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Prawidłowość działania wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Lata 2014-2017
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Warszawa, czerwiec 2018 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

 Wojewódzkie Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
stanowią razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, istotną część systemu wspierania polityki
proekologicznej państwa.
 Istotne jest aby środki publiczne były efektywnie wykorzystywane
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz na działalność
związaną z utrzymaniem struktur funduszy.

02

Wydatki na ochronę środowiska jako udział w PKB
na przykładzie wybranych krajów UE

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie artykułu zamieszczonego na stronie:www.exmetrix.com/pl/posty/w-krajach-ue-naochrone-srodo…(Dane za 2012 r.).

03 Co kontrolowaliśmy?
Ocenialiśmy fundusze pod kątem prawidłowości wykorzystania
środków publicznych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
oraz na funkcjonowanie jednostek Funduszu.
W szczególności:
 Czy prawidłowo określano programy i priorytety oraz czy uwzględniano
je w planach działania?
 Czy prawidłowo dokonywano wyboru przedsięwzięć
do dofinansowania ze środków funduszu?
 Czy prawidłowo rozliczano umowy?
 Czy koszty funkcjonowania funduszu były ponoszone w sposób
gospodarny i oszczędny?

04 Kogo kontrolowaliśmy?
Kontrolę przeprowadziliśmy w siedmiu wojewódzkich funduszach
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w:
 Białymstoku,
 Gdańsku,
 Łodzi,
 Opolu,
 Poznaniu,
 Szczecinie,
 Warszawie (kontrola rozpoznawcza).

03

Schemat finansowania ochrony środowiska i gospodarki
wodnej

Źródło: Opracowanie własne NIK.

04

Stwierdzony stan – priorytety i programy zgodne z ustawą
Prawo ochrony środowiska

 W skontrolowanych siedmiu funduszach wojewódzkich, listy
przedsięwzięć priorytetowych uchwalane były przez rady nadzorcze
corocznie do dnia 30 czerwca na rok następny. Stanowiły one podstawę
do opracowania i wdrażania programów priorytetowych.
Przedsięwzięcia wskazane w listach działań priorytetowych na lata
2014-2017 mieściły się w katalogu zadań określonych w ustawie Prawo
ochrony środowiska, jak również wynikały ze strategii działania
poszczególnych funduszy wojewódzkich oraz zostały uwzględnione
w planach działalności uchwalanych przez rady nadzorcze.
 We wszystkich programach priorytetowych oraz zasadach i kryteriach
udzielanego dofinansowania, zasadnicze znaczenie w procesie
rozpatrywania projektów do dofinansowania miała ocena
spodziewanego efektu ekologicznego.

05

Stwierdzony stan – przychody 16 funduszy wojewódzkich
w latach 2012-2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych zawartych w Informacjach o gospodarowaniu środkami
w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 r. oraz za 2016 r. sporządzonych
przez NFOŚiGW oraz danych statystycznych uzyskanych z 16 funduszy wojewódzkich za 2017 rok.

06

Stwierdzony stan – źródła przychodów
 Struktura przychodów funduszy
wojewódzkich nie ulegała zmianie

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych statystycznych z 16 funduszy wojewódzkich za 2017 r.

07

Stwierdzony stan – zróżnicowanie wysokości przychodów
w poszczególnych województwach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych statystycznych z 16 funduszy wojewódzkich.

08

Stwierdzony stan – wysoka wartość wolnych środków
 Fundusze
wojewódzkie
nie wykorzystały
w pełni efektywnie
zgromadzonych
środków

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli oraz danych statystycznych z 16 funduszy wojewódzkich.

Stwierdzony stan – proponowane warunki finansowe nie

09 spełniały uzasadnionych oczekiwań potencjalnych beneficjentów
 Poziom finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
ze środków funduszy wojewódzkich
w skali kraju wartościowo rósł
do 2015 r., natomiast w roku 2016
zmalał. Jednocześnie malała liczba
i wartość zawartych umów
o dofinansowanie projektów, co było
spowodowane zmniejszeniem
zainteresowania pożyczkami przez
potencjalnych beneficjentów, głównie
samorządów gminnych, których
zadłużenie nie pozwalało
na zaciąganie kolejnych zobowiązań
finansowych.
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych zawartych w Informacjach o gospodarowaniu środkami
w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 r. oraz za 2016 r. sporządzonych przez NFOŚiGW.

10

Stwierdzony stan – finansowanie ochrony środowiska

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych zawartych w Informacjach o gospodarowaniu środkami
w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej sporządzonych przez NFOŚiGW.

11 Stwierdzony stan – nierówne traktowanie beneficjentów
 Fundusze nie zapewniły
równego traktowania
osób fizycznych i osób
prawnych w zakresie
dostępu do środków
finansowych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Stwierdzony stan – zamrożone środki finansowe 16 funduszy

12 w akcjach i udziałach [w mln]

 NIK negatywnie
oceniła działalność
funduszy w zakresie
gospodarowania
posiadanymi udziałami
i akcjami

Źródło: Informacja o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za rok: 2014, 2015 i 2016 oraz dane za 2017 r. pozyskane w ramach informacji od 16 funduszy wojewódzkich.

13

Stwierdzony stan – zamrożone środki finansowe 16 funduszy
w akcjach i udziałach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli oraz informacji uzyskanych
z poszczególnych funduszy wojewódzkich.

Stwierdzony stan – gospodarne wydatkowanie środków

14 na funkcjonowanie organów i biur

 W strukturze kosztów
ogółem ponoszonych
przez wszystkie
fundusze wojewódzkie,
koszty działalności
operacyjnej w latach
2014-2016 wahały się
od 21% (w 2014 r.)
do 20,5% (w 2016 r.)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

15

Stwierdzony stan – koszty obsługi finansowania projektów

 1 złotówka wydana na przedsięwzięcia określone w ustawie Prawo ochrony środowiska,
generowała w latach 2014-2017 koszty jej obsługi, które wynosiły odpowiednio:
5 gr., 7 gr, 9 gr. i 8 gr.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

16 Ocena ogólna

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
nie wykorzystywały w pełni efektywnie zgromadzonych środków
finansowych. Stan wolnych środków skontrolowanych wojewódzkich
funduszy wykazywał w latach 2014-2016 tendencję rosnącą i wynosił
łącznie odpowiednio: 326,6 mln zł, 445,9 mln zł, 603,1mln zł,
a w 2017 r. - według danych szacunkowych - 327,4 mln zł .
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, przyczyną kumulacji wolnych
środków była niska skuteczność zarządów funduszy w dotarciu
do potencjalnych beneficjentów oraz niedostosowanie oferty do ich
uzasadnionych oczekiwań i możliwości finansowych.
Dodatkowo, konieczność wykorzystania dotacji do końca roku
utrudniała jednostkom samorządu terytorialnego planowanie
i realizację zadań inwestycyjnych.

17 Ocena ogólna

W niektórych wojewódzkich funduszach oferta skierowana do osób
fizycznych była znacząco ograniczona i mniej atrakcyjna niż oferta
przeznaczona dla pozostałych beneficjentów. Warunkiem przyznania
pomocy osobom fizycznym było zaciągnięcie kredytu w bankach, co
skutkowało ponoszeniem przez beneficjenta kosztów obsługi kredytu,
pochłaniających nawet połowę udzielonego przez fundusz
dofinansowania.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wydatkowanie środków
finansowych na utrzymanie organów i biur. Poza jednostkowymi
nieprawidłowościami, wydatki ponoszone były w sposób racjonalny
i z zachowaniem zasady gospodarności.

18 Ocena ogólna

Posiadane przez fundusze wojewódzkie od lat dziewięćdziesiątych
akcje i udziały w spółkach prawa handlowego generowały koszty
finansowe. Wartość tych aktywów w latach 2014-2017 uległa
zmniejszeniu o 39,9 mln zł, co powodowało konieczność
dokonywania odpisów aktualizujących lub spisanie z ewidencji
księgowej w związku z likwidacją spółek. Najwyższa Izba Kontroli
negatywnie ocenia wieloletnią bierność w gospodarowaniu tymi
aktywami, jak i fakt, że na przestrzeni wielu lat Fundusze nie
wypracowały sposobu efektywnego zarządzania nimi.

19 Wnioski
Do Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej


Zainicjowanie działań na rzecz zmiany wspólnej strategii działania NFOŚiGW
oraz funduszy wojewódzkich w taki sposób, aby wyznaczone w niej cele zostały
skoncentrowane na zagadnieniach kluczowych dla ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.

Do Prezesów Zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej o podjęcie działań mających na celu:


Objęcie osób fizycznych finansowaniem na zasadach i w formach
przewidzianych dla innych beneficjentów, w celu zwiększenia dostępności
oferty.



Optymalizację relacji między finansowaniem zwrotnym a bezzwrotnym, jako
narzędzia przeciwdziałania nadmiernej kumulacji wolnych środków.



Wycofania się z zaangażowania kapitałowego w akcje i udziały, w stosunku
do których dokonane były odpisy aktualizujące.



Wydłużenie maksymalnego okresu rozliczeniowego dotacji poza okres jednego
roku kalendarzowego.

Zdjęcie czarno-białe
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Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

