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1. WPROWADZENIE 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: 
„NFOŚiGW” lub „Narodowy Fundusz”) jest państwową osobą prawną, działającą 
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska1 
(dalej: „ustawa POŚ”). NFOŚiGW prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, 
pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów koszty 
działalności oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie POŚ. 
Nadzór nad jego działalnością sprawuje minister właściwy do spraw klimatu2. 
Organami Narodowego Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd. 

W 2019 r. NFOŚiGW finansował przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w ramach Listy priorytetowych programów Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2019 rok, 
zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej nr 139/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.3 
Lista obejmowała programy pogrupowane w czterech dziedzinach:  

− Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi (trzy 
programy), 

− Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
(dziewięć programów), 

− Ochrona atmosfery (sześć programów),  
− Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (jeden 

program)  
oraz 
− przedsięwzięcia międzydziedzinowe (20 programów). 

W 2019 r. NFOŚiGW uzyskał przychody w kwocie 4 774 831,6 tys. zł, 
co stanowiło 163,3% planu według ustawy budżetowej i 121,7% planu po 
zmianach. W porównaniu z 2018 r. uzyskane przychody były wyższe 
o 3 168 061,1 tys. zł, tj. o 197,2%.  

W 2019 r. poniesiono koszty ogółem w kwocie 2 981 720,8 tys. zł, co stanowiło 
155,0% planu określonego ustawą budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 
2019 r.4 i 84,6% planu po zmianach. W porównaniu do roku 2018 r. poniesione 
koszty były wyższe o 1 998 405,2 tys. zł (tj. o 203,2%).  

Narodowy Fundusz pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla I osi priorytetowej 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki i II osi priorytetowej Ochrona środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (dalej: „POIiŚ 2014–2020”). 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5. 

 
 

                                                           
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm. 
2  Do dnia 28 lutego 2020 r. właściwy był minister do spraw środowiska – art. 400r ust. 1 ustawy 

POŚ zmieniony przez art. 22 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 284). 

3  Zmienionej uchwałami: nr 3/19 z dnia 25 stycznia 2019 r., nr 58/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r., 
nr 80/19 z dnia 8 maja 2019 r., nr 104/19 z dnia 5 czerwca 2019 r. i nr 135/19 z dnia 
29 sierpnia 2019 r. 

4  Dz. U. poz. 198. Dalej: „ustawa budżetowa” 
5  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. Dalej „ustawa o NIK”. 

Cel kontroli 

Ocena wykonania w 2019 r. 
planu finansowego 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej pod 
względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności 
podejmowanych działań. 

Zakres kontroli 

– planowanie i wykonanie 
przychodów, w tym 
działania związane 
z pobieraniem i egzekucją 
należności; 

– planowanie i wykonanie 
kosztów oraz efekty 
realizowanych zadań; 

– wykorzystanie dotacji 
z budżetu państwa, w tym 
przekazanych na realizację 
programów/projektów 
współfinansowanych 
z udziałem środków 
z budżetu UE; 

– gospodarowanie wolnymi 
środkami; 

 – prawidłowość 
i rzetelność sporządzenia 
sprawozdań; 

– prawidłowość 
prowadzenia ksiąg 
rachunkowych; 

–  system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości i rzetelności 
sporządzania sprawozdań 
i prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. 
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2. OCENA OGÓLNA 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wykonanie w 2019 r. planu 
finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w zakresie przychodów w kwocie wyższej o 63,3% niż planowano 
było uzasadnione zmianami w przepisach prawa wprowadzającymi nowe 
źródła przychodów. Koszty zrealizowano na poziomie o 15,4% niższym 
od planu po zmianach i o 55,0% wyższym od ujętych w ustawie 
budżetowej Przypisanie Narodowemu Funduszowi nowych zadań 
i obciążeń finansowych spowodowało zwiększenie kosztów o 203,2% 
w porównaniu z 2018 r. Skutkiem wprowadzenia do realizacji dwóch 
istotnych społecznie programów („Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”) był 
wzrost, o 24,5 punktu procentowego, udziału finansowania bezzwrotnego 
w strukturze wypłat NFOŚiGW. 

Stwierdzone nieprawidłowości były głównie wynikiem niewystarczającej 
skuteczności systemu kontroli zarządczej, w tym ustalenia nieadekwatnych 
mechanizmów kontroli. 

Nieprawidłowości polegały przede wszystkim na: 

− udzieleniu pięciu zamówień o wartości poniżej 30,0 tys. euro (spośród 
15 objętych szczegółowym badaniem) niezgodnie z obowiązującym 
Regulaminem udzielania zamówień w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – (dalej: „regulamin zamówień”) na łączną 
kwotę 285,2 tys. zł oraz na nierzetelnym dokonaniu rozeznania rynku przy 
szacowaniu wartości zamówienia na kwotę 112,4 tys. zł; 

− nierzetelnej ocenie, przez NFOŚiGW, zdolności organizacyjnej 
wnioskodawcy w ramach umowy o dofinansowanie, co potwierdził fakt 
składania przez beneficjenta nieterminowo i nierzetelnie sporządzonych 
wniosków o płatność, w konsekwencji wydłużył się okres ich weryfikacji, 
co z kolei skutkowało niskim procentem wykorzystania środków na 
wydatki kwalifikowalne z zatwierdzonych wniosków o płatność. 

Nie zrealizowano także wniosków NIK sformułowanych po kontrolach 
wykonania budżetu państwa w latach ubiegłych, pomimo przekazania do NIK 
informacji o ich wdrażaniu, tj.: 

− nie zapewniono spójności harmonogramu rzeczowo-finansowego z opisem 
działań zaplanowanych w ramach zadania „Realizacja Ogólnopolskiego 
Programu Państwowego Monitoringu Środowiska”; 

− nie opracowano koncepcji „Elektroniczna obsługa umów finansowanych ze 
środków krajowych”; 

− nieterminowo rozpatrywano wnioski o dofinansowanie, a w systemie 
informatycznym wykazywano status wniosków niezgodnie ze stanem 
faktycznym; 

− nie zapewniono rozliczania umów pod względem rzeczowym i ekologicznym 
w terminach określonych w umowach o dofinansowanie przedsięwzięć 
i procedurach wewnętrznych. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych (Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji), a także sprawozdanie z wykonania planu finansowego w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ2). Sprawozdania zostały sporządzone w terminie, 
prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym, na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej. Sprawozdanie z wykonania planu 

                                                           
6  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie 
opisowej6 wykonanie 
planu finansowego 
w 2019 r. Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 
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finansowego NFOŚiGW dostarcza wiarygodnych danych o przychodach, 
kosztach i wydatkach majątkowych, a także związanych z nimi należnościach 
i zobowiązaniach w 2019 r. Ustalony w Narodowym Funduszu system kontroli 
zarządczej zapewniał prawidłowość i rzetelność sporządzania rocznych 
sprawozdań, w tym sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 

Na podstawie badania 44 zapisów księgowych na łączną kwotę 298 304,1 tys. zł 
NIK pozytywnie ocenia rzetelność i wiarygodność ksiąg rachunkowych. 

Ze środków NFOŚiGW w 2019 r., poprzez rezerwę celową poz. 59  
– Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
sfinansowano składki do organizacji międzynarodowych w łącznej kwocie 
65 247,3 tys. zł. NIK od kilku lat po kontrolach wykonania planu finansowego 
Narodowego Funduszu wyrażała stanowisko, iż finansowanie z wyżej 
wymienionej rezerwy składek do organizacji międzynarodowych nie jest 
działaniem prawidłowym. Jednak, zdaniem NIK, wobec niezapewniania przez 
Ministra Finansów środków na ten cel w kolejnych budżetach państwa, poza 
rezerwą celową poz. 59, nie do zaakceptowania byłaby sytuacja prowadząca do 
nieuregulowania zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu członkostwa w 
tych organizacjach. NIK jako pozytywny przyjmuje fakt zabezpieczenia 
środków na ten cel bezpośrednio w budżecie państwa na rok 2020.  

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania planu finansowego NFOŚiGW 
przedstawiona została w załączniku nr 6.1 do niniejszej informacji. 
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3. UWAGI I WNIOSKI  
NIK zwraca uwagę, że stosowane w NFOŚiGW mierniki i ich wartości wynikają 
z umów o dofinansowanie, więc odpowiadają ponoszonym kosztom w całym 
okresie wdrażania umowy, tzn. często w układzie wieloletnim. Spora część 
projektów realizowana jest w układzie wieloletnim i porównywanie 
osiągniętych wartości mierników w danym roku z kosztami poniesionymi 
w danym roku nie jest racjonalne.  

W odniesieniu do braku korelacji czasowej poniesionych kosztów i uzyskanych 
efektów, Minister Finansów w piśmie skierowanym do Ministra Środowiska7, 
podał że także w zakresie innych obszarów działalności państwa występują 
efekty przesunięcia czasowego pozyskiwania danych (…) przy czym kluczowe 
dane wspierające w tych przypadkach ocenę rezultatów/efektów realizacji zadań 
publicznych, a tym samym ocenę osiągnięcia ich celów, uzyskiwane są 
w kontekście prowadzenia obserwacji i porównywania danych w szerszym 
horyzoncie czasowym (tj. w ujęciu wieloletnim). 

Zdaniem NIK, problemem jest także niedostosowanie budżetu państwa 
w układzie zadaniowym do charakteru działania jednostek udzielających 
pożyczki. Dotyczy to NFOŚiGW, w którym w planie finansowym według tego 
układu prezentowane są wartości mierników uzyskane zarówno w wyniku 
finansowania zwrotnego jak i bezzwrotnego.  

W związku z obliczaniem wartości mierników w NFOŚiGW z wykorzystaniem 
efektów uzyskanych w wyniku finansowania zwrotnego, NIK zarówno 
w 2018 r. jak i w roku 2019 wnosiła do Ministra Finansów o podjęcie działań 
w celu rozwiązania wskazanego wyżej problemu. W toku niniejszej kontroli 
ustalono, że sytuacja nie uległa zmianie. 

W związku z powyższym NIK wnosi do Ministra Finansów o: 

− modyfikację sprawozdania Rb-BZ2 w taki sposób, by możliwe było 
porównanie danych w ujęciu wieloletnim, łącznie z rokiem 
sprawozdawczym, co rozwiązałoby problem przesunięcia czasowego 
uzyskiwania danych do obliczenia wartości mierników w korelacji do 
poniesionych nakładów; 

− umożliwienie prezentowania działalności pożyczkowej NFOŚiGW 
w wymiarze finansowym w układzie zadaniowym wydatków 
i sprawozdaniu z realizacji planu finansowego w układzie zadaniowym, 
sporządzanym w NFOŚiGW. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7  Pismo z dnia 8 stycznia 2019 r. znak BPI.400.2.2018.22. 

Minister Finansów 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ 

 
4.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

4.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

Przychody uzyskane w 2019 r. wyniosły 4 774 831,6 tys. zł, co stanowiło 163,3% planu określonego 
ustawą budżetową oraz były wyższe o 851 496,6 tys. zł w porównaniu do planu po zmianach8 
(o 21,7%). W porównaniu z 2018 r. zrealizowane przychody były wyższe o 3 168 061,1 tys. zł, 
tj. o 197,2%. Główną przyczyną realizacji przychodów w wielkościach wyższych niż w roku 
poprzednim był fakt uzyskania wpływów z tytułów, które nie występowały w latach ubiegłych. 

Główną pozycję przychodów (93,6%) stanowiły wpływy uzyskane z prowadzonej działalności 
w kwocie 4 471 037,6 tys. zł, co stanowiło 171,5% planu określonego ustawą budżetową, 124,0% 
planu po zmianach, a w porównaniu do 2018 r. wpływy te były o 240,3% wyższe, w tym z: 

− opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy – Prawo ochrony środowiska9 – 1 625 771,2 tys. zł, 
co stanowiło 112,4% planu określonego ustawą budżetową; opłata emisyjna wprowadzona 
została w 2019 r., obowiązek wniesienia tej opłaty ciąży na producencie albo importerze paliw 
silnikowych, albo podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu 
przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych, albo innym podmiocie podlegającym na 
podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku 
akcyzowego od paliw silnikowych (art. 321c ustawy POŚ)10;  

− pozostałych opłat i składek – 1 213 163,6 tys. zł, które były o 1 177 563,6 tys. zł, tj. o 3307,8% 
wyższe niż określone w ustawie budżetowej, stanowiły 117,1% planu po zmianach, 
a w porównaniu do 2018 r. były wyższe o 1 170 911,4 tys. zł, tj. o 2771,2%, w tym największą 
pozycję stanowiły środki pochodzące ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych w kwocie 1 164 381,5 tys. zł, stanowiące przychody NFOŚiGW w związku 
ze zmianami ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych11;  

− opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne12 
– 707 836,4 tys. zł, co stanowiło 145,9% planu określonego ustawą budżetową; w porównaniu 
z 2018 r. były one o 150 666,5 tys. zł wyższe, tj. o 27,0%. Główną przyczyną uzyskania wyższych 
przychodów był obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia 
energii z kogeneracji13; 

− opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 451 724,2 tys. zł, co stanowiło 143,4% planu 
określonego ustawą budżetową; w porównaniu do 2018 r. były one wyższe o 77 732,2 tys. zł, 
tj. o 20,8% – powodem był m.in. fakt, że 2019 r. był pierwszym rokiem, w którym funkcjonowały 
w pełnym zakresie i we wszystkich miesiącach instrumenty ekonomiczne dotyczące nowych 

                                                           
8  Plan finansowy NFOŚiGW na 2019 r. został zmieniony Uchwałą nr 101/19 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 8 maja 

2019 r., za zgodą Ministra Środowiska.   
9  Wprowadzono art. 7 ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1356, ze zm.). 
10  Wpływy z opłaty emisyjnej, pobierane przez jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (urzędy skarbowe i urzędy 

celno-skarbowe), dzielone są przez BGK pomiędzy: NFOŚiGW, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu i Fundusz Rozwoju 
Przewozów Autobusowych (art. 321b oraz art. 321g ustawy POŚ). 

11  Dz. U. 2020 r. poz. 136, ze. zm. 
12  Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.  
13  Kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu 

technologicznego – art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze zm. 
Świadectwo pochodzenia z kogeneracji jest to dokument potwierdzający, że energia elektryczna została wytworzona 
w wysokosprawnej kogeneracji, wydawany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ww. świadectwa przedkładane są 
do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, ich liczba w konsekwencji wpływa na wielkość uiszczenia opłaty 
zastępczej do NFOŚiGW. 
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opłat za wprowadzanie ścieków, w tym opłat podwyższonych, wynikających z wejścia w życie 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne14; 

− opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych – 283 279,7 tys. zł, co stanowiło 99,4% planu określonego 
ustawą budżetową; w porównaniu z 2018 r. były one wyższe o 6171,4 tys. zł, tj. o 2,2%; 

− opłat zastępczych wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii15 – 194 109,1 tys. zł, co stanowiło 485,3% planu określonego ustawą budżetową. 
W porównaniu do 2018 r. były one o 131 077,6 tys. zł wyższe, tj. o 208,0%. Przyczyną wzrostu 
wpływów była jednorazowa wpłata 149 034,3 tys. zł wniesiona przez jeden podmiot. 

Pozostałe zrealizowane w 2019 r. przychody dotyczyły: 

− dotacji z budżetu państwa wynoszących 44 463,5 tys. zł, co stanowiło 84,2% planu określonego 
ustawą budżetową i planu po zmianach oraz 90,9% przychodów z tego tytułu zrealizowanych 
w 2018 r.; 

− wpływu środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 878,9 tys. zł, co stanowiło 
111,3% planu, a w porównaniu do 2018 r. były wyższe o 877,6%; 

− wpływu środków od innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 600,0 tys. zł, 
co stanowiło 27,3% planu, a w porównaniu do 2018 r. były wyższe o 616,4%; 

− pozostałe przychody, wykonane w kwocie 256 719,3 tys. zł, co stanowiło 98,6% planu i 105,5% 
wykonania z 2018 r., a główną pozycją były odsetki m.in. z tytułu udzielonych pożyczek oraz od 
depozytów złożonych na rachunkach Ministra Finansów – 251 332,5 tys. zł (zrealizowane 
w 100,1% planu). 

Należności i windykacja 

Należności ogółem na koniec 2019 r. wyniosły 4 998 223,8 tys. zł i w porównaniu z 2018 r. były 
niższe o 187 109,2 tys. zł (o 3,6%). Należności długoterminowe wyniosły 4 168 228,5 tys. zł 
i w porównaniu z 2018 r. były niższe o 183 063,6 tys. zł (o 4,2%). Należności krótkoterminowe 
wyniosły 829 995,3 tys. zł i w porównaniu z 2018 r. były niższe o 4045,6 tys. zł (o 0,5%). W kwocie 
należności ogółem 99,6% (4 976 423,4 tys. zł) stanowiły należności z tytułu udzielonych pożyczek. 
W porównaniu z 2018 r. były one niższe o 194 733,1 tys. zł (o 3,8%). 

Zaległości podmiotów z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych oraz za wprowadzanie 
dwutlenku węgla do powietrza według stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 83 016,0 tys. zł (wzrost 
o 8,0% w porównaniu do 2018 r.), z czego zaległe należności główne wyniosły 63 116,7 tys. zł 
(wzrost o 5,9% w porównaniu do 2018 r.16), a odsetki za zwłokę wyniosły 19 899,3 tys. zł (wzrost 
o 15,5% w porównaniu do 2018 r.).  

Z tytułu zaległych opłat (wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze17, (dalej: „pgg”) oraz ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych), w 2019 r. wystawiono 519 upomnień dla 287 dłużników, na łączną kwotę 
16 169,0 tys. zł. Wystawiono także 246 tytułów wykonawczych dla 148 dłużników, na łączną kwotę 
9673,3 tys. zł. W wyniku podjętych działań windykacyjnych w 2019 r. wyegzekwowano zaległe 
opłaty łącznie w wysokości 6123,7 tys. zł.  

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. wystąpiły przedawnienia z tytułu opłat ustalonych na podstawie 
pgg w łącznej kwocie 95,2 tys. zł, natomiast nie odnotowano przedawnień opłat wynikających 
z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przyczyną przedawnień 
było wyczerpanie możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji zaległych opłat. 

Badaniem objęto 20 spraw dotyczących zaległych opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin bez 
wymaganej koncesji, z rażącym naruszeniem warunków wydanej koncesji lub opłat określonych 

                                                           
14  Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm. 
15  Dz. U. z 2020 r. poz. 261, ze zm. 
16  Przy czym zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych wzrosły z 76 818,1 tys. zł w 2018 r. do 83 008,5 tys. zł 

w 2019 r., tj. o 8,1% (należności główne wzrosły z 59 584,6 tys. zł w 2018 r. do 63 111,4 tys. zł w 2019 r., tj. o 5,9%, zaś 
odsetki za zwłokę wzrosły z 17 233,5 tys. zł w 2018 r. do 19 897,1 tys. zł w 2019 r., tj. o 15,5%), natomiast zaległości 
z tytułu opłat za wprowadzanie CO2 do powietrza zmniejszyły się z 13,2 tys. zł do 7,5 tys. zł, tj. o 4,3% (należności główne 
zmniejszyły się z 10,4 tys. zł w 2018 r. do 5,3 tys. zł w 2019 r., tj. o 49,0%, zaś odsetki za zwłokę zmniejszyły się z 2,8 tys. zł 
do 2,2 tys. zł, tj. o 21,4%).  

17  Dz. U. z 2019 r. poz. 868, ze zm. 
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w wydanej koncesji18. Wobec wszystkich przedsiębiorców, którzy zalegali z powyższymi opłatami, 
były prowadzone działania w celu wyegzekwowania zaległych opłat, w tym postępowania 
egzekucyjne, wszczęte na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez NFOŚiGW. 
Zgłoszono również wierzytelności syndykowi w związku z ogłoszeniem upadłości przez dłużnika. 

W 2019 r. wydano 27 decyzji o udzieleniu ulg w spłacie opłat ustalanych na podstawie pgg, wraz 
z odsetkami za zwłokę, na łączną kwotę 2432,9 tys. zł, z tego: 14 decyzji o udzieleniu ulg z urzędu na 
łączną kwotę 1940,2 tys. zł oraz 13 decyzji o udzieleniu ulg na wniosek płatników19, na łączną kwotę 
492,7 tys. zł. 

Badaniem objęto wszystkie 13 postępowań w sprawie udzielenia ulg w spłacie opłat, ustalanych na 
podstawie pgg, na wniosek płatnika. Ulg udzielono z zastosowaniem właściwej podstawy prawnej. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości co do zasadności rozstrzygnięć w powyższych sprawach.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie, 
na wniosek podmiotu, ulg w spłacie opłat wynikających z pgg i polegały m.in. na:  

− prowadzeniu 11 spośród 13 postępowań w sposób przewlekły, przy czym opóźnienia (od 93 do 
420 dni) dotyczyły etapu postępowania od daty wpływu do NFOŚiGW zwrotnego potwierdzenia 
odbioru zawiadomienia o zakończeniu postępowania do daty wydania decyzji, 

− niezawiadomieniu stron 10 z 11 opóźnionych postępowań administracyjnych o niezałatwieniu 
sprawy w terminie, niepodaniu przyczyny zwłoki, niewskazaniu nowego terminu załatwienia 
sprawy, jak również niepouczeniu stron o prawie wniesienia ponaglenia. 

Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości były niedobory kadrowe i duża złożoność prowadzonych 
spraw. W 2019 r. w NFOŚiGW podjęto działania organizacyjno-kadrowe zmierzające do realizacji 
wniosku pokontrolnego NIK20, które przyniosły efekty w postaci poprawy terminowości 
prowadzenia postępowań administracyjnych w I kwartale 2020 r. Pełna realizacja wniosku nie była 
możliwa w 2019 r. z powodów niezależnych od NFOŚiGW21 i jak poinformował kontrolowany, będzie 
realizowana w II kwartale 2020 r. 

4.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  

W 2019 r. poniesiono koszty ogółem w kwocie 2 981 720,8 tys. zł, tj. o 1 058 385,8 tys. zł wyższej 
(o 55,0%) od planowanej w ustawie budżetowej, ale o 541 614,2 tys. zł niższej (o 15,4%) od planu po 
zmianach. W porównaniu z 2018 r. koszty ogółem w 2019 r. były wyższe o 1 998 405,2 tys. zł 
(o 203,2%).  

Dominującą pozycję w Kosztach ogółem stanowiły Koszty realizacji zadań w kwocie 2 772 852,7 tys. zł 
(93,0% kosztów ogółem), tj. środki przekazane innym podmiotom w formie bezzwrotnej. W skład 
Kosztów ogółem wchodziły również Pozostałe koszty – 3,4% oraz Koszty funkcjonowania – 3,6%. 

Zwiększenie w trakcie roku budżetowego planu kosztów ogółem o 1 600 000,0 tys. zł, tj. o 83,2%, 
a kosztów realizacji zadań o 94,1% w stosunku do planu według ustawy budżetowej, wynikało 
z konieczności uwzględnienia w planie finansowym skutków wdrożenia zmian prawnych 
m.in. w zakresie obowiązku dokonania przez Narodowy Fundusz wpłaty środków na rzecz Funduszu 
Dróg Samorządowych (dalej: „FDS”) w wysokości nie mniejszej niż 1 400 000 tys. zł. W planie 
uchwalonym przez Radę Nadzorczą i przekazanym w lipcu 2018 roku do Ministra Środowiska nie 
były uwzględnione wydatki na FDS. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 
Samorządowych22 weszła w życie 4 grudnia 2018 r. i zobligowała Narodowy Fundusz do 
przekazywania środków na ten fundusz. W celu wywiązania się z nowego obowiązku ustawowego, 
przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego dofinasowania przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska, dokonanie zmiany było konieczne. 

 

                                                           
18  Wybranych do badania celowo z zastosowaniem kryterium okresu zaległości w opłatach i wartości należności. 
19  W tym jedna decyzja wydana po odwołaniu od decyzji o odmowie rozłożenia opłaty na raty. 
20  Wniosek nr 5, sformułowany w wyniku kontroli Najwyższej Izby Kontroli P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2018 r., 

w brzmieniu: Ustalenie, w ramach procedur kontroli zarządczej, mechanizmów zapewniających zapewnienie terminowej 
realizacji postępowań administracyjnych dotyczących udzielenia ulg w spłacie opłat wnoszonych do NFOŚiGW na podstawie 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz zawiadamianie stron prowadzonych postępowań zgodnie z trybami określonymi 
w Kpa. 

21  Konieczność powtórzenia naboru oraz długi okres wypowiedzenia wyłonionego pracownika w poprzednim miejscu pracy. 
22  Dz. U. poz. 2161, ze zm. 
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Koszty funkcjonowania 

Koszty funkcjonowania w 2019 r. w kwocie 107 594,0 tys. zł, stanowiły 91,2% planu po zmianach 
i w porównaniu do 2018 r. były wyższe o 9438,2 tys. zł, tj. o 9,6%. Dominującą pozycję w tej grupie 
kosztów – 66,4%, stanowiły wynagrodzenia osobowe w wysokości 71 426,8 tys. zł (100,0% planu po 
zmianach) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 12 464,9 tys. zł 
(93,0% planu po zmianach). Przeciętne zatrudnienie (tj. średnioroczne) w NFOŚiGW w 2019 r. 
wyniosło 640,57 osób23 i w porównaniu do 2018 r. (632,92 osoby) wzrosło o 7,65 etatów 
(tj. o 1,2%). 
Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2019 r. kwota wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 
w wysokości 72 834 tys. zł była wyższa od planowanej na 2018 r. (68 600 tys. zł) o 4234 tys. zł, 
tj. o 6,2%. Natomiast kwota wykonanych wynagrodzeń24 w 2019 r. była wyższa o 6,5% od 
wykonanych w 2018 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego 
pełnozatrudnionego25 w 2019 r. wyniosło 8334,3 zł i było wyższe o 344,4 zł, tj. o 4,3%, niż w 2018 r. 

Koszty zarządzania Funduszem Niskoemisyjnego Transportu 

Zgodnie z art. 28z ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych26 
Narodowemu Funduszowi powierzone zostało zarządzanie Funduszem Niskoemisyjnego Transportu 
(dalej: „FNT”). Dysponentem tego funduszu jest minister właściwy do spraw energii (art. 28z ust. 2 
ustawy)27.  

Stosownie do art. 28zb ust. 2 wskazanej wyżej ustawy, szczegółowe zasady współpracy NFOŚiGW 
z dysponentem funduszu w zakresie zarządzania funduszem zostały określone w umowie 
nr 94/II/FNT/18/DIT z dnia 26 października 2018 r. (aneksowanej w dniu 28 sierpnia 2019 r.). 
Koszty zarządzania FNT miały być pokrywane ze środków FNT po ich zatwierdzeniu przez 
dysponenta funduszu (§ 19 umowy). W 2019 r. koszty zarządzania funduszem zostały zrefundowane 
na rachunek NFOŚiGW w łącznej kwocie 600,0 tys. zł – odpowiadało to kosztom poniesionym od 
stycznia do sierpnia 2019 r. i częściowo we wrześniu 2019 r. Za pozostałą część kosztów września 
oraz koszty za miesiące październik do grudnia 2019 r., w kwocie 266,9 tys. zł, NFOŚiGW nie 
otrzymał refundacji. Dysponent funduszu nie zatwierdził tych kosztów, bowiem we wrześniu 2019 r. 
wyczerpany został limit kosztów zarządzania tym funduszem − limit ujęty w planie finansowym na 
2019 r. wynosił 600,0 tys. zł. Umowa między NFOŚiGW a dysponentem funduszu przewidywała 
zmiany w planie finansowym (§ 17 ust. 9), jednak na wysłane 24 września 2019 r. przez Wiceprezesa 
Zarządu NFOŚiGW pismo w tej sprawie Minister Energii nie odpowiedział. W Narodowym Funduszu 
wyjaśniono, że przekazanie tego pisma miało zainicjować procedurę w ramach Ministerstwa Energii, 
w celu zmiany wysokości limitu. Wiązało się to z wniesieniem wniosku pod obrady stosownej komisji 
sejmowej oraz wniosku do Ministra Finansów. Jednak w drugiej połowie października, nastąpiła 
rekonstrukcja Rządu RP, Ministerstwo Energii zostało poddane procesowi likwidacji, a jego następca, 
czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych, zgodnie z przekazywanymi NFOŚiGW informacjami, 
przekazało całość spraw dotyczących FNT do Ministerstwa Klimatu. 

Udzielanie zamówień publicznych 

W 2019 r. Zespół Zamówień Publicznych NFOŚiGW prowadził 43 postępowania o udzielenie 
zamówień publicznych oraz 185 postępowań, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30,0 tys. euro.  

Szczegółową analizą objęto 15 postępowań, z tego dwa postępowania przeprowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego28, jedno29 − w ramach procedury, o której mowa w art. 138o ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych30 (dalej: „upzp”) oraz 12 postępowań, 

                                                           
23  W przeliczeniu na pełne etaty. 
24  Osobowych i bezosobowych. 
25  W przeliczeniu na jeden etat lub na jednego pełnozatrudnionego. 
26  Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, ze zm. 
27  Od 29 lutego 2020 r. minister właściwy do spraw klimatu – art. 45 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie 

ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 
28  Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w siedzibie NFOŚiGW nr 2019/0580/NFK z dnia 27 listopada 2019 r. 

oraz usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z j. polskiego na j. angielski, niemiecki, francuski oraz z j. angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego na j. polski, nr 2019/0417/NFK z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

29  Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca 
Energetyczny” nr 2019/0478/NFK z dnia 07 października 2019 r. 

30  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
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do których nie zastosowano upzp (zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30,0 tys. euro)31. 
Postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzono zgodnie z przepisami upzp.  

Wartość umów zawartych po zakończeniu ww. 15 postępowań wyniosła 585,2 tys. zł brutto. Wydatki 
na ich realizację w 2019 r. wyniosły 148,0 tys. zł. 

W wyniku badania prawidłowości udzielania zamówień publicznych ustalono, co następuje: 

1. W ramach zamówienia nr WN/04/2019 Zakup czasu antenowego i audycji przygotowanej przy 
udziale NFOŚiGW – program ,,Wywiad gospodarczy” o wartości 156,1 tys. zł brutto wyłoniono 
wykonawcę w trybie negocjacji na podstawie § 9 regulaminu zamówień. Jednakże w ramach tego 
zamówienia zawarto umowę na zakup czasu antenowego oraz publikację treści na łamach 
tygodnika „wSieci”, portalu ekonomicznego wGospodarce.pl, w miesięczniku ekonomicznym 
„Gazeta Bankowa”, co było działaniem niezgodnym z § 8 regulaminu zamówień, ponieważ 
publikację materiałów na łamach czasopism dokonuje się na podstawie procedury rozeznania 
rynku. Procedura negocjacji z jednym wykonawcą, zgodnie z § 9 regulaminu zamówień, dotyczy 
tylko i wyłącznie zakupu czasu antenowego i brak jest informacji o „usłudze towarzyszącej 
głównemu zamówieniu”, jaką może być publikacja materiału stworzonego w trakcie audycji. 

2. Nierzetelnie dokonano rozeznania rynku przy szacowaniu wartości zamówienia WN/79/2019 
pn. Zakup i emisja audycji w czasie antenowym, w formie 30 reportaży, z najważniejszych 
projektów wspieranych przez NFOŚiGW zrealizowanego w kwocie 112,4 tys. zł brutto. 
We wniosku o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury negocjacji z jednym wykonawcą: 
szacunkowa wartość zamówienia obliczona została jako całkowite szacunkowe wynagrodzenie 
wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalona na kwotę 91 906,50 zł netto (…) 
na podstawie oferty otrzymanej z Radia Wnet oraz analizy cen usług o podobnym charakterze 
w dniu 10 czerwca 2019 r. (…). Według notatki z szacowania kosztów wynika, że koszty 
porównano do kosztów działań antenowych w Polskim Radiu o zasięgu ogólnopolskim, 
co wskazuje na nierzetelne szacowanie kosztów, biorąc pod uwagę zasięg nadawania Radia Wnet 
(Warszawa i Kraków).  

Nierzetelne rozeznanie rynku przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, miało wpływ na 
wysokość kwoty ustalonej na jego realizację. Należy wskazać, że ustalenie szacunkowej wartości 
zamówienia dokonywane jest w momencie, kiedy zamawiający jest w stanie oszacować wartość 
przedmiotu zamówienia na podstawie porównywalnych danych potencjalnych oferentów. 

3. W przypadku trzech zamówień32 dotyczących zlecenia ogłoszenia w gazetach, w łącznej 
maksymalnej wartości zawartych umów wynoszącej 16,7 tys. zł brutto nie sporządzono i nie 
złożono pisemnych wniosków do osoby uprawnionej. Zgodnie z § 7 ust. 5 regulaminu zamówień, 
stanowiącym, iż w przypadku zamówień o wartości od 2000 zł do 30 000 euro włącznie, 
procedurę udzielenia zamówienia rozpoczyna się poprzez złożenie przez kierownika 
samodzielnej komórki organizacyjnej pisemnego wniosku do osoby uprawnionej. Wniosek 
wymaga także rejestracji. Dopiero w trakcie kontroli NIK powyższe zamówienia zostały 
zamieszczone w Rejestrze zamówień o wartości szacunkowej od 2000 zł do 30 000 euro włącznie 
prowadzonym w Zespole Zamówień Publicznych. 

Wydatki inwestycyjne własne 

Zarząd NFOŚiGW uchwałą z dnia 11 grudnia 2019 r.33 zmienił plan wydatków i zakupów 
inwestycyjnych Biura NFOŚiGW na rok 2019 (dalej: ,,plan inwestycyjny”), który wyniósł 
46 900 tys. zł. W planie inwestycyjnym ujęto m.in.: zakup nieruchomości (40 000 tys. zł), zakup 
sprzętu komputerowego (2280 tys. zł), zakup i aktualizację oprogramowania (1500 tys. zł), 
modernizację budynków (710 tys. zł) oraz zakup urządzeń teletechnicznych (80 tys. zł). 

                                                           
31  Zamówienia dotyczące m.in. zakupu czasu antenowego i audycji przygotowanej przy udziale NFOŚiGW – programu 

„Wywiad Gospodarczy” nr 2019/0022/NFK 17 stycznia 2019 r.; zakupu i emisji audycji w czasie antenowym, w formie 
30 reportaży nr 2019/0401/NFK 28 czerwca 2019 r.; zlecenia zamówienia ogłoszenia w Tygodniku „Do Rzeczy” z dnia 
10 października 2019 r.; zlecenia zamówienia ogłoszenia w Dzienniku Gazeta Prawna nr IB4586/2019; Zlecenia 
zamówienia ogłoszenia w Rzeczpospolitej nr 2019/10/224; zlecenia zamówienia ogłoszenia w Gazecie Polskiej 
Codziennie nr 0107/10/2019/RE. 

32  Zlecenie zamówienia ogłoszenia w Tygodniku Do Rzeczy z dnia  10 października 2019 r. na kwotę 6,2 tys. zł, zlecenie 
zamówienia ogłoszenia w Dzienniku Gazeta Prawna nr zamówienia IB4586/2019 na kwotę 7,4 tys. zł, zlecenie 
zamówienia ogłoszenia w Rzeczpospolitej nr 2019/10/224 na kwotę 3,2 tys. zł. 

33  Zarząd NFOŚiGW uchwałą Nr A/79/4/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. zmienił plan kosztów utrzymania organów i Biura  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planu wydatków i zakupów inwestycyjnych 
na 2019 r. przyjętego uchwałą Nr A/14/1/2019 z dnia 5 marca 2019 r. 
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W 2019 r. zrealizowano wydatki zaplanowane w planie inwestycyjnym Biura NFOŚiGW w kwocie 
2935,1 tys. zł, co stanowiło 6,3% kwoty planowanej. Niskie wykonanie planu było spowodowane 
m.in. niewydatkowaniem kwoty w wysokości 40 000,0 tys. zł na zakup nieruchomości. Kwota ta 
stanowiła zabezpieczenie finansowe na zakup nieruchomości pod przyszła siedzibę Narodowego 
Funduszu. W 2019 r. podjęto działania zmierzające do nabycia nieruchomości i 13 sierpnia 2019 r. 
z właścicielem działki zawarto umowę, z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2019 r., 
o wyłączność w negocjacjach i zachowanie poufności. Wobec braku zgody na przedłużenie terminu 
obowiązywania umowy, w NFOŚiGW odstąpiono od realizacji zadania. 

Szczegółowym badaniem objęto umowę na wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej 
w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A i wykonanie instalacji oddymiania głównej klatki schodowej 
wraz z napowietrzeniem na łączną kwotę 313,5 tys. zł34 oraz zakup świadczenia usług telefonii 
komórkowej i bezprzewodowego internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów na 
łączną kwotę 209,9 tys. zł35. Zakupione telefony zostały wprowadzone do ewidencji środków 
trwałych i rozdysponowane. Realizacja umowy w zakresie wydzielenia przeciwpożarowego klatki 
schodowej zakończona została protokołem odbioru z dnia 17 grudnia 2019 r. Tym samym został 
zrealizowany wniosek pokontrolny z kontroli NIK P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w zakresie dostosowania siedziby NFOŚiGW do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej.  

Do dnia zakończenia kontroli nie zrealizowano wniosku NIK, sformułowanego po kontroli wykonania 
w 2017 r. budżetu państwa, dotyczącego sporządzenia i wdrożenia koncepcji zadania objętego 
Projektem ZPI – Elektroniczna obsługa umów finansowanych ze środków krajowych”, jak również 
raportowania w NFOŚiGW.  

Koszty realizacji zadań 

Koszty realizacji zadań stanowiły w całości środki przekazane innym podmiotom i w 2019 r. 
wyniosły 2 772 852,7 tys. zł. Były one o 63,1% wyższe od planowanych w ustawie budżetowej, ale 
o 16,0% niższe od planu po zmianach. W porównaniu z 2018 r. ten rodzaj kosztów w 2019 r. był 
o 1 986 744,0 tys. zł (o 252,7%) wyższy. 

Ze środków NFOŚiGW na dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
najwyższą kwotę wykorzystano w dziedzinie Ochrona klimatu i atmosfery – 2 167 980,9 tys. zł 
(85,2% planu po zmianach). W 2019 r. finansowanie dotacyjne w tej dziedzinie stanowiło 2168,9% 
finansowania w 2018 r. Wzrost ten spowodowany był realizacją dwóch zadań wskazanych przez 
ustawodawcę, tj. wpłaty na Fundusz Dróg Samorządowych (1 400 000,0 tys. zł) oraz program 
priorytetowy Czyste powietrze (613 782,0 tys. zł). 

Najniższe wykonanie planu finansowania dotacyjnego wystąpiło w dziedzinie Umorzenia pożyczek 
i kredytów (11,1%), Ochrona przyrody i krajobrazu (23,7%). Wykorzystanie dotacyjne środków 
na GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych w stosunku do 2018 r. wyniosło 264,6%, natomiast 
w porównaniu do planu na 2019 r. poziom finansowania był niski (25,6%). 

Przyczyny odchyleń w finansowaniu w odniesieniu do poszczególnych dziedzin: 

− Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych – niepełne wykorzystanie dostępnych środków 
spowodowane było m. in. niezawarciem umowy z wnioskodawcą – po przeprowadzonych 
negocjacjach wnioskodawca poinformował o zwiększeniu kosztów powstałych na skutek 
rozstrzygnięć przetargowych i zwrócił się z prośbą o powrót do negocjacji na nowych 
warunkach.  

− Ochrony przyrody i krajobrazu – niższe od planowanego wykorzystanie środków było skutkiem 
m.in. przesunięcia płatności w zakresie pierwokupów nieruchomości przez parki narodowe 
w związku z oczekiwaniem na rozstrzygnięcia sądowe dotyczące weryfikacji cen zakupów.  

− Umorzenia pożyczek i kredytów – do planu przyjęto maksymalny poziom umorzeń określony 
w umowach. Zapisy umów nie stanowiły o automatycznym umorzeniu maksymalnych kwot, 
a jedynie dawały taką możliwość. Część wniosków nie spełniła również warunków umorzenia. 

Wykonanie planu finansowania dotacyjnego poniżej 90,0% wystąpiło w dziedzinach: Gospodarka 
wodna (48,1%); Ochrona powierzchni ziemi (73,7%); Geologia i Górnictwo (87,5%); Monitoring 

                                                           
34  Umowa z dnia 15 października 2019 r. nr. 2019/0512/NFK.  
35  Zakup zrealizowany w ramach umowy nr 2019/0157/NFK na świadczenie usług telefonii komórkowej 

i bezprzewodowego internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów, zawartej dnia 28 maja 2018 r.  
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środowiska (66,7%); Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich 
skutków (63,2%); Ekspertyzy i prace naukowo badawcze (74,5%); Doradztwo energetyczne – JRP 
(69,6%). 
Niższy od planowanego poziom wykorzystania limitów spowodowany był w poszczególnych 
dziedzinach następującymi przyczynami: 

− Gospodarka wodna – w ramach programu Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów 
hydrotechnicznych beneficjenci czterech umów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w: Białymstoku, Krakowie i Gdańsku nie byli w stanie 
zrealizować planowanego na 2019 r. zakresu robót. 

− Ochrona powierzchni ziemi – m.in. przesunięcie terminów realizacji przedsięwzięć z zakresu 
ochrony powierzchni ziemi, a także przekazania do Instytutu Ochrony Środowiska części zadań 
w projekcie Baza Danych o Odpadach. 

− Geologia i górnictwo – w ramach programu Poznanie budowy geologicznej kraju nastąpiło 
wydłużenie realizacji przedsięwzięć i przesunięcie wypłat na lata następne. Przedłużały się także 
procedury przetargowe. 

− Monitoring środowiska – w ramach programu Wspieranie działalności monitoringu środowiska nie 
wykorzystano dostępnych środków, przede wszystkim z powodu zmiany systemu realizacji 
państwowego monitoringu środowiska w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw36. 

− Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków – w ramach 
programu Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska 
zmniejszeniu uległo dofinansowanie po rozstrzygnięciu przetargu na roboty dla gminy Brańsk. 

− Ekspertyzy i prace naukowo badawcze – odchylenie wykonania od planu wynikało głównie 
ze zwrotu z UNFCCC znacznej części wcześniejszej wpłaty na rzecz organizacji Konferencji COP 
24 (ok. 22,2 mln zł), a także innych oszczędności związanych z finansowaniem w 2019 r. 
Prezydencji Konferencji COP24  

− Doradztwo energetyczne – niższe od planowanego wykorzystanie środków było efektem 
urealnienia harmonogramu realizacji Projektu wynikającego ze zgłaszanych potrzeb w ramach 
refundacji poniesionych kosztów i przesunięcia części płatności uzyskanych środków z dotacji 
budżetu państwa na 2019 r.  

Ze środków NFOŚiGW, poprzez rezerwę celową poz. 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, w 2019 r. sfinansowano składki do organizacji międzynarodowych 
w łącznej kwocie 65 247,3 tys. zł, z tego na podstawie: 

− umowy 257/2019/Wn50/NE-WM/D, zawartej z Ministerstwem Środowiska opłacono składkę 
z tytułu członkostwa Polski w Międzynarodowej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) 
w kwocie 24 995,9 tys. zł; 

− umowy 72/2019/Wn50/NE-WM/D, zawartej z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, opłacono składkę do Europejskiej Organizacji ds. Eksploatacji Satelitów 
Meteorologicznych (EUMETSAT) w kwocie 40 251,4 tys. zł. 

Finansowanie składek do organizacji międzynarodowych ze środków Narodowego Funduszu, 
poprzez rezerwę celową poz. 59, było niezgodne z celem utworzenia tej rezerwy. W ocenie NIK 
obowiązek opłacania składek do organizacji międzynarodowych jest zobowiązaniem stałym 
Rzeczypospolitej Polskiej wynikającym z członkostwa w tych organizacjach, które powinno być 
uwzględnione w planie wydatków budżetu państwa. 

Zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa 

Dotacje z budżetu państwa w 2019 r. wykorzystane zostały w kwocie 44 463,5 tys. zł, co stanowiło 
84,2% planu po zmianach, a w porównaniu do 2018 r. było niższe o 9,1% (o 4471,7 tys. zł). Środki 
z dotacji przeznaczono na: 

− dofinansowanie (wydatki bieżące i inwestycyjne) kosztów pomocy technicznej POIiŚ i POPT37, 
kosztów zarządzania w ramach MF EOG  2014–202138, kosztów Projektu Doradztwa 
Energetycznego dla NFOŚiGW w kwocie ogółem 34 487,0 tys. zł. Główne pozycje dotyczyły m.in.: 

                                                           
36  Dz. U. z 2018 r. poz. 1479.  
37  Program Operacyjny Pomoc Techniczna. 
38  Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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POPT sektora środowisko – 19 726,0 tys. zł, POPT sektora energetyka – 8307,9 tys. zł, Pomoc 
Techniczna POIiŚ sektor środowisko – 2756,2 tys. zł oraz  Pomoc Techniczna POIiŚ sektor 
energetyka – 1227,6 tys. zł, MF EOG – 925,7 tys. zł (na realizację zadań ze środków otrzymanych 
w 2019 r. nie wykorzystano i zwrócono w 2020 r. – 1800,2 tys. zł); 

− Projekt Doradztwa Energetycznego – środki dla partnerów w kwocie 9976,5 tys. zł (w pozycji tej 
zawarte są środki otrzymane w 2018 r., a wykorzystane w 2019 r. w kwocie 1737, 3 tys. zł). 

NFOŚiGW jest beneficjentem projektu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, 
który jest realizowany we współpracy z partnerami (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie). W 2019 roku NFOŚiGW złożył wnioski 
o płatność w wysokości 14 092,0 tys. zł, a otrzymał środki w wysokości 9957,2 tys. zł, z czego 
1543,7 tys. zł dotyczyło refundacji kosztów Narodowego Funduszu, a 8413,5 tys. zł partnerów 
projektu. 

Realizacja programów współfinansowanych środkami zagranicznymi przez NFOŚiGW 

NFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla I i II osi priorytetowej w ramach POIiŚ 2014–2020. 
W 2019 r. złożono łącznie 170 wniosków o płatność z czego w ramach I osi 153 wnioski o całkowitej 
wartości projektów 2 971 679,4 tys. zł i w ramach II osi 17 wniosków o całkowitej wartości 
projektów 189 051,6 tys. zł. Podpisano 257 umów o wartości całkowitej projektów 3 462 030,6 tys. zł, 
tj. o 59 umów mniej niż w 2018 r. Płatności wykonane w ramach środków POIiŚ w 2019 r. wyniosły 
ogółem 3 018 469,7 tys. zł. 

W ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014–2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w 2019 r. 
NFOŚiGW realizował projekty z zakresu wdrażania następujących zadań i poddziałań trybu 
konkursowego i pozakonkursowego:  

− Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz 
z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (1.1.1.) – łączna wartość 
zrealizowanych płatności wyniosła 33 721,2 tys. zł. W 2019 r. zorganizowano czwarty nabór 
w ww. poddziałaniu, w wyniku którego wpłynęło 25 wniosków o dofinansowanie, do końca 2019 r. 
ocena formalna ww. wniosków nie została zakończona. 

− Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach (1.2.) – łączna wartość płatności wyniosła w 2019 r. 43 318,5 tys.zł. 
W 2019 r. zawarto jedną umowę na łączną kwotę dofinansowania z budżetu UE 3862,5 tys. zł. 

− Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (1.3.1.), łączna 
wartość zrealizowanych w 2019 r. płatności wyniosła 94 335,8 tys. zł; W 2019 r. zawarto 103 
umowy na łączną kwotę dofinansowania z budżetu UE 316 715,2 tys. zł. 

− Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (1.3.2.). W 2019 r. zawarto 
15 umów na łączną kwotę dofinansowania z budżetu UE – 33 813,0 tys. zł. Zrealizowane 
płatności wyniosły 35 968,5 tys. zł. 

− Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (1.5.) – łączna wartość zrealizowanych płatności (tryb 
konkursowy i pozakonkursowy) wyniosła 125 753,2 tys. zł. 

− Źródła wysokosprawnej kogeneracji (1.6.1.) – zrealizowane płatności wyniosły 71 087,8 tys. zł. 

− Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (1.6.2.) − zrealizowane 
płatności wyniosły 12 509,1 tys. zł.  

W ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014–2020 w 2019 r. osiągnięto m.in. następujące wskaźniki 
produktu i rezultatu (według wniosków o płatność końcową): priorytet inwestycyjny 4.III – szacowany 
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) – 11 879,3; zmniejszenie 
zużycia energii końcowej (GJ/rok) – 113 388,8; priorytet inwestycyjny 4.VI liczba wybudowanych 
lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 
wysokosprawnej kogeneracji (szt.) – 57. 

W ramach II osi priorytetowej PO IiŚ 2014–2020 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu, w 2019 r. prowadzono nabory wniosków i ich ocenę oraz podpisywano kolejne umowy 
o dofinansowanie. Ogółem w 2019 r. w ramach działań wchodzących w skład ww. osi priorytetowej 
(2.1. – Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski 
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żywiołowe w szczególności katastrofy naturalne i monitoring środowiska, 2.2. – Gospodarka odpadami 
komunalnymi, 2.3. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 2.4. – Ochrona przyrody i edukacja 
ekologiczna oraz 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego), zawarto 74 umowy o wartości 
dofinansowania z budżetu UE wynoszącej 967 828,0  tys. zł. Zrealizowane w 2019 r. płatności 
wyniosły ogółem 2 601 775,6 tys. zł (z tego: w działaniu 2.1. – 558 718,2 tys. zł, w działaniu 2.2.  
– 69 006,5 tys. zł, w działaniu 2.3. – 1 756 412,8 tys. zł, w działaniu 2.4. – 36 270,4 tys. zł i w działaniu 
2.5. – 181 367,6 tys. zł.  

Analizie poddano dokumentację czterech projektów, wybranych w trybie konkursowym w ramach 
działania 2.3 – Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach, tj: „Gospodarka ściekowa faza II 
w Łodzi”; „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”; 
„Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”; „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie 
Jarocin”. 

Projekty realizowane były zgodnie z zawartymi umowami. Harmonogramy realizacji ww. projektów, 
stanowiące załączniki do umów, były kilkakrotnie zmieniane najczęściej w zakresie przesunięcia 
terminów realizacji poszczególnych etapów projektów. Przyczyną takiego stanu były problemy 
z wyłonieniem wykonawców w związku z tym, że oferty składane w postępowaniach przetargowych 
były wyższe niż pierwotnie zakładano. 

Szczegółowym badaniem objęto także dwa projekty39, wyłonione w trybie konkursowym 
i pozakonkursowym, w ramach działania 2.4 – Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na łączną 
kwotę 49 582,9 tys. zł. Analizą objęto prawidłowość weryfikacji wniosków i postęp w realizacji 
projektów według stanu na koniec 2019 r. 

W wyniku badania dokumentacji wyżej wymienionych projektów stwierdzono nieprawidłowości 
polegające na: 

1. Nierzetelnej ocenie przez NFOŚiGW zdolności organizacyjnej wnioskodawcy do realizacji 
projektu Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, co znalazło odzwierciedlenie 
w składaniu przez beneficjenta, nieterminowo i nierzetelnie sporządzonych wniosków 
o płatność. W konsekwencji wydłużało to okres ich weryfikacji przez NFOŚiGW, jako Instytucji 
Wdrażającej. W ramach rozpatrywania wniosku o dofinansowanie Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, NFOŚiGW ocenił zdolność organizacyjną wnioskodawcy na maksymalną liczbę 
punktów. Stwierdzono jednak, że w trakcie realizacji projektu, przy każdym z 12 złożonych 
wniosków o płatność, beneficjent raportował problemy w zakresie prawidłowego i terminowego 
wypełnienia wniosku, powołując się na problemy kadrowe i organizacyjne u beneficjenta. 
Niewłaściwie sporządzone wnioski o płatność przez Beneficjenta spowodowały, że czas 
weryfikacji wniosków przez NFOŚiGW wynosił od 15 do 283 dni i tylko dwa wnioski (spośród 
12 złożonych) zostały zweryfikowane zgodnie z umową w terminie do 60 dni tj.: wniosek 010  
– 44 dni oraz wniosek 012 – 15 dni.  
W ocenie NIK, weryfikowanie wniosków o płatność w terminie dłuższym niż 60 dni od daty 
wpływu wniosku do NFOŚiGW było działaniem niezgodnym z § 8 pkt 6 umowy z dnia 10 
kwietnia 2017 r. nr POIS.02.04.00-00-0191/16-00 wskazującym, że Instytucja Wdrażająca 
weryfikuje wniosek o płatności oraz załączone do niego dokumenty w terminie do 60 dni od dnia 
ich otrzymania. 

2. Zaniechaniu monitorowania przez NFOŚiGW realizacji przez beneficjenta projektu 
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, pomimo niewielkiego wykorzystania 
wydatków kwalifikowalnych, wynoszących 2,8% według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 
Beneficjent do dnia 31.12.2019 r. nie raportował we wnioskach o płatność stopnia osiągnięcia 
planowanych wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego, a NFOŚiGW jako Instytucja 
Wdrażająca nie monitorował bieżących postępów w dochodzeniu do wartości docelowych 
wskaźników rezultatów, co było niezgodne z § 9 pkt 5 umowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. 
nr POIS.02.04.00-00-0191/16-00.  

Zdaniem NIK, NFOŚiGW jako Instytucja Wdrażająca po upływie dwóch lat od realizacji projektu  
–biorąc pod uwagę niewielkie wykorzystanie wydatków kwalifikowalnych – powinien, 

                                                           
39  „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku 

Danych o Zasobach Przyrodniczych” o numerze umowy POIS.02.04.00-00-0191/16-04 (dalej: „Inwentaryzacja cennych 
siedlisk przyrodniczych”) oraz „Kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa 
różnorodności biologicznej Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową zagrody pokazowej zwierząt” 
o numerze umowy POIS.02.04.00-00-0047/16-00.  
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na podstawie § 9 pkt 5 ww. umowy, żądać przedstawiania dokumentów innych, niż określone 
w ust. 1 tej umowy, służących monitorowaniu postępów realizacji projektu. 

3. Niewprowadzeniu zmiany do opisu projektu, pomimo dokonania aneksem z dnia 
17 października 2018 r. zmiany umowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. nr POIS.02.04.00-00-
0191/16-00. Na podstawie tego aneksu włączono do projektu działań grunty znajdujące się 
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Nie usunięto jednak z opisu 
projektu w Karcie aneksu do umowy zdania, że Inwentaryzacje nie będą prowadzone na 
obszarach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W ocenie 
NIK, powyższe działanie było nierzetelne. Opis projektu został skorygowany dopiero w trakcie 
kontroli NIK.  

4.1.3. FINANSOWANIE ZWROTNE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Na zwrotne finansowanie ochrony środowiska w 2019 r. ze środków NFOŚiGW wykorzystano 
767 216,5 tys. zł, z tego 717 716,5 tys. zł na finansowanie pożyczkowe i 49 500,0 tys. zł 
na finansowanie kapitałowe. Finansowanie pożyczkowe wykonano na poziomie 62,2% planu. 
W porównaniu z 2018 r. na pożyczki wykorzystano więcej o 71 273,8 tys. zł (o 11,0%).  

Najniższe wykonanie planu finansowania pożyczkowego wystąpiło w dziedzinach: Ochrona klimatu 
i atmosfery (36,1%); Ochrona powierzchni ziemi (32,9%); Ochrona przyrody i krajobrazu (1,4%); 
Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez wfośigw (10,7%). 
Natomiast w dziedzinie Edukacja Ekologiczna nie sfinansowano żadnych pożyczek mimo 
planowanych 300,0 tys. zł. Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym nie wykonano w tej dziedzinie 
planu finansowania pożyczkowego. W NFOŚiGW wyjaśniono, że w tej dziedzinie nie było 
zainteresowania ofertą pożyczkową. Wnioskodawcy nie byli również zainteresowani tą formą 
dofinansowania w dziedzinie Ochrona przyrody i krajobrazu. Z kolei w dziedzinie Ochrona 
powierzchni ziemi niższe niż planowane wykonanie spowodowane było przede wszystkim realizacją 
programu priorytetowego Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego nastąpiło przesunięcie na 
kolejny rok planowanego współfinansowania dla dużego projektu termicznego przekształcania 
odpadów, ze względu na uwagi Komisji Europejskiej. 
Od kilku lat NIK zwracała uwagę na udział finansowania zwrotnego w strukturze wypłat. Zachowanie 
płynności finansowej, zdaniem NIK, wymaga wyeliminowania niekorzystnego zjawiska przewagi 
finansowania bezzwrotnego nad finansowaniem zwrotnym. Natomiast w 2019 r. w kwocie ogółem 
3 490 569,3 tys. zł wykorzystanej na dofinansowanie przedsięwzięć, finansowanie dotacyjne 
wyniosło 79,4%, a finansowanie pożyczkowe jedynie 20,6%. Biorąc pod uwagę znaczne obciążenia 
NFOŚiGW, m.in. obowiązkiem dokonywania wpłat na Fundusz Dróg Samorządowych, jest to bardzo 
niekorzystne zjawisko. Jak wyjaśniono Zarząd NFOŚiGW nie zrezygnował z dążenia do zwiększenia 
udziału finansowania pożyczkowego w ogólnej kwocie udzielanego dofinansowania. Nadal 
priorytetem jest udzielanie finansowania zwrotnego, jednak nie wszystkie decyzje wpływające na 
formę udzielanego dofinansowania zależne są od Zarządu NFOŚiGW. W finansowaniu bezzwrotnym 
w 2019 r. zostały ujęte wydatki ustawowo wymagane wobec NFOŚiGW, tj. finansowanie Funduszu 
Dróg Samorządowych oraz składki międzynarodowe (łącznie ok. 1 465 000,0 tys. zł). Ponadto 
w 2019 r. NFOŚiGW realizował nowe programy skierowane na szeroką skalę do osób fizycznych: 
„Czyste powietrze” oraz „Mój Prąd”, których specyfika wymaga finansowania bezzwrotnego.  

4.1.4. ZOBOWIĄZANIA 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec 2019 r. wyniosły 37 985,8 tys. zł i w porównaniu do 
2018 r. były wyższe o 17,2%. Na wymienioną wielkość składały się rezerwy na zobowiązania 
wynoszące 17 463,6 tys. zł (wyższe o 6,7% niż w 2018 r.), zobowiązania długoterminowe – 1357,9 tys. zł 
(w 2018 r. ta pozycja nie wystąpiła), zobowiązania krótkoterminowe – 10 405,2 tys. zł (wyższe 
o 65,5% niż w 2018 r.) oraz rozliczenia międzyokresowe – 8759,0 tys. zł (niższe o 10,2% niż w 2018 r.). 
Na koniec 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 
Według sprawozdania finansowego, w NFOŚiGW na koniec 2019 r. wystąpiły zobowiązania 
warunkowe40 (pozabilansowe) wynoszące 6 654 072,7 tys. zł (o 46,9% wyższe niż w 2018 r.), z tego 
z tytułu zawartych umów 5 280 136,7 tys. zł (o 25,3% wyższe niż w 2018 r.), z tytułu dofinansowania 
                                                           
40  Zobowiązanie warunkowe – obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia 

określonych zdarzeń. 



Wyniki kontroli 

18 
 

przedsięwzięć po decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej, a przed zawarciem umów 1 329 964,9 tys. zł 
(o 386,9% wyższe niż w 2018 r.) oraz 43 971,1 tys. zł z tytułu poręczenia udzielonego na okres do 
17 września 2022 r. Zobowiązanie to wynika z Porozumienia z dnia 21 kwietnia 1994 r. zawartego 
pomiędzy Ministerstwem Środowiska, NFOŚiGW i Miastem Świnoujście w sprawie realizacji projektu 
Oczyszczalnia ścieków. 

4.1.5. GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI  

Na koniec 2019 r. stan środków pieniężnych oddanych w depozyt do Ministra Finansów wyniósł 
9 143 077,0 tys. zł. Wolne środki były lokowane w Banku Gospodarstwa Krajowego na okres od 
jednego do 366 dni. Średni okres (z 12 miesięcy) lokowania środków wyniósł 23 dni, a średnia kwota 
lokowanych środków wyniosła 104 146,5 tys. zł. Przychody z oprocentowania lokat w 2019 r. 
wyniosły 113 863,7 tys. zł i były wyższe od przychodów osiągniętych z tego tytułu w 2018 r. 
o 46,6 %.   

Jak wyjaśniono, okres na jaki lokowano w 2019 r. wolne środki był uzależniony od udzielanego przez 
NFOŚiGW finansowania zwrotnego oraz bezzwrotnego, a także pozostałych form dofinansowania. 
Dokonywanie lokat wolnych środków wynikało z właściwego zarządzania płynnością finansową oraz 
nie stanowiło zagrożenia dla terminowej realizacji zadań NFOŚiGW.  

4.1.6. WYKONANIE ZADAŃ 

Udzielanie dofinansowania na realizację zadań 

W 2019 r. rozpatrywano 5305 wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW na 
łączną kwotę 20 903 021,4 tys. zł41. Według stanu na dzień 8 kwietnia 2020 r. – 805 wniosków na 
kwotę 3 395 387,0 tys. zł miało status „zatwierdzonych”, 4012 wniosków na kwotę 
15 241 529,7 tys. zł było w trakcie rozpatrywania, 289 wniosków na kwotę 1 604 637,7 tys. zł 
oceniono negatywnie, w przypadku 197 wniosków na kwotę 660 441,6 tys. zł beneficjenci 
zrezygnowali z dalszego ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW, zaś dwa wnioski na kwotę 
1025,4 tys. zł zostały przekazane do wfośigw do dalszego procedowania.  

W 2019 r. ze środków NFOŚiGW realizowano 1362 umowy, w których określono dofinansowanie 
w kwocie ogółem 10 671 610,2 tys. zł, z czego w 2019 r. zrealizowano wypłaty na kwotę 
1 986 714,1 tys. zł. W 2019 r. zawarto i zakończono 87 umów na kwotę 193 014,9 tys. zł, z czego 
w 2019 r. zrealizowano wypłaty na kwotę 148 941,1 tys. zł. W 2019 r. zawarto i nie zakończono 
646 umów na kwotę 2 400 862,5 tys. zł, z czego wypłacono 371 748,8 tys. zł. W 2019 r. zakończono 
185 umów zawartych przed 2019 r. na kwotę 1 238 013,0 tys. zł, z której w 2019 r. wypłacono 
190 431,5 tys. zł. Ponadto z 444 umów, zawartych przed 2019 r. i niezakończonych do końca 2019 r. 
na kwotę 6 839 719,8 tys. zł, w 2019 r. wypłacono środki w wysokości 1 275 599,8 tys. zł42.  

Od 2018 r. ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej realizowany jest program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Celem programu 
jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do 
atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, poprzez wymianę starych, nieefektywnych 
urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji 
budynków. Budżet programu na lata 2018–2029 został określony na 103 000 000,0 tys. zł43. 
Planowane jest zrealizowanie działań inwestycyjnych w ponad 3 mln budynków. W 2019 r. złożono 
76 481 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z tego 66 634 wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie, 3794 odrzucono, do rozpatrzenia pozostało 6053 wniosków złożonych w 2019 r. 
Z liczby 66 634 wniosków rozpatrzonych pozytywnie zawarto 54 055 umów (81,1% liczby 
pozytywnie rozpatrzonych wniosków). W 2019 r. wypłacono 18 987 dotacji na łączną kwotę 
217 767,6 tys. zł, w tym 195 699,9 tys. zł ze środków NFOŚiGW. W 2019 r. zawarto także 3920 umów 
o dofinansowanie w formie pożyczki.  

W celu zintensyfikowania wykorzystania środków w ramach programu „Czyste Powietrze” Zarząd 
Narodowego Funduszu uchwałą nr B/10/4/2020 z 3 marca 2020 r. zatwierdził zmiany w tym 
programie. Program został również zatwierdzony przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW (6 marca uchwałą 
nr 29/20). Usprawnieniu funkcjonowania programu ma służyć: 
                                                           
41  Wnioski rozpatrywane w 2019 r., złożone  w 2019 r. i latach wcześniejszych. 
42  Dane dotyczące liczby umów i kwot wg danych przedłożonych 9 kwietnia 2020 r. 
43  Kwota ta obejmuje środki krajowe (NFOŚiGW, wfośigw oraz budżet państwa) oraz środki zagraniczne. 
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− uproszczenie zasad przyznawania dotacji poprzez m.in. zrezygnowanie z liczenia wysokości 
dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zastąpienie 
tego rozwiązania składaniem oświadczenia przez wnioskodawcę lub potwierdzaniem kwoty 
dochodu przez właściwy terytorialnie miejski albo gminny ośrodek pomocy społecznej; 

− skrócenie czasu rozpatrywania wniosków. Obecnie czas rozpatrywania wniosków wynosi 90 dni 
roboczych. Uproszczenie i automatyzacja wniosku o dotację pozwoli na znaczące skrócenie tego 
czasu, tj. do 30 dni kalendarzowych; 

− uproszczenie wniosku o dotację poprzez rezygnację z konieczności podawania szczegółowych 
danych technicznych przez wnioskodawców; 

− wprowadzenie możliwości składania wniosków online; 

− włączenie w program banków, będących źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego 
(pożyczki/kredyty). Zaangażowanie banków w program Czyste Powietrze było jedną z głównych 
rekomendacji Komisji Europejskiej, w ramach programu pomocy technicznej dla polskiego rządu 
tj. Catching Up Regions. W ramach realizacji tej rekomendacji NFOŚiGW podjął konsultacje 
z sektorem bankowym, mające na celu wypracowanie odpowiedniego modelu współpracy, która 
ma doprowadzić do powstania portfela produktów bankowych dedykowanych dla beneficjentów 
programu Czyste Powietrze poprzez wprowadzenie do programu specjalnej formy dotacji, 
tj. „dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu”; 

− włączenie jednostek samorządu terytorialnego w program „Czyste Powietrze”. Ich rolą będzie 
wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania 
w programie, jak również udzielanie pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego 
dofinansowania (ze środków otrzymanych z pożyczek udzielanych im przez wfośigw). 
Dodatkowo gminy otrzymają ofertę udziału w uproszczonym programie Stop Smog, który 
umożliwi im uzyskanie dofinansowania do 70% dla potrzeb realizacji inwestycji w wymianę 
kotłów/ocieplenie domów jednorodzinnych. Gmina, która przystąpi do Programu Stop Smog 
otrzyma do 70% dofinansowania, pozostałą część realizacji wybranych projektów finansuje 
z własnych środków. Zadaniem gminy będzie wybór beneficjentów oraz wyłonienie wykonawcy, 
który zrealizuje prace termomodernizacyjne (będzie on opłacony przez gminę); 

− integrację z programem „Mój Prąd” poprzez wprowadzenie do programu modyfikacji 
umożliwiającej uzyskanie przez gospodarstwo domowe dotacji w wysokości 5 tys. zł 
w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej, tak aby znieść konieczność składania dwóch 
wniosków przez wnioskodawcę zainteresowanego takim rozwiązaniem (wniosek w ramach 
programu Czyste Powietrze i drugi w ramach programu Mój Prąd); 

− powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym. Celem takiego rozwiązania jest 
premiowanie tych inwestycji, które są rozwiązaniami bezemisyjnymi (pod względem niskiej 
emisji) a jednocześnie umożliwiają redukcję emisji CO2. W związku z tym najwyższe możliwe 
poziomy dofinansowania otrzymywać będą inwestorzy realizujący inwestycje optymalne 
z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalujący pompę ciepła oraz instalację 
fotowoltaiczną (dodatek za instalację fotowoltaiczną wynosi w tym przypadku 5 tys. zł, 
co stanowi odpowiednik kwoty dotacji, którą można otrzymać w programie “Mój Prąd”); 

− dotowanie osób, które wymieniły już źródło ciepła oraz wprowadzenie możliwości finansowania 
przedsięwzięć rozpoczętych, a nawet już zakończonych. 

W NFOŚiGW wyjaśniono, że wejście w życie nowego programu było planowane na przełomie marca 
i kwietnia 2020 r., ze względu na epidemię koronawirusa zostanie ono jednak przesunięte na 
późniejszy termin. 

Szczegółowym badaniem objęto realizację 10 umów na kwotę 401 088,9 tys. zł, w ramach których 
w 2019 r. wypłacono 110 890,9 tys. zł.  

W przypadku umowy nr 50/2019/Wn-50/MN-PO/D z dnia 18 lutego 2019 r. na realizację zadania 
Realizacja Ogólnopolskiego Programu Państwowego Monitoringu Środowiska, zawartej pomiędzy 
NFOŚiGW a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, stwierdzono brak spójności 
harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej: „HRF”) z opisem działań planowanych do realizacji 
w ramach tego zadania.  

Zgodnie z wzorem HRF, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, należy 
wyszczególnić łącznie z jednostkami miary m.in. czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty. 
Dokument ten nie był w każdym przypadku wypełniany zgodnie z wzorem. Nie był też spójny 
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z opisem przedsięwzięcia, stanowiącym również załącznik do umowy. Na brak spójności tych 
dokumentów NIK wskazywała już po ubiegłorocznej kontroli wykonania budżetu państwa. 
Sformułowany został wówczas wniosek o ustalenie, w ramach procedur kontroli zarządczej, 
mechanizmów zapewniających spójność HRF umów z opisami działań zaplanowanych do realizacji. 
W Informacji dla Zarządu NFOŚiGW w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych NIK w IV kwartale 
2019 r. wskazano, że wniosek ten (oznaczony jako wniosek nr 2) został wdrożony.  
Natomiast analiza dokumentacji dotyczącej tej umowy wykazała, że wniosek nie został zrealizowany. 
W warunkach szczególnych umowy (rozdział IV umowy) wskazany został efekt rzeczowy zadania 
określający m.in.: liczbę stanowisk pomiarowych, liczbę utworzonych baz danych, liczbę 
utworzonych raportów I opracowań dotyczących monitoringu i środowiska. Wskazano także, 
że szczegółowy zakres efektu rzeczowego zawiera HRF. W załączonym do umowy HRF nie wskazano 
jednak szczegółowego zakresu prac. W kolumnie „wyszczególnienie” podano tytuł zadania 
(tj. Realizacja Ogólnopolskiego Programu Państwowego Monitoringu Środowiska). W kolumnie 
„jednostki miary” wskazano „sprawozdanie opracowanie baza danych”, a w kolumnie „ilość, liczba” 
podano „4”. Do umowy dołączono szczegółowy opis przedsięwzięcia, ale zawierał on tylko opis 
11 zadań nieinwestycyjnych (a w ich ramach ponad 30 podzadań) i czterech zadań inwestycyjnych, 
bez podania szczegółowego zakresu w powiązaniu z kwotami.  

NIK już w wystąpieniu pokontrolnym sformułowanym po kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2018 r.44 wyraziła stanowisko, iż praktyka ograniczania HRF do jednej pozycji tożsamej 
z przedmiotem umowy, uniemożliwia monitorowanie postępu realizacji zadania, jak również ocenę 
celowości ponoszonych wydatków do osiągnięcia efektów działań zaplanowanych w ramach umowy. 
Słuszność takiego stanowiska potwierdza kwestia zakupu samochodów w ramach wskazanej wyżej 
umowy. Zgodnie z treścią szczegółowego opisu przedsięwzięcia realizowane miały być m.in. cztery 
zadania inwestycyjne, w tym zadanie nr 1 – doposażenie i modernizacja infrastruktury technicznej, 
w tym do poboru prób, infrastruktury pomiarowej i analitycznej Centralnego Laboratorium 
Badawczego oraz rozbudowa i optymalizacja Krajowej Sieci Monitoringu Powietrza. W opisie tego 
zadania nie zostały wskazane zakupy środków transportu. Tego typu koszty nie zostały również 
ujęte w opisie efektów rzeczowych, jaki zawarto w umowie (rozdział IV pkt 4). Natomiast 
w NFOŚiGW zaakceptowano wydatki na zakup samochodów uznając, że jest to sprzęt pomocniczy.  

W Narodowym Funduszu argumentowano, że zawarcie w HRF szczegółowego zakresu prac oraz 
jednostek miary, spowodowałoby konieczność sporządzania aneksów zmieniających warunki 
umowy, praktycznie po każdorazowym rozliczeniu zaliczki. Doprowadziłoby to do paraliżu realizacji 
zadań objętych umową. Jednak zdaniem NIK, taka sytuacja oznaczałaby, iż w praktyce akceptowane 
byłyby ex post wydatki nieujęte w HRF. 

Analiza wygenerowanego na potrzeby kontroli NIK, Zestawienia wniosków rozpatrywanych w 2019 r. 
do sfinansowania ze środków krajowych NFOŚiGW oraz Zestawienia umów finansowanych w 2019 r. 
ze środków NFOŚiGW45, wykazała, że nieterminowo rozpatrywano wnioski o dofinansowanie, 
a w systemie informatycznym wykazywany był status wniosków niezgodny ze stanem faktycznym, 
co oznacza że nie zrealizowano wniosku sformułowanego w latach ubiegłych po kontrolach 
wykonania budżetu państwa.  

Zgodnie z Podręcznikiem procedur dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW 
(zatwierdzonym uchwałą nr B/16/29/2013 Zarządu NFOŚiGW – ostatnia aktualizacja uchwała 
nr B/15/1/2019 Zarządu NFOŚiGW), w przypadku wniosków w procedurze naboru ciągłego termin 
rozpatrzenia wniosku wynosi 63 dni od dnia jego złożenia w NFOŚiGW do dnia podjęcia uchwały 
przez Zarząd o udzieleniu bądź odmowie udzielenia dofinansowania, z zastrzeżeniem wniosków, do 
których rozpatrzenia konieczne jest uzyskanie opinii zewnętrznych.Termin ten w NFOŚiGW nie był 
właściwie dotrzymywany.  

W wyniku analizy ustalono, że m.in.: 

− ponad 480 wniosków złożonych w latach 2014–2017, dla których komórką wiodącą był Wydział 
Budownictwa posiadało status „rozpatrywany”. Taki sam status posiadało ponad 40 wniosków 
złożonych w 2018 r. W Departamencie Efektywności Energetycznej wyjaśniono, że 354 wnioski 
zostały przekazane do procedowania wojewódzkim funduszom ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, w pozostałych przypadkach wystąpiły błędy w systemie informatycznym 
lub nie zmieniono statusu wniosku, mimo że był on odrzucony, wycofany. W dalszym ciągu 
procedowane były 64 wnioski z wyżej wymienionych. Wnioski o statusie „rozpatrywany” (z lat 

                                                           
44  Znak KSI.410.001.05.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
45  Wydruk przekazany kontrolującym 31 stycznia 2020 r. 
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2015–2018), dla których komórką wiodącą według zestawienia był Wydział LIFE, również 
posiadały niezmieniony status lub były nieprawidłowo przypisane do tego Wydziału zamiast do 
Departamentu Efektywności Energetycznej; 

− w zestawieniu umów realizowanych w 2019 r. ze środków krajowych NFOŚiGW zawarte były 
nieaktualne dane w zakresie m.in. stanu rozliczenia umowy pod względem ekologicznym, 
planowanej daty zakończenia zadań. 

Rozliczanie efektów ekologicznych i rzeczowych 

Według stanu na 3 marca 2020 r. 85 umów na kwotę 427 554,6 tys. zł było nierozliczonych pod 
względem ekologicznym, a opóźnienie w ich rozliczeniu sięgało od 44 do 1534 dni. Pod względem 
rzeczowym nie rozliczono 102 umów na kwotę 412 214,5 tys. zł, a opóźnienie w ich rozliczeniu 
wynosiło od 44 do 1050 dni. 

Najczęściej wskazywanymi przyczynami nierozliczenia tych umów było nieprzekazanie przez 
beneficjentów pełnej dokumentacji, a także skomplikowany charakter rozliczeń. 

Jakkolwiek liczba umów nierozliczonych rzeczowo i ekologicznie nieznacznie się zmniejszyła, to 
należy podkreślić, że wydłużył się okres opóźnień w rozliczeniu umów46. 

Rozliczanie umów pod względem rzeczowym i ekologicznym z przekroczeniem terminów 
określonych w tych umowach oznacza, że nie został zrealizowany wniosek pokontrolny, 
sformułowany po kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., dotyczący ustalenia w ramach 
procedur kontroli zarządczej, mechanizmów zapewniających terminowe rozliczanie umów pod 
względem rzeczowym i ekologicznym.  

Zgodnie z Informacją dla Zarządu NFOŚiGW w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej 
Izby Kontroli w IV kwartale 2019 r. status tego wniosku został określony jako „wdrożony” przez 
kierowników komórek ekologicznych m.in. Departamentu Energii, Wydziału Budownictwa. 
Natomiast w zestawieniu umów niezakończonych ekologicznie ujętych zostało w ramach 
Departamentu Efektywności Energetycznej 39 umów. W przypadku 36 z tych umów jako przyczynę 
opóźnień wskazano, że specyfika programu oraz charakter i sposób potwierdzania efektów 
ekologicznych oraz powiązania ich z wysokością umorzenia powoduje trudności w rozliczaniu 
efektów i ich zatwierdzenie przez NFOŚiGW. Należy podkreślić, że w 29 spośród tych umów 
planowany termin potwierdzenia efektu ekologicznego wyznaczony był na lata 2016–2019 
(I półrocze).  

W NFOŚiGW wyjaśniano, że m.in. przyczyną takiego stanu był innowacyjny charakter projektów. 
W związku z tym wymagane do rozliczenia dokumenty sprawiały, w zakresie ich oceny, trudności 
zarówno beneficjentom jak i pracownikom NFOŚiGW. Nie wypracowano właściwej, jasnej metody 
wypełniania dokumentów i ich oceny. Ponadto wskazano, iż trwają prace nad wypracowaniem 
zrozumiałego i możliwego do wykorzystania przez wszystkich sposobu potwierdzania efektu. 

Zdaniem NIK, podawane przyczyny opóźnień w rozliczaniu umów jednoznacznie wskazują na 
potrzebę zaktualizowania ustalonych w NFOŚiGW procedur kontroli zarządczej, a w ich ramach 
mechanizmów kontroli. Niezbędne jest ich dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa oraz 
uwarunkowań rynkowych i technologicznych. Nie do przyjęcia jest bowiem sytuacja nierozliczenia 
umów, dla których termin osiągnięcia efektu ekologicznego w skrajnych przypadkach upłynął pięć lat 
temu. 

Wydatkowanie w 2019 r. środków zobowiązań wieloletnich i Rachunku klimatycznego 

Stan środków zobowiązań wieloletnich na koniec 2019 r. wyniósł 7 061 692,2 tys. zł i w porównaniu 
do stanu na 1 stycznia 2019 r. był wyższy o 17,6%. Wypłaty ze środków zobowiązań wieloletnich 
w 2019 r. wyniosły 2 120 124,6 tys. zł, w tym na dotacje wykorzystano 895 643,6 tys. zł, na pożyczki 
190 956,6 tys. zł, a na koszty obsługi 30 388,8 tys. zł.  

W styczniu 2019 r. Minister Środowiska, na wniosek Zarządu NFOŚiGW działając na podstawie 
art. 401c ust. 11 ustawy POŚ, wyraził zgodę na zmniejszenie wysokości dwóch zobowiązań 
wieloletnich OZE i efektywność energetyczna o kwotę 850 000,0 tys. zł oraz Geologia o kwotę 
150 000,0 tys. zł. Zmniejszenie środków zobowiązań wieloletnich spowodowane było koniecznością 
zapewnienia sfinansowania wpłat do FDS ze środków funduszu podstawowego. Obowiązek ten, 

                                                           
46  Według stanu na 3 marca 2019 r. było 118 umów nierozliczonych ekologicznie oraz 117 umów nierozliczonych rzeczowo. 

Opóźnienia sięgały odpowiednio od dwóch do 1283 dni oraz od dwóch do 799 dni. 
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obciążający fundusz podstawowy NFOŚiGW, nałożony został art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
o Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z tym przepisem środki FDS pochodzą z wpłat 
Narodowego Funduszu – w wysokości nie mniejszej niż 1,4 mld zł rocznie – dokonywanych w formie 
równych rat kwartalnych. Tym samym do 2028 r. NFOŚiGW ma obowiązek przekazać do FDS 
minimum 14 mld zł. 

Ze środków zobowiązania wieloletniego Handel uprawnieniami do emisji w 2019 r. finansowane były 
zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej: „KOBIZE”). W celu 
finansowania tych zadań w latach 2018–2022, Minister Środowiska zawarł 29 grudnia 2017 r. 
porozumienie z Narodowym Funduszem (finansującym) oraz Instytutem Ochrony Środowiska  
– Państwowym Instytutem Badawczym (dalej: „IOŚ-PIB”).  
W 2019 r. wypłacono 17 603,0 tys. zł, z tego 17 327,2 tys. zł na koszty bieżące i 275,8 tys. zł na 
inwestycje. W dniu 31 stycznia 2020 r. Dyrektor IOŚ-PIB przekazał do NFOŚiGW sprawozdanie 
z realizacji zadań KOBIZE za 2019 r. 

Stan środków na Rachunku klimatycznym na koniec 2019 r. wyniósł 36 134,6 tys. zł i był niższy od 
stanu na koniec 2018 r. o 2220,8 tys. zł, tj. o 5,8%. W 2019 r. wykorzystano 2718,8 tys. zł, z tego: 

− 2420,2 tys. zł na wypłaty dotacyjne dla beneficjentów na realizację przedsięwzięć związanych 
z Systemem Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme); 

− 298,6 tys. zł na koszty zarządzania KOSZI47. 

Na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw48 oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę 
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu 
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji49, w NFOŚiGW utworzono subkonto Rachunku 
klimatycznego. Na to subkonto w 2019 r. wpłynęły środki w kwocie 1 156 381,5 tys. zł, pochodzące 
ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 49 ust. 2a 
pkt 1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz odsetki bankowe 
– 7435,4 tys. zł. W 2019 r. z tych środków udzielone zostały dotacje w ramach Programu 
Priorytetowego „Mój Prąd” w łącznej kwocie 68 767,0 tys. zł.  

W 2019 r. w ramach tego programu wpłynęło 29 630 wniosków. Spośród tych wniosków 18 830 
zostało zatwierdzonych do dofinansowania, a 512 wniosków odrzucono.  

Program „Mój Prąd” został zatwierdzony uchwałą nr B/33/3/2019 Zarządu NFOŚiGW z dnia 
12 sierpnia 2019 r. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł 
fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dofinansowanie następuje w formie dotacji do 
wysokości 50% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej 
niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie udzielane 
jest na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Finansowanie kapitałowe 

NFOŚiGW, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., posiadał akcje i udziały w 17 spółkach, 
tj. w siedmiu spółkach portfela podstawowego oraz w 10 spółkach tzw. portfela resztówek o łącznej 
wartości ewidencyjnej 1 380 251,2 tys. zł. Dziewięć spośród 17 spółek prowadzi działalność, 
natomiast dwie spółki znajdują się w likwidacji, a sześć w upadłości. Łączna wartość ewidencyjna 
akcji/udziałów w ośmiu spółkach pozostających w likwidacji lub upadłości wyniosła 1228, 3 tys. zł. 
W 2019 r. NFOŚiGW nie otrzymał dywidend z tytułu posiadanych akcji i udziałów. Zysk 
wypracowany w spółkach portfela podstawowego, w których NFOŚiGW posiada akcje bądź udziały, 
został przeznaczony na kapitał zapasowy bądź na pokrycie strat z lat ubiegłych.   

4.1.7. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Plan finansowy NFOŚiGW w układzie zadaniowym w 2019 r. realizowany był w funkcji 12  
– Środowisko. W ramach tej funkcji wykonywano pięć zadań podzielonych na 13 podzadań i 21 

                                                           
47  Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji określono zasady 

funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji, powierzając zarządzanie tym systemem Krajowemu 
operatorowi systemu zielonych inwestycji (KOSZI) – funkcję tę pełni NFOŚiGW (art. 26). 

48  Dz. U. poz. 2538, ze zm 
49  Dz. U. poz. 412. 
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działań. Plan kosztów realizacji zadań określony został w ustawie budżetowej w kwocie 
1 923 335,0 tys. zł, a zmieniony w trakcie roku do kwoty 3 523 335,0 tys. zł50 (więcej o 1 600 000,0 tys. zł 
– o 83,2%). Na realizację zadań poniesiono koszty w kwocie 2 981 720,8 tys. zł, co stanowiło 155,0% 
planu według ustawy budżetowej i 84,6% planu po zmianach51. W porównaniu do 2018 r. 
(983 315,6 tys. zł) poniesione koszty były wyższe o 1 998 405,2 tys. zł, tj. o 203,2%. Na realizację 
poszczególnych zadań poniesiono koszty:  
− zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku – 454 039,8 tys. zł 

(97,8% planu według ustawy budżetowej i 78,2% planu po zmianach). Osiągnięta wartość 
miernika, określonego jako „zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych 
oraz informacyjnych (mln osób)”, wyniosła 76 wobec planowanych 84 mln osób (90,5% planu).  
Przyczynami niezrealizowania planowanych kosztów i zakładanej wartości miernika były 
m.in. opóźnienia w rozliczaniu umów z powodu niedostarczenia przez beneficjentów 
prawidłowej dokumentacji oraz odmienne od planowanej wartości efekty zapisywane 
w umowach zawieranych w trakcie roku budżetowego; 

− zadanie 12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności – 55 474,0 tys. zł (53,0% planu według ustawy 
budżetowej i 48,5% planu po zmianach). Osiągnięta wartość miernika, określonego jako 
„powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (ha)”, wyniosła 
3272 wobec planowanych 52 117 ha (6,3% planu). Przyczynami niezrealizowania planowanych 
kosztów i zakładanej wartości miernika było m.in.: mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków 
w zakresie programu Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
z powodu opóźnień w realizacji przedsięwzięć i podpisywania umów w drugiej połowie roku; 

− zadanie 12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu – 2 223 761,1 tys. zł 
(196,2% planu według ustawy budżetowej i 85,4% planu po zmianach). Osiągnięta wartość 
miernika, określonego jako „ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (Mg/rok)”, 
wyniosła 397 697 Mg/rok wobec planowanych 438 602 Mg/rok (90,7% planu). Przyczyny 
odchyleń od planowanej wartości miernika to m.in. złożenie przez beneficjentów, w ramach 
programu „Czyste powietrze”, mniejszej niż zakładano liczby wniosków i w konsekwencji 
podpisanie mniejszej liczby umów o dofinansowanie; 

− zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi – 157 121,2 tys. zł 
(94,1% planu według ustawy budżetowej i 95,0% planu po zmianach). Osiągnięta wartość 
miernika, określonego jako „liczba wykonanych opracowań geologicznych (szt.)”, wyniosła 
484 wobec planowanych 697 szt. (69,4% planu). Główną przyczyną nieosiągnięcia wartości 
miernika było wydłużenie realizacji umów przez beneficjentów, co uniemożliwiło osiągnięcie 
efektu rzeczowego w 2019 r. – efekt będzie wykazywany w 2020 r.; 

− zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi – 91 324,8 tys. zł 
(168,2% planu według ustawy budżetowej i 157,8% planu po zmianach). Miernik zadania nie był 
planowany przez NFOŚiGW – właścicielem zadania jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. Koszty realizacji zadania dotyczyły m.in. finansowania składki na rzecz 
członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych (EUMETSAT) oraz wsparcia 
przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

Analiza poniesionych kosztów na poszczególne zadania i osiągniętych wartości mierników wykazała, 
podobnie jak w latach poprzednich, brak korelacji pomiędzy tymi dwoma wartościami w danym roku 
budżetowym.  

W formularzu opisowym, prezentującym wykonanie planu finansowego NFOŚiGW w układzie 
zadaniowym (Rb-RB2) za okres od początku roku do 31.12.2019 roku uzasadniono, że: w przypadku 
NFOŚiGW efektywność wydatkowania środków badana jest już na etapie oceny wniosków i jest jednym 
z głównych kryteriów procedowania decydującym o udzieleniu dofinansowania. W przypadku, gdy na 
którymkolwiek z etapów poprzedzających zawarcie umowy z beneficjentami, kryterium to nie jest 
spełnione to nie dochodzi do udzielenia dofinansowania. Wymiar efektywności, zawarty w procedurach 
i rzeczywistym działaniu NFOŚiGW, to nie tylko ujęcie pieniężne, ale również ujęcie zasadności podjęcia 
realizacji określonych typów przedsięwzięć z uwagi na ich charakter, głównie w oparciu o korzyści jakie 
zostaną osiągnięte w wymiarze ochrony środowiska. Konkludując, nie sposób ocenić efektywność 
działania za pomocą mierników budżetu zadaniowego, gdyż ocenia on działania w perspektywie 
rocznej, a inwestycje środowiskowe realizowane są często wiele lat (ocena na etapie  podpisywania 
                                                           
50  Plan finansowy NFOŚiGW na 2019 r. został zmieniony uchwałą nr 102/19 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 8 maja 

2019 r., za zgodą Ministra Środowiska.   
51  Dane według sprawozdania Rb-BZ2 z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym 

za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r. (korekta), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu. 
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umów nie ma takiego ograniczenia). Nie można więc ocenić kosztu budowy np. oczyszczalni ścieków 
porównując jej parametry z kwotami wydatkowanymi na jej budowę w 1 roku realizacji. Ponadto 
mierniki budżetu zadaniowego, przedstawiające rzeczywiste osiągnięte efekty działalności, określane są 
jako potwierdzone uzyskanie efektu w danym okresie sprawozdawczym, finansowane w formie 
bezzwrotnej jak i zwrotnej. Natomiast koszty realizacji poszczególnych pozycji zawierają koszty 
udzielonych w danym okresie dotacji, koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne oraz alokowane 
na pozycje zadaniowe koszty utrzymaniu organów i biura. 

Zdaniem NIK, problemem jest niedostosowanie sposobu prezentowania wykonania planu 
finansowego w układzie zadaniowym do charakteru działania jednostek udzielających pożyczek 
i finansujących zadania wieloletnie. Dotyczy to NFOŚiGW, w którym wartości mierników prezentują 
efekty uzyskane zarówno w wyniku finansowania zwrotnego jak i bezzwrotnego, obejmującego 
okresy kilkuletnie. 

4.2. SPRAWOZDANIA 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje sprawozdania z wykonania: planu finansowego 
państwowej osoby prawnej; planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym 
(Rb-BZ2) za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) 
i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), sporządzone w 
NFOŚiGW. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. Sprawozdania przedstawiają wiarygodne dane o przychodach, kosztach 
oraz wydatkach majątkowych, a także o związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość i rzetelność 
sporządzania sprawozdań. 

4.3. KSIĘGI RACHUNKOWE  
Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych NFOŚiGW przeprowadzono na próbie 44 zapisów 
księgowych (i odpowiadających im dowodów księgowych) na łączną kwotę 298 304,1 tys. zł 
wylosowanych metodą monetarną52.  
W trakcie kontroli stwierdzono, że badane zapisy w księgach rachunkowych NFOŚiGW o operacjach 
gospodarczych, dotyczących rozliczenia dla umów dofinansowania w formie dotacji (wypłata 
zaliczki, refundacja, rozliczenie zaliczki) oraz rozrachunków z kontrahentami z tytułu dostaw 
towarów i usług, były ujmowane we właściwym okresie sprawozdawczym, tj. w okresie, w którym 
wystąpiły.  

Kontrola wykazała, że na podstawie 15 dowodów księgowych na łączną kwotę 58 218,1 tys. zł 
dokonano trwałych zapisów księgowych przed wstępną kontrolą Głównego Księgowego 
i zatwierdzeniem przez niego operacji gospodarczej, wbrew obowiązkom wynikającym z art. 54 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Księgowanie wzmiankowanych dowodów miało 
miejsce w okresie od 7 stycznia do 15 lipca 2019 r.  
Wniosek pokontrolny NIK sformułowany w wyniku kontroli Najwyższej Izby Kontroli P/19/001 
Wykonanie budżetu państwa w 2018 r., dotyczący ustalenia mechanizmów kontroli zarządczej, 
zapewniających wprowadzanie trwałych zapisów do ksiąg rachunkowych po wstępnej kontroli 
Głównego Księgowego i/lub zatwierdzeniem operacji gospodarczej przez upoważnione osoby, został 
zrealizowany poprzez wprowadzenie z dniem 17 lipca 2019 r. tzw. podwójnego obiegu dokumentów 
księgowych, zgodnie z którym pracownik wprowadza trwały zapis do ksiąg rachunkowych po 
akceptacji dokumentu przez upoważnione osoby. Kontrola wykazała, że wprowadzenie powyższej 
zasady wyeliminowało przypadki księgowania dowodów księgowych przed ich zatwierdzeniem. 
W 2019 r. zrealizowano także wniosek pokontrolny sformułowany w wyniku kontroli P/19/001, 
dotyczący ustalenia mechanizmów kontroli zarządczej, zapewniających rzetelne aktualizowanie 
polityki rachunkowości. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia rzetelność i wiarygodność ksiąg rachunkowych oraz 
zgodność systemu rachunkowości z zasadami rachunkowości. 

                                                           
52  Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji udokumentowanej tym 

dowodem. 
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5. INFORMACJE DODATKOWE 

W wystąpieniu pokontrolnym do Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, skierowanym w dniu 22 kwietnia 2020 r., Najwyższa Izba Kontroli wnosiła 
o kontynuowanie działań, zapewniających terminową realizację postępowań administracyjnych 
dotyczących udzielania ulg w spłacie opłat wnoszonych do NFOŚiGW na podstawie ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze oraz zawiadamianie stron prowadzonych postępowań zgodnie z trybami 
określonymi w Kpa. 

Ponadto NIK ponownie wniosła o: 

1. Ustalenie, w ramach procedur kontroli zarządczej, mechanizmów zapewniających: 

a) spójność harmonogramów rzeczowo-finansowych umów z opisami działań zaplanowanych do 
realizacji; 

b) terminowe rozliczanie umów pod względem rzeczowym i ekologicznym; 

c) terminowe rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć oraz zapewnienie 
wykazywania w systemie informatycznym statusu wniosków zgodnego ze stanem 
faktycznym; 

d) wyeliminowanie przypadków udzielania zamówień niezgodnie z przepisami wewnętrznymi. 

2. Sporządzenie i wdrożenie koncepcji „Elektroniczna obsługa umów finansowanych ze środków 
krajowych”, jak również raportowania w NFOŚiGW. 

Prezes Zarządu NFOŚiGW pismem z dnia 8 maja 2020 r. zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia 
pokontrolnego. 

Uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 czerwca 
2020 r. spośród pięciu zgłoszonych zastrzeżeń jedno zostało uwzględnione w całości, dwa zostały 
uwzględnione w części, a dwa zostały oddalone. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ - NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ 

Oceny wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dokonano stosując kryteria53 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez 
NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 
roku54. 

Przychody (P):      4 774 831,6 tys. zł   

Koszty (K)  
(łącznie z wydatkami majątkowymi):    2 984 214,4 tys. zł   

Finansowanie zwrotne (Fin. Zw.)      767 216,5 tys. zł 

Łączna kwota (G = P + K+ Fin.zw.):    8 526 262,5 tys. zł  

Waga przychodów 
 w łącznej kwocie (Wp = P : G)                      0,5601 

Waga kosztów (łącznie z wydatkami 
 majątkowymi) w łącznej kwocie:   (Wk = K + Fin.zw. : G)        0,4399 

Nieprawidłowości w przychodach:  nie stwierdzono nieprawidłowości w wymiarze finansowym. 

Ze względu na nieprawidłowości związane z opóźnieniami w prowadzeniu postępowań 
administracyjnych ocenę przychodów obniżono o 1 punkt. 

Ocena cząstkowa przychodów (Op):           4 

Nieprawidłowości w kosztach (łącznie z wydatkami majątkowymi): Nieprawidłowości w kosztach 
(łącznie z wydatkami majątkowymi) i finansowaniu zwrotnym dotyczyły kwoty 285,2 tys. zł 
wydatkowanej w związku z udzieleniem zamówień o wartości poniżej 30,0 tys. zł euro niezgodnie 
z przepisami wewnętrznymi. 

Ze względu na stwierdzone istotne nieprawidłowości świadczące o utrzymującym się od kilku lat 
niewłaściwym funkcjonowaniu kontroli zarządczej, obniżono ocenę o 2 punkty. 

Ocena cząstkowa kosztów (Ok) 
 (łącznie z wydatkami majątkowymi):  3 

Łączna ocena przychodów i kosztów ŁO55:  4x0,5601 + 3x0,4399= 3,5601 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:     w formie opisowej   

                                                           
53 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
54 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
55  ŁO = Op x Wp + Ok x Wk 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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6.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

L.p. Wyszczególnienie 

2018 2019 

4:3 6:3 6:4 6:5 
Wykonanie 

Plan wg 
ustawy 

budżetowej
1) 

Plan po 
zmianach  Wykonanie 

  tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Część A − Zadania wynikające z ustawy tworzącej NFOŚiGW 

12. Środowisko 983 316 1 923 335,0 3 523 335,0 2 981 720,8 195,6 303,2 155,0 84,6 

12.1.W System ochrony środowiska 
i informacji o środowisku 530 433 464 247,0 580 766,0 454 039,8 87,5 85,6 97,8 78,2 

12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności 83 955 104 582,0 114 281,0 55 474,0 124,6 66,1 53,0 48,5 

12.3.W Ochrona powietrza i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu 141 732 1 133 263,0 2 604 952,0 2 223 761,1 799,6 1 569,0 196,2 85,4 

12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami 
geologicznymi 113 519 166 953,0 165 453,0 157 121,2 147,1 138,4 94,1 95,0 

12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie 
zasobami wodnymi 113 677 54 290,0 57 883,0 91 324,8 47,8 80,3 168,2 157,8 

Część B − Plan finansowy w układzie memoriałowym 

I.  STAN NA POCZĄTEK ROKU X X X X X X X X 

1 Środki obrotowe, w tym: 7 308 636,6 7 252 108,0 7 252 108,0 8 041 602,8 99,2 110,0 110,9 110,9 
1.1 Środki pieniężne 6 486 014,5 6 473 000,0 6 473 000,0 7 207 561,9 99,8 111,1 111,3 111,3 
1.2 Należności krótkoterminowe 822 622,1 779 108,0 779 108,0 834 040,9 94,7 101,4 107,1 107,1 
1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek  796 988,4 754 866,0 754 866,0 819 864,4 94,7 102,9 108,6 108,6 

1.2.2 od jednostek sektora finansów 
publicznych  284 529,3 290 400,0 290 400,0 280 902,1 102,1 98,7 96,7 96,7 

1.3 Zapasy 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 
2 Należności długoterminowe  4 601 250,2 4 604 083,0 4 604 083,0 4 351 292,1 100,1 94,6 94,5 94,5 
2.1 z tytułu udzielonych pożyczek  4 601 250,2 4 604 083,0 4 604 083,0 4 351 292,1 100,1 94,6 94,5 94,5 

2.2 od jednostek sektora finansów 
publicznych 1 049 391,1 1 050 037,0 1 050 037,0 911 864,3 100,1 86,9 86,8 86,8 

3 Zobowiązania, w tym: 36 106,3 23 616,0 23 616,0 32 407,2 65,4 89,8 137,2 137,2 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytu 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

3.2 Wymagalne 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 
II. PRZYCHODY OGÓŁEM 1 606 770,5 2 923 335,0 3 923 335,0 4 774 831,6 181,9 297,2 163,3 121,7 

1 Przychody z prowadzonej 
działalności, z tego: 1 314 338,0 2 607 100,0 3 607 100,0 4 471 037,6 198,4 340,2 171,5 124,0 

1.1 Przychody netto ze sprzedaży 
produktów sprzedanych NFZ 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

1.2 Przychody z tytułu składek 
na ubezpieczenie zdrowotne 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

1.3 Opłaty i kary za korzystanie ze 
środowiska 373 992,0 315 000,0 315 000,0 451 724,2 84,2 120,8 143,4 143,4 

1.4 Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne 277 108,3 285 000,0 285 000,0 283 279,7 102,8 102,2 99,4 99,4 

1.5 Opłaty zastępcze z ustawy o 
odnawialnych źródłach energii 1) 63 031,5 40 000,0 40 000,0 194 109,1 63,5 308,0 485,3 485,3 

1.6 
Opłaty zastępcze i kary wynikające 
z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne  

557 169,9 485 000,0 485 000,0 707 836,4 87,0 127,0 145,9 145,9 

1.7 
Opłaty zastępcze i kary wynikające 
z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o efektywności energetycznej  

784,1 500,0 500,0 -4 846,6 63,8 -618,1 -969,3 -969,3 

1.8 
Opłata emisyjna, o której mowa 
w art. 321a ustawy Prawo ochrony 
środowiska   

- 1 446 000,0 1 446 000,0 1 625 771,2  - - 112,4 112,4 
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L.p. Wyszczególnienie 

2018 2019 

4:3 6:3 6:4 6:5 
Wykonanie 

Plan wg 
ustawy 

budżetowej
1) 

Plan po 
zmianach  Wykonanie 

  tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.9 Pozostałe opłaty i składki  42 252,2 35 600,0 1 035 600,0 1 213 163,6 84,3 2 871,2 3 407,8 117,1 
2 Dotacje z budżetu państwa 48 935,2 52 811,0 52 811,0 44 463,5 107,9 90,9 84,2 84,2 

3 Środki otrzymane z Unii 
Europejskiej 89,9 790,0 790,0 878,9 878,8 977,6 111,3 111,3 

4 Środki od innych jednostek sektora 
finansów publicznych 83,7 2 199,0 2 199,0 600,0 2 625,7 716,4 - 27,3 

5 Pozostałe przychody, w tym: 243 323,7 260 435,0 260 435,0 256 719,3 107,0 105,5 98,6 98,6 

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych 
pożyczek), w tym: 237 784,7 251 000,0 251 000,0 251 332,5 105,6 105,7 100,1 100,1 

5.1.1 
Odsetki od depozytów u MF  
lub z tytułu skarbowych  
papierów wartościowych  

99 240,5 100 000,0 100 000,0 116 691,9 100,8 117,6 116,7 116,7 

5.2 
Środki otrzymane od jednostek 
spoza sektora finansów 
publicznych 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

5.3 Równowartość odpisów 
amortyzacyjnych  0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

III. KOSZTY OGÓŁEM 983 315,6 1 923 335,0 3 523 335,0 2 981 720,8 195,6 303,2 155,0 84,6 
1. Koszty funkcjonowania 98 155,8 118 000,0 118 000,0 107 594,0 120,2 109,6 91,2 91,2 
1.1 Amortyzacja 4 050,0 6 200,0 6 200,0 3 900,3 153,1 96,3 62,9 62,9 
1.2 Materiały i energia 1 398,3 1 430,0 1 600,0 1 471,0 102,3 105,2 102,9 91,9 
1.3 Usługi obce  4 931,9 10 000,0 13 000,0 9 153,1 202,8 185,6 91,5 70,4 
1.4 Wynagrodzenia, z tego: 68 415,3 72 834,0 72 834,0 72 390,7 106,5 105,8 99,4 99,4 
1.4.1 Osobowe 67 196,6 71 434,0 71 434,0 71 426,8 106,3 106,3 100,0 100,0 
1.4.2 Bezosobowe 1 218,7 1 400,0 1 400,0 963,9 114,9 79,1 68,8 68,8 
1.4.3 Pozostałe 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

1.5 Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych  0,0 460,0 460,0 0,0 - - - - 

1.6 Składki, z tego na: 11 704,8 13 397,0 13 397,0 12 464,9 114,5 106,5 93,0 93,0 
1.6.1 ubezpieczenie społeczne 10 459,1 11 847,0 11 847,0 11 121,5 113,3 106,3 93,9 93,9 
1.6.2 Fundusz Pracy 1 245,7 1 550,0 1 550,0 1 343,4 124,4 107,8 86,7 86,7 
1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

1.7 Płatności odsetkowe wynikające 
z zaciągniętych zobowiązań 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

1.8 Podatki i opłaty,  w tym: 1 521,8 2 100,0 2 100,0 1 796,4 138,0 118,0 85,5 85,5 
1.8.1 Podatek akcyzowy 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 
1.8.2 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

1.8.3 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 559,8 770,0 770,0 559,8 137,5 100,0 72,7 72,7 

1.8.4 
Podatki stanowiące źródło 
dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

231,9 250,0 250,0 235,6 107,8 101,6 94,2 94,2 

1.8.5 Opłaty na rzecz budżetu państwa   75,5 310,0 310,0 301,5 410,6 399,3 97,3 97,3 
1.8.6 Pozostałe podatki i opłaty  654,6 770,0 770,0 699,5 117,6 106,9 90,8 90,8 
1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania 6 133,7 11 579,0 8 409,0 6 417,7 188,8 104,6 55,4 76,3 
2 Koszty realizacji zadań, w tym: 786 108,7 1 700 000,0 3 300 000,0 2 772 852,7 216,3 352,7 163,1 84,0 

2.1 środki przekazane innym 
podmiotom 786 108,7 1 700 000,0 3 300 000,0 2 772 852,7 216,3 352,7 163,1 84,0 

3 Pozostałe koszty, w tym: 99 051,1 105 335,0 105 335,0 101 274,0 106,3 102,2 96,1 96,1 
3.1 Środki na wydatki majątkowe 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 
IV WYNIK BRUTTO (poz. II – III) 623 455,0 1 000 000,0 400 000,0 1 793 110,8 160,4 287,6 179,3 448,3 

V Obowiązkowe obciążenia wyniku 
finansowego 0,0 0,0 0,0 0 - - - - 

1 Podatek dochodowy od osób 0,0 0,0 0,0 0 - - - - 
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L.p. Wyszczególnienie 

2018 2019 

4:3 6:3 6:4 6:5 
Wykonanie 

Plan wg 
ustawy 

budżetowej
1) 

Plan po 
zmianach  Wykonanie 

  tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

prawnych 

2 Pozostałe obciążenia wyniku 
finansowego, w tym: 0,0 0,0 0,0 0 - - - - 

2.1 
Wpłata do budżetu państwa  
(np. z zysku, nadwyżki środków 
finansowych) 

0,0 0,0 0,0 0 - - - - 

VI WYNIK NETTO (poz. IV–V) 623 455,0 1 000 000,0 400 000,0 1 793 110,8 160,4 287,6 179,3 448,3 
VII DOTACJE Z BUDŻETU   X X   - - -   
1 Dotacje ogółem, z tego: 48 935,2 52 811,0 52 811,0 44 463,5 107,9 90,9 84,2 84,2 
1.1 − podmiotowa 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 
1.2 − przedmiotowa 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 
1.3 − celowa 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

1.4 
− celowa na finansowanie 

projektów z udziałem środków 
UE – bieżące 

43 302,3 51 266,0 51 266,0 44 114,9 118,4 101,9 86,1 86,1 

1.4.1 w tym na współfinansowanie 4 732,1 5 333,0 5 333,0 4 753,2 112,7 100,4 89,1 89,1 

1.5 
− celowa na finansowanie 

projektów z udziałem środków 
UE – majątkowe 

5 632,9 1 545,0 1 545,0 348,6 27,4 6,2 22,6 22,6 

1.5.1 w tym na współfinansowanie 5,6 224,0 224,0 49,5 4 000,0 883,2 22,1 22,1 

1.6 − na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

VIII 

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 
(nakłady na rzeczowe aktywa 
trwałe i wartości niematerialne i 
prawne)  

2 389,7 46 900,0 46 900,0 2 493,6 1 962,5 104,3 5,3 5,3 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM 
PODMIOTOM 786 108,7 1 700 000,0 3 300 000,0 2 772 852,7 216,3 352,7 163,1 84,0 

X STAN NA KONIEC ROKU X X X X X X X X 
1 Środki obrotowe, w tym: 8 041 602,8 7 748 758,0 7 148 758,0 10 006 791,0 96,4 124,4 129,1 140,0 
1.1 Środki pieniężne 7 207 561,9 6 939 650,0 6 339 650,0 9 176 795,7 96,3 127,3 132,2 144,8 
1.2 Należności krótkoterminowe 834 040,9 809 108,0 809 108,0 829 995,3 97,0 99,5 102,6 102,6 
1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek  819 864,4 784 866,0 784 866,0 808 194,9 95,7 98,6 103,0 103,0 

1.2.2 od jednostek sektora finansów 
publicznych 280 902,1 320 400,0 320 400,0 239 956,6 114,1 85,4 74,9 74,9 

1.3 Zapasy 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 
2 Należności długoterminowe  4 351 292,1 4 984 083,0 4 984 083,0 4 168 228,5 114,5 95,8 83,6 83,6 
2.1 z tytułu udzielonych pożyczek 4 351 292,1 4 984 083,0 4 984 083,0 4 168 228,5 114,5 95,8 83,6 83,6 

2.2 od jednostek sektora finansów 
publicznych 911 864,3 1 136 702,0 1 136 702,0 884 594,3 124,7 97,0 77,8 77,8 

3 Zobowiązania, w tym: 32 407,2 24 636,0 24 636,0 37 985,8 76,0 117,2 154,2 154,2 

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

3.2 Wymagalne 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

Część C − Dane uzupełniające 

1 
Wolne środki finansowe przekazane 
w zarządzanie lub depozyt u Ministra 
Finansów 

7 170 226,9 6 936 988,0 6 336 988,0 9 143 077,0 96,7 127,5 131,8 144,3 

1.1 -depozyty overnight (O/N) 162 751,9 490 630,0 490 630,0 353 425,0 301,5 217,2 72,0 72,0 
1.2 -depozyty terminowe 7 007 475,0 6 446 358,0 5 846 358,0 8 789 652,0 92,0 125,4 136,4 150,3 
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Tabela 2. Zatrudnienie i wynagrodzenia w NFOŚiGW 

 
  

Przeciętne 
zatrudnienie

Wynagrodzenie
Przeciętne 

wynagrodzenie
 m-czne

Przeciętne 
zatrudnienie

Wynagrodzenie
Przeciętne 

zatrudnienie
Wynagrodzenie

Przeciętne 
wynagrodzenie

 m-czne
Osoby/etaty tys. zł zł Osoby/etaty tys. zł Osoby/etaty tys. zł zł %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ogółem - osobowe,
w tym: 632,92 60 683,4 7 989,9 672 * 71 434,0 640,57 64 064,8 8 334,3 104,3

- Zarząd 4,84 1 553,9 26 755,0 ** x 4,71 1 622,1 28 699,1 107,3
- Administracja 602,53 57 744,1 7 986,3 ** x 607,57 61 088,3 8 378,8 104,9
Ogółem bezosobowe, w tym: *** 1 400,0 x x
- pracownicy 0,00 *** x x x
 -  pozostali 15,90 1 218,6 *** x 13,80 963,9 x x

wynagrodzenia osobowe  2019 r. (tys. zł )- wg Planu finansowego NFOŚiGW 71 426,8

-7 362,0
64 064,8

Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia dotyczącego wynagrodzeń bezosobowych zostały  wyliczone na podstawie nastęujacych danych:
2018 rok:
1) 12,2 członków Rady Nadzorczej pobierających wynagrodzenie co miesiąc 
2) 32 osób : 12 m-cy = 3,7 osoby (łącznie 36 umowy zlecenia i o dzieło w 2018 r.)
Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia dotyczącego wynagrodzeń bezosobowych zostały  wyliczone na podstawie nastęujacych danych:
2019 rok:
1) 11,8 członków Rady Nadzorczej pobierających wynagrodzenie co miesiąc 
2) 24 osoby : 12 m-cy = 2 osoby (łącznie 28 umowy zlecenia i o dzieło w 2019 r.)

Zatrudnienie i wynagrodzenia w NFOŚiGW w 2019 r.

1

2

Wyszczególnienie

Wykonanie 2018 Plan Wykonanie 2019

9:4

Dane dotyczące  wynagrodzeń osobowych prezentowane są  bez rezerw na nagrodę roczną dla członków Zarządu i Głównego Księgowego oraz pieniężną dla pracowników, bez odpraw pieniężnych w związku z 
likwidacją stanowiska pracy, odszkodowań. 

wynagrodzenia osobowe                      71 434 tys. zł

rezerwa na nagrody pieniężne i roczne, aktualizacja rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze,  odprawy pieniężne, odszkodowania  

Lp.

wynagrodzenie bezosobowe                   1 400 tys. zł

1) Do zarządu należy zaliczyć kierownika jednostki i jego zastępców.
2) Do administracji należy zaliczyć pracowników biurowych i merytorycznych, w tym dyrektorów i ich zastępców oraz kierowników,  bez pracowników służb obsługi technicznej.
* przeciętne zatrudnienie w NFOŚiGW planowane jest w etatach.
** w NFOŚiGW nie sporządza się Planu przeciętnego zatrudnienia dla Zarządu i innych komórek organizacy jnych, a jedynie ogółem
*** w NFOŚiGW nie planowano liczby osób dla wynagrodzeń bezosobowych

Plan wynagrodzeń na rok 2019 wynosił  72 834 tys. zł, w tym: 
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Tabela 3. Środki wydatkowane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 

Tabela 4. Dotacyjne finansowanie przedsięwzięć 

 
  

Wykonanie
2018 r.

Plan 
działalności 

2019 r.

Wykonanie
2019 r.

1 2 3 4 5 6 7

I

Środki NFOŚiGW na finansowanie 
przedsięwzięć (pożyczki, dotacje, dopłaty, 
środki przekazane za pośrednictwem 
rezerwy celowej budżetu państwa)

1 432 551,4 4 448 290,0 3 490 569,3 78,5% 243,7%

1.1 Finansowanie pożyczkowe 646 442,7 1 153 088,0 717 716,5 62,2% 111,0%

1.2

Finansowanie bezzwrotne (dotacje, dopłaty, 
umorzenia pożyczek, środki przekazane za 
pośrednictwem rezerwy celowej budżetu 
państwa)

786 108,7 3 295 202,0 2 772 852,8 84,1% 352,7%

II Finansowanie kapitałowe 210 000,0 536 000,0 49 500,0 9,2% 23,6%

III
Dotacje ze środków europejskich 
obsługiwane przez NFOŚiGW 2 439 638,5 3 176 624,0 3 018 469,7 95,0% 123,7%

IV Razem środki NFOŚiGW i dotacje ze 
środków europejskich

4 082 190,0 8 160 914,0 6 558 539,0 80,4% 160,7%

tys. zł

Poz. Treść Wskaźnik
5/4

Wskaźnik
5/3

Wykonanie 
2018 r.

Plan 2019 r. Wykonanie 
2019 r.

1 2 3 4 5 6 7

I Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej ze środków krajowych 762 507,6 3 274 756,0 2 760 192,2 84,3% 362,0%

1 Ochrona wód 33 268,8 18 000,0 21 320,3 118,4% 64,1%
2 Gospodarka wodna 20 031,0 14 890,0 7 155,9 48,1% 35,7%
3 Ochrona klimatu i atmosfery 99 957,7 2 544 051,0 2 167 980,9 85,2% 2168,9%
4 Ochrona powierzchni ziemi 33 205,9 31 467,0 23 195,4 73,7% 69,9%
5 Ochrona przyrody i krajobrazu 15 052,7 56 026,0 13 269,4 23,7% 88,2%
6 Geologia i Górnictwo 136 472,5 193 108,0 168 889,6 87,5% 123,8%
7 Monitoring środowiska 39 063,4 99 700,0 66 541,0 66,7% 170,3%

8 Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym 
awariom oraz usuwanie ich skutków 27 537,5 18 503,0 11 703,1 63,2% 42,5%

9 Edukacja ekologiczna 20 095,1 27 283,0 27 038,9 99,1% 134,6%
10 Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze 305 653,3 149 880,0 111 622,5 74,5% 36,5%
11 Umorzenia pożyczek i kredytów 21 871,2 20 000,0 2 217,7 11,1% 10,1%
12 GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych 476,3 4 915,0 1 260,4 25,6% 264,6%
13 Doradztwo energetyczne (JRP) 8 322,2 14 343,0 9 976,5 69,6% 119,9%
14 Ekologiczne formy transportu 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0% 100,0%

15 Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych przez WFOŚiGW 0,0 81 090,0 126 520,6 156,0% -

II Life 23 599,3 20 446,0 12 660,6 61,9% 53,6%

III
Współfinansowanie MF EOG i NMF (Fundusz 
Małych Grantów i Fundusz Współpracy 
Dwustronnej)

1,9 0,0 0,0 - 0,0%

IV Finansowanie dotacyjne razem 786 108,7 3 295 202,0 2 772 852,8 84,1% 352,7%

Finansowanie bezzwrotne - łącznie ze środkami przekazanymi za 
pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa

Poz. Treść

tys. zł
Wskaźnik 5/4 Wskaźnik 5/3
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Tabela 5. Środki europejskie – dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej 

 
 
 

  

Poz. Treść Wskaźnik 4/3

1 2 5

I Finansowanie pożyczkowe: 187 514,7 373 412,5 199,1%

1 Współfinansowanie projektów ze środków 
zagranicznych:

185 319,6 368 466,0 198,8%

1.1 PO IiŚ 2001-2013 33 882,0 1 755,9 5,2%
1.2 PO IiŚ 2014-2020 151 437,7 366 710,1 242,2%
3 Life 2 195,0 4 946,5 225,4%

II Finansowanie dotacyjne: 57 402,8 35 292,2 61,5%

1

Współfinansowanie projektów ze 
środków europejskich - dotacje na 
inwestycje i realizację zadań bieżących 
razem

57 402,8 35 292,2 61,5%

1.1 Fundusz Spójności (projekty FS/ISPA ) 4 368,4 3 330,9 76,3%
1.2 PO IiŚ 2001-2013 23 368,6 18 044,8 77,2%
1.3 PO IiŚ 2014-2020 522,1 1 256,0 240,5%
1.4 Life 23 599,3 12 660,5 53,6%
1.5 Korekta systemowa (ISPA/FS i PO IiŚ) 5 544,4 0,0 0,0%

III Współfinansowanie MF EOG i NMF 
(Fundusz Małych Grantów)

1,9 0,0 0,0%

IV Razem Narodowy Fundusz 244 919,4 408 704,7 166,9%
*) - ze względu na konsolidację realizacji celów działalności NFOŚiGW, wynikającą ze strategii NFOŚiGW, Plan 
działalności NFOŚiGW od 2014 r. nie wyodrębnia w programach priorytetowych planowanych kwot na 
współfinansowanie ze środków europejskich

4

Wykonanie 
2019r. *

Wykonanie 
2018 r. *

4
tys. zł.
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6.3.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Minister Finansów 
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
7. Rzecznik Praw Obywatelskich 
8. Minister Klimatu 
9. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
10. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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