-293) 

                                                      
40 „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie”.  
41 Tj. wydzielonych przestrzeni przeznaczonych dla WFOŚiGW podczas m.in. targów, konferencji.  
42 Fundusz nie przypominał na piśmie o możliwości składania harmonogramów do zaopiniowania.  
43 W dniu 23.12 2014 r. 
44 Pismem z dnia 20.01.2015 r.  
45 Na zadanie zaplanowano rocznie 22 032 zł, a zadanie przewidziano  do realizacji od stycznia 2016 r., nie 
określono terminu zakończenia realizacji zadania.   
46 Na zadanie zaplanowano około 3 000 tys. zł, a zadanie przewidziano  do realizacji od stycznia 2016 r., nie 
określono terminu zakończenia realizacji zadania.   

http://www.17funduszy.pl/
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W obowiązujących w kontrolowanym okresie w Funduszu strategiach działania 
i listach przedsięwzięć priorytetowych nie wskazano zadań związanych 
z identyfikowaniem i usuwaniem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
a w finansowych dokumentach planistycznych nie wyszczególniono środków na 
dofinansowanie takich przedsięwzięć. Fundusz umożliwił składanie wniosków 
o dofinansowanie badań i remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi w ramach trzech obszarów wskazanych na liście przedsięwzięć 
priorytetowych: „Likwidacja bądź rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów, 
rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym likwidacja zanieczyszczeń 
środowiska produktami ropopochodnymi”, „Unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest”, „Wspieranie 
przedsięwzięć zapobiegających wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 
oraz wspieranie likwidacji ich skutków”. Warunki dofinansowania nie stanowiły 
ograniczenia dla uzyskania środków na finansowanie przedsięwzięć związanych 
z identyfikowaniem i usuwaniem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
W badanym okresie Fundusz zawarł cztery umowy dotacji na  dofinansowanie 
badań i remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na kwotę 
91 496 zł, w tym w 2014 r. umowę na opracowanie dokumentacji określającej stan 
środowiska na kwotę 25 400 zł, w latach 2015 – 2017 trzy umowy na 
przeprowadzenie remediacji na łączną kwotę 66 096 zł. Na podstawie zawartych 
umów wypłacono łącznie 91 221 zł, w tym w 2015 r. - 25 125 zł w związku 
z opracowaniem dokumentacji określającej stan środowiska, w latach 2016 - 2018 - 
66 096 zł w związku z przeprowadzeniem remediacji. Postanowienia umów 
zawierały zapisy zapewniające monitorowanie realizowanych zadań oraz 
postanowienia gwarantujące właściwe i zgodne z założonymi celami rozliczenie 
umowy. Fundusz rzetelnie monitorował realizację zawartych umów a przyjęte 
mierniki efektów ekologicznych zapewniły ich pomiar. WFOŚiGW prowadził 
działania informacyjne w celu upowszechniania swojej oferty programowej, w tym w 
zakresie dofinansowania zadań związanych z historycznymi zanieczyszczeniami 
powierzchni ziemi. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie finansowania zadań 
mających na celu identyfikację i usuwanie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków.  

 

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

  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 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. 

 

 

Szczecin, dnia 14 listopada 2018 r. 
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