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1. WPROWADZENIE 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej1 jest państwową 
osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska2. Narodowy Fundusz prowadzi samodzielną 
gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych 
wpływów koszty działalności oraz wydatki na finansowanie zadań określonych 
w Poś. Nadzór nad jego działalnością sprawuje minister właściwy do spraw 
klimatu3. Organami Narodowego Funduszu są Rada Nadzorcza NFOŚiGW4 
i Zarząd NFOŚiGW5. 

W 2020 r. NFOŚiGW finansował przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w ramach Listy priorytetowych programów Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2020 rok, zatwierdzonej 
uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/20 z 10 stycznia 2020 r.6 Lista obejmowała 
programy pogrupowane w czterech dziedzinach:  

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

− Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi (dziesięć 
programów); 

− Ochrona atmosfery (dziewięć programów); 

− Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (jeden program);  

oraz przedsięwzięcia międzydziedzinowe (dwadzieścia programów). 

W 2020 r. NFOŚiGW uzyskał przychody w wys. 3 039 328,4 tys. zł, co stanowiło 
111,2% planu określonego ustawą budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 
2020 r.7 i 111,2% planu po zmianach. W porównaniu z 2019 r. uzyskane 
przychody były niższe o 1 735 503,3 tys. zł, tj. o 36,3%.  

W 2020 r. poniesiono koszty ogółem w wys. 3 746 424,2 tys. zł, co stanowiło 
89,1% planu określonego ustawą budżetową i 89,1% planu po zmianach. 
W porównaniu do roku 2019 poniesione koszty były wyższe o 764 703,5 tys. zł 
(tj. o 25,6%).  

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 2014–20208. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli9. 

                                                           
1  Dalej: NFOŚiGW lub Narodowy Fundusz. 
2  Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm., dalej: Poś. 
3  Art. 400r ust. 1 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. poz. 284). 
Do 28 lutego 2020 r. właściwy był minister do spraw środowiska.  

4  Dalej: Rada Nadzorcza. 
5  Dalej: Zarząd. 
6  Zmienionej uchwałami nr: 19/20 z 7 lutego 2020 r.; 41/20 z 3 kwietnia 2020 r.;  85/20 z 8 maja 

2020 r.; 87/20 z 22 maja 2020 r.; 116/20 z 3 lipca 2020 r. i 146/20 z 28 sierpnia 2020 r. 
7  Dz. U. poz. 571, ze zm., dalej: ustawa budżetowa. 
8  Dalej: POIiŚ 2014–2020. 
9  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. 

Cel kontroli 

Ocena wykonania w 2020 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 Unii 
Europejskiej (UE); 

− gospodarowanie 
wolnymi środkami; 

− prawidłowość 
i rzetelność sporządzenia 
sprawozdań; 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego 
NFOŚiGW na 2020 r. Występujące odchylenia w poszczególnych pozycjach 
planu przychodów (111,2% planu), niezależne od decyzji Zarządu, były 
skutkiem zmian przepisów prawa jak również decyzji Rady Polityki 
Pieniężnej w 2020 r. 

Koszty zrealizowano na poziomie o 10,9% niższym (tj. o 458 575,8 tys. zł) od 
kwoty ujętej w ustawie budżetowej. Przypisanie Narodowemu Funduszowi 
nowych zadań i obowiązków finansowych spowodowało zwiększenie 
kosztów o 25,6% w porównaniu z 2019 r. Na podstawie badania dowodów 
księgowych11 stwierdzono, że poniesione koszty były celowe i gospodarne, 
zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa i były udokumentowane.  

Strata netto w 2020 r. wyniosła (-)707 095,8 tys. zł, tj. 48,1% straty planowanej 
w ustawie budżetowej (-)1 471 030,0 tys. zł). Głównym czynnikiem straty był 
ustawowy obowiązek dokonywania przez NFOŚiGW wpłat na Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)12 – w 2020 r. 
wpłacono 1 400 000,0 tys. zł).  

Stwierdzone nieprawidłowości były głównie wynikiem niewystarczającej 
skuteczności systemu kontroli zarządczej, w tym ustalenia nieefektywnych 
mechanizmów kontroli. Stwierdzono nieprawidłowości polegające przede 
wszystkim na: 

− przewlekłym rozpatrywaniu spraw, wbrew zasadom określonym w art. 35 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego13; 

− niezapewnieniu każdorazowego zawiadamiania stron na podstawie art. 36 
k.p.a. o nowym terminie załatwienia sprawy; 

− niezapewnieniu NFOŚiGW możliwości podejmowania działań 
windykacyjnych w ramach trójstronnych umów14 zawieranych w ramach 
programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, w sytuacji gdy 
beneficjenci nie zwrócili części dofinansowania; możliwość dochodzenia 
zwrotu dofinansowania oraz nakładania kar zapewniło sobie jedynie 
NCBR. 

W NFOŚiGW nie podjęto działań zmierzających do zwiększenia efektywności 
wykorzystania środków z programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, 
natomiast w 2020 r. podjęto decyzję o wygaszaniu naboru wniosków do 
ww. programu w związku z tym, że od dwóch lat finansowanie programu 
było coraz niższe, a wykorzystane w tym programie środki nie przyniosły 
oczekiwanych efektów ekonomicznych. Beneficjenci nie składali bowiem 
wniosków o dofinansowanie fazy wdrożeniowej. 

Nie zrealizowano także wniosków sformułowanych po kontrolach wykonania 

                                                           
10  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. NIK 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. 

11  Przeprowadzonego na próbie 46 dowodów księgowych łącznie na 2 013 366,1 tys. zł. 
12  Fundusz został utworzony ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 

Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, ze zm.) i przemianowany ustawą z dnia 19 listopada 
2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. poz. 2338) na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, dalej: ustawa o Rządowym Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

13  Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: k.p.a. Uwzględniono przy tym art. 35 § 5 k.p.a., w tym zawieszenie 
terminów, wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.), dalej: ustawa 
o COVID. 

14  Umowy trójstronne zawierane pomiędzy NFOŚiGW, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBR), a Beneficjentem. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie10 
wykonanie w 2020 r. 
planu finansowego 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
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budżetu państwa w latach ubiegłych, pomimo przekazania do NIK informacji 
o ich wdrażaniu, tj.: 

− nie wdrożono koncepcji Elektroniczna obsługa umów finansowanych ze 
środków krajowych, jak również raportowania w NFOŚiGW; 

− 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 w procedurach wewnętrznych; 

− nie ustalono, w ramach procedur kontroli zarządczej, mechanizmów 
zapewniających spójność harmonogramów rzeczowo-finansowych umów 
z opisami działań zaplanowanych do realizacji. 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej, 
sprawozdania w zakresie operacji finansowych (Rb-N i Rb-Z) oraz w zakresie 
wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym (Rb-BZ2) zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym, na podstawie danych wynikających z ewidencji 
księgowej. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania planu finansowego NFOŚiGW została 
przedstawiona w załączniku nr 6.2 do niniejszej informacji. 

 
 
 
 
 
 
 



Wnioski 

7 

3. UWAGI I WNIOSKI   
Najwyższa Izba Kontroli 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.  

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

Zdaniem NIK problemem jest także niedostosowanie budżetu państwa 
w układzie zadaniowym do charakteru działania jednostek udzielających 
pożyczki. Dotyczy to NFOŚiGW, w którego planie finansowym prezentowane są 
według tego układu 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, Funduszy i Polityki 
Regionalnej 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 w sprawozdaniu NFOŚiGW 
z realizacji planu finansowego w układzie zadaniowym. 

 

 

 

 

 

  

Minister Finansów, 
Funduszy i Polityki 
Regionalnej 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW 
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 

 

4.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

4.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

W 2020 r. przychody NFOŚiGW wyniosły 3 039 328,4 tys. zł, tj. o 305 358,4 tys. zł więcej niż 
planowano (111,2% planu). W porównaniu z 2019 r. były one niższe o 1 735 503,3 tys. zł, tj. o 36,3%. 
Spadek wielkości przychodów ogółem był wynikiem uzyskania niższych przychodów z działalności 
prowadzonej w 2020 r., w porównaniu do 2019 r. Przychody uzyskane w 2020 r., choć niższe 
od osiągniętych w 2019 r., były jednak znacznie wyższe od przychodów uzyskanych w latach  
2017–2018, które wyniosły odpowiednio 1 862 677,5 tys. zł i 1 606 770,5 tys. zł. 

W strukturze zrealizowanych przychodów największy udział, tj. 91,9% (2 792 020,5 tys. zł), miały 
przychody z prowadzonej działalności. Stanowiły one 115,9% kwoty planowanej i 62,4% 
przychodów z działalności osiągniętych w 2019 r. Głównymi źródłami tych przychodów były wpływy 
z tytułu: 

− Opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a Poś, w wysokości 1 594 951,4 tys. zł, które 
stanowiły 94,7% planu i 98,1% przychodów uzyskanych z tego tytułu w 2019 r. 

− Opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych w wys. 271 157,2 tys. zł – stanowiące 93,5% planu 
i 95,7% takich przychodów z 2019 r. 

− Opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne15, które wyniosły 194 368,4 tys. zł, tj. 56,0% planu i 43,0% przychodów z tego 
tytułu w 2019 r. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie Poś pozostały na 
niezmienionym poziomie 182 579,4 tys. zł (182 937,8 tys. zł w 2019 r.); wpływy z opłat z ustawy 
– Prawo wodne wyniosły 6715,9 tys. zł i pochodziły z opłat należnych w 2019 r., które zostały 
przekazane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) w 2020 r.16; opłat 
zastępczych i kar wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii17, które uzyskano na poziomie 22 780,0 tys. zł, tj. 57,0% planu i 11,7% przychodów 
z roku 2019. Prognoza przychodów w tej pozycji była obarczona dużym ryzykiem, gdyż 
w przypadku świadectw biogazowych (błękitnych) o możliwości realizacji tzw. obowiązku 
błękitnego za pomocą opłaty zastępczej za rok 2019 od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 
– oraz za rok 2020 od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. – decydowała każdorazowo miesięczna cena 
średnioważona praw majątkowych (wynikających ze świadectw błękitnych), o której mowa 
w art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE, obowiązująca w dacie faktycznej realizacji tego obowiązku  
– tj. wniesienia opłaty zastępczej do NFOŚiGW. Znaczący spadek wpływów dotyczył przede 
wszystkim podmiotów uiszczających w 2019 r. najwyższe opłaty, tj. PGE Obrót SA wniosła opłatę 
w kwocie niższej o 6590,0 tys. zł (16 206,0 tys. zł w 2020 r. wobec 22 796 tys. zł w 2019 r.), 
a Tauron Sprzedaż SA w kwocie niższej o 12 661 tys. zł (1740 tys. zł w 2020 r. wobec 
14 401 tys. zł w 2019 r.). 

− Pozostałych opłat i składek w wysokości 708 742,0 tys. zł, wobec planowanych 48 500,0 tys. zł 
i osiągniętych w 2019 r. 1 213 163,6 tys. zł. Do tej grupy zaliczono wpływy m.in. z opłat 
produktowych wraz z wpływami z nimi związanymi (25 282,5 tys. zł), z opłat i kar wynikających 
z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

                                                           
15  Dz. U. z 2021 r. poz. 624, dalej: ustawa – Prawo wodne. 
16  Stanowiły tylko 2,5% wpływów z 2019 r. (266 835,3 tys. zł), gdyż zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, wpływy z tytułu opłat za wprowadzanie 
ścieków oraz opłat podwyższonych za 2020 r. w całości stanowiły przychody PGW WP 

17  Dz. U. z 2021 r. poz. 610, dalej: ustawa OZE. 
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cieplarnianych wraz ze środkami z art. 402 ust. 4a Poś (15 711,6 tys. zł) i wpływami 
pochodzącymi ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (8000,0 tys. zł), 
a także nieplanowane wpływy z likwidacji Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT)18 
w wys. 653 588,4 tys. zł. 

Ponadto zrealizowane przychody pochodziły: 

− Z dotacji z budżetu państwa w wysokości 46 648,8 tys. zł, tj. 78,7% planu i 104,9% dotacji 
otrzymanych w 2019 r. Niższe niż planowano wykonanie dotacji spowodowane było niższą 
kwotą kosztów kwalifikowanych dotyczących programów na finansowanie pomocy technicznej 
i dotacji przeznaczonych dla beneficjentów lub pośredników III edycji Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19. 

− Ze środków od innych jednostek sektora finansów publicznych w wys. 209,9 tys. zł, stanowiącej 
6,5% planu i 35,0% przychodów uzyskanych w 2019 r. Niskie wykonanie tej pozycji jest 
wynikiem wdrożonych w 2020 r. systemowych zmian w zakresie przekształcenia FNT 
w zobowiązanie wieloletnie FNT. 

− Z pozostałych przychodów, na które składały się przychody finansowe i pozostałe przychody 
operacyjne, w wys. 200 128,6 tys. zł, tj. 76,5% kwoty planowanej i 77,6% przychodów 
osiągniętych w 2019 r. Na wykonanie w tej pozycji składały się głównie odsetki z tytułu 
udzielonych pożyczek i kredytów – 123 117,6 tys. zł oraz od depozytów u Ministra Finansów 
i z tytułu skarbowych papierów wartościowych – 63 283,4 tys. zł. Niższe wpływy w stosunku do 
planu i kwoty uzyskanej w 2019 r. są wynikiem głównie trzykrotnego obniżenia stopy 
referencyjnej w ciągu 2020 r. 

Nieplanowane przychody osiągnięto z tytułu: 

− Środków otrzymanych z UE w wysokości 320,6 tys. zł (w 2019 r. – 878,9 tys. zł), które wynikały 
z zakończenia w 2019 r. projektu LIFE Capacity Building oraz ze zrefundowania w 2020 r. 
kosztów tej działalności poniesionych w 2019 r. 

− Opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne19 
w wysokości 3235,0 tys. zł, które stanowiły 0,5% przychodów uzyskanych z tego tytułu w 2019 r. 
Brak planowania przychodów w tej pozycji był wynikiem wygaszenia mechanizmu wsparcia 
wysokosprawnej kogeneracji opartego na świadectwach pochodzenia. 

Należności i windykacja 

Należności ogółem na koniec 2020 r. wyniosły 5 332 728,5 tys. zł i w porównaniu z 2019 r. były 
wyższe o 334 504,7 tys. zł, tj. o 6,7%. Wzrost należności był głównie rezultatem podpisania w 2020 r. 
większej liczby umów z tytułu dofinansowania zwrotnego. Większość, tj. 99,7%, stanowiły należności 
z tytułu udzielonych pożyczek (5 314 673,4 tys. zł). Na pozostałe należności składały się 
m.in. pozostałe należności z tytułu umów o dofinansowanie (6344,0 tys. zł), należności z tytułu opłat 
z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze20 (9586,5 tys. zł), należności z tytułu 
innych opłat, nawiązek sądowych, kosztów sądowych i procesowych (877,2 tys. zł) oraz należności 
z tytułu rozrachunków z pracownikami (1088,2 tys. zł). 

Zaległości według stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 23 085,7 tys. zł i były wyższe od zaległości 
na koniec 2019 r. o 1704,0 tys. zł, tj. o 8,0%.  

Badaniem objęto 20 spraw wybranych metodą celową według kryterium wartości zaległych 
należności powyżej 500 tys. zł z tytułu opłat z Pgg łącznie na 33 338,6 tys. zł. Termin płatności 
należności objętych badaniem upłynął w latach 2006–2020. W 3 sprawach NFOŚiGW dokonał 
zgłoszenia wierzytelności na skutek ogłoszenia upadłości podmiotów. W 12 sprawach wystawił tytuł 
wykonawczy i zostały wszczęte postępowania przez właściwe organy egzekucyjne. W pięciu 
sprawach wystawiono upomnienia, z tego: w dwóch – dotyczących należności, których termin 
płatności minął w czerwcu 2020 r. i w październiku 2020 r. oraz w trzech – gdzie kolejne działania 
NFOŚiGW uzależnione były od zakończenia spraw toczących się przed sądami administracyjnymi ze 
skarg na decyzje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.  

                                                           
18  Państwowego funduszu celowego. 
19  Dz. U. z 2020 r. poz. 833, ze zm. 
20  Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, ze zm., dalej: Pgg. 
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W 2020 r. wydano 39 decyzji Prezesa Zarządu NFOŚiGW o udzieleniu ulg w spłacie opłat i odsetek za 
zwłokę ustalanych na podstawie Pgg, łącznie na 11 073,6 tys. zł, z tego: 

− sześć decyzji z 31 grudnia 2020 r. o umorzeniu z urzędu zaległych opłat eksploatacyjnych, 
podwyższonych lub dodatkowej, w kwotach od 1,62 zł do 15,57 zł, razem 50,35 zł. Decyzje 
podjęto na podstawie art. 67d § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa21, zgodnie z którym organ podatkowy może z urzędu umorzyć w całości lub w części 
zaległości podatkowe, jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości 
kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym22, tj. nie przekracza 58,00 zł. Badanie 
wszystkich decyzji nie wykazało nieprawidłowości; 

− dziewięć decyzji z 30 lub 31 grudnia 2020 r. o umorzeniu z urzędu zaległych opłat 
eksploatacyjnych za wydobywanie kopaliny ze złoża w łącznej wys. 9561,5 tys. zł, z tego 
należność główna 6448,8 tys. zł i odsetki za zwłokę – 3112,7 tys. zł. Decyzje podjęto na 
podstawie art. 67d § 1 pkt 1 O.p., zgodnie z którym organ podatkowy może z urzędu umorzyć 
w całości lub w części zaległości podatkowe oraz odsetki za zwłokę, jeżeli zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej 
wydatki egzekucyjne; oraz art. 67a § 2 O.p., który stanowi, że umorzenie zaległości podatkowej 
powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została 
umorzona zaległość podatkowa. W wyniku badania wszystkich decyzji nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Skierowano do dłużników upomnienia, a następnie, z powodu 
nieuregulowania należności określonej w upomnieniach, wystawiono tytuły wykonawcze, które 
przekazano do realizacji organów egzekucyjnych; 

− 24 decyzje o udzieleniu ulgi na wniosek stron postępowania w spłacie opłat ustalanych na 
podstawie Pgg łącznie na 1512,1 tys. zł, z tego o umorzeniu zaległych opłat eksploatacyjnych lub 
podwyższonych wraz z odsetkami za zwłokę w wys. 138,0 tys. zł, o rozłożeniu na raty zaległych 
opłat wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 1035,8 tys. zł oraz o odroczeniu kwot 
pozostałych do zapłaty, w sumie 338,3 tys. zł. Badaniem objęto 19 postępowań 
administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji. Wydane decyzje były zasadne, natomiast 
liczba dni postępowania od daty wpływu wniosku do dnia wydania decyzji (z uwzględnieniem 
dyspozycji art. 35 i art. 36 k.p.a.) wynosiła od pięciu do 174 dni.  

W 2020 r. Zarząd podjął sześć uchwał w sprawie umorzenia części kwoty pożyczek łącznie na 
7993,4 tys. zł. Podstawą umorzenia było spełnienie warunków częściowego umorzenia pożyczki 
przez pożyczkobiorców. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przewlekłego prowadzenia 14 spośród 19 badanych 
postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w sprawie udzielenia ulgi 
na wniosek strony w spłacie opłat ustalanych na podstawie Pgg, których nie załatwiono w terminach 
i na zasadach określonych przepisami k.p.a.: 

− w wyniku 10 prowadzonych postępowań wydano decyzje (z uwzględnieniem dyspozycji art. 35 
§ 5 k.p.a.) w terminie od 68 do 174 dni; 

− w przypadku czterech postępowań decyzje podjęto w terminie od 35 do 52 dni, pomimo tego, 
że wnioski złożone przez strony były kompletne, nie wymagały uzupełnień, a wszystkie 
pozostałe informacje niezbędne do podjęcia decyzji były dostępne w NFOŚiGW.  

W wyniku 13 postępowań wydano decyzje po upływie terminów na załatwienie spraw wskazanych 
wnioskodawcom w przekazanych im zawiadomieniach określających termin zakończenia 
postępowań. Terminy te zostały przekroczone od dziewięciu do 190 dni. Niezawiadomienie stron 
o niedotrzymaniu terminów załatwienia sprawy było niezgodne z art. 36 k.p.a. 

W NFOŚiGW wyjaśniono, że przyczyną wydłużonego czasu rozpatrywania spraw była duża liczba 
trudnych merytorycznie oraz wielowątkowych prowadzonych postępowań administracyjnych, 
problemy w gromadzeniu materiału dowodowego oraz braku dostatecznej obsady kadrowej, 
m.in. z powodu epidemii COVID-19.  

Ponadto w dwóch postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji nowy termin załatwienia 
sprawy, wskazany w zawiadomieniach o zakończeniu postępowania został określony – niezgodnie 
                                                           
21  Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm., dalej: O.p. 
22  Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia 

skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1526) koszty upomnienia (od 17 października 2015 r.) wynoszą 11,60 zł. 
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z art. 36 § 1 k.p.a. – już po upływie terminów na załatwienie sprawy, wskazanych wcześniej 
w wezwaniach do uzupełnienia wniosków o ulgę.  

W jednym przypadku, pomimo wniosku podmiotu o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty 
zobowiązania z tytułu opłaty eksploatacyjnej, NFOŚiGW nie wydał decyzji i poprzez informację 
o anulowaniu upomnienia przedsiębiorca został wprowadzony w błąd. Decyzję wydano dopiero po 
pięciu latach, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego i złożeniu kolejnego wniosku przez 
wnioskodawcę. Takie postępowanie NIK oceniła jako niezgodne z art. 104 § 1 k.p.a., który nakłada na 
organ administracji publicznej obowiązek załatwienia sprawy przez wydanie decyzji, a także 
za nierzetelne.  
W sytuacji uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku uiszczenia opłat eksploatacyjnych 
za wydobywanie kopalin ze złóż, za II półrocze 2014 r., w NFOŚiGW nie podjęto niezwłocznie działań 
zmierzających do wszczęcia egzekucji i zastosowania środków egzekucyjnych. Działania te podjęto 
dopiero w listopadzie 2020 r., tj. prawie sześć lat po upływie terminu zapłaty należnych opłat. 
Zawiadomieniem z 17 grudnia 2020 r. naczelnik urzędu skarbowego poinformował NFOŚiGW 
o nieprzystąpieniu do egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych z powodu zakończenia przez 
podmiot działalności 25 sierpnia 2017 r. i wyrejestrowania go w tym urzędzie 11 lutego 2020 r. 
Pismo wpłynęło do Narodowego Funduszu 31 grudnia 2020 r. i tego dnia Prezes Zarządu NFOŚiGW 
wydał decyzję o umorzeniu z urzędu zaległych opłat eksploatacyjnych (3,8 tys. zł) wraz 
z przypadającymi na 31 grudnia 2020 r. odsetkami (1,8 tys. zł). Najwyższa Izba Kontroli oceniła tak 
późne podjęcie działań w celu wszczęcia egzekucji jako postępowanie nierzetelne. 

4.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

W 2020 r. poniesiono koszty ogółem w wys. 3 746 424,2 tys. zł, tj. w kwocie o 458 575,8 tys. zł 
niższej (o 10,9%) od planowanej w ustawie budżetowej (4 205 000,0 tys. zł). W porównaniu z 2019 r. 
koszty ogółem w 2020 r. były wyższe o 764 703,4 tys. zł (o 25,6%). Dominującą pozycję w Kosztach 
ogółem (92,5%) stanowiły Koszty realizacji zadań w wys. 3 464 870,4 tys. zł (88,8% kosztów 
planowanych w ustawie budżetowej), tj. środki przekazane innym podmiotom w formie bezzwrotnej. 
W skład Kosztów ogółem wchodziły również Pozostałe koszty (4,5%) i Koszty funkcjonowania (3%). 

Prezes Rady Ministrów nie wydał w 2020 r. Prezesowi Zarządu NFOŚiGW wiążącego polecenia 
wpłaty środków23 na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. 

4.1.2.1. Koszty funkcjonowania 

Koszty funkcjonowania w 2020 r. w wys. 112 335,0 tys. zł, stanowiły 90,6% planu po zmianie 
i w porównaniu do 2019 r. były wyższe o 4740,9 tys. zł, tj. o 4,4%. Dominującą pozycję w tej grupie 
kosztów (67,4%) stanowiły wynagrodzenia osobowe w wysokości 75 719,7 tys. zł (100,0% planu) 
i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (12,0%) w łącznej wysokości 13 480,9 tys. zł 
(94,9% planu). Przeciętne zatrudnienie (tj. średnioroczne) w Biurze NFOŚiGW w 2020 r. wyniosło 
669 osób24 i w porównaniu do 2019 r. (648 osób25) wzrosło o 21 osób (tj. o 3,2%). Ujęte w planie 
finansowym NFOŚiGW na 2020 r. maksymalne zatrudnienie na poziomie 672 etatów nie zostało 
przekroczone. 

Zaplanowana w ustawie budżetowej kwota wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w wysokości 
77 200,0 tys. zł była wyższa od planowanej na 2019 r. (72 834,0 tys. zł) o 4366,0 tys. zł, tj. o 6,0%. Kwota 
wydatkowana w 2020 r. na wynagrodzenia była wyższa o 6,4% (tj. o 4606,0 tys. zł) w porównaniu do 
2019 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego26 w 2020 r. 
wyniosło 8657 zł i było wyższe o 344 zł (tj. o 3,9%) niż w 2019 r. 

Koszty zarządzania Funduszem Niskoemisyjnego Transportu 

Zgodnie z art. 28z ust. 327 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych28 
Narodowemu Funduszowi zostało powierzone zarządzanie FNT. Dysponentem tego funduszu był 
                                                           
23  Na podstawie art. 65 ust. 16 i 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.). 

24  W przeliczeniu na etaty – 662,22 etaty. 
25  W przeliczeniu na etaty – 640,57 etaty. 
26  W przeliczeniu na jeden etat lub na jednego pełnozatrudnionego. 
27  Art. 28z został uchylony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1565), dalej: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych, który zmienił ustawę z dniem 1 października 2020 r. 

28  Dz. U z 2020 r. poz. 1233, ze zm., dalej: ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 
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minister właściwy do spraw energii (art. 28z ust. 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych). 
Stosownie do art. 28zb ust. 2 wskazanej wyżej ustawy szczegółowe zasady współpracy NFOŚiGW 
z dysponentem funduszu w zakresie zarządzania funduszem zostały określone w umowie 
z 26 października 2018 r. nr 94/II/FNT/18/DIT29. Koszty zarządzania FNT pokrywane były ze środków 
FNT po ich zatwierdzeniu przez dysponenta funduszu (§ 19 umowy). Stosownie do art. 28zb ust. 3 
wskazanej wyżej ustawy NFOŚiGW zawarł 12 grudnia 2018 r. umowę z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego (BGK)30, określającą zasady współpracy w zakresie obsługi finansowej FNT.  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych31 FNT 
został zlikwidowany z dniem 30 września 2020 r. Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z dniem 
30 września 2020 r. została wygaszona również umowa dotycząca zarządzania FNT zawarta 
pomiędzy NFOŚiGW a Ministrem Energii32. 1 października 2020 r. w NFOŚiGW, w miejsce FNT, 
zostało utworzone nowe zobowiązanie wieloletnie FNT, określone w art. 401c ust. 9c Poś. 

W 2020 r. zostały zrefundowane na rachunek NFOŚiGW koszty związane z zarządzaniem FNT 
w łącznej wys. 693,1 tys. zł, z tego: 

− 396,3 tys. zł – z tytułu poniesionych przez NFOŚiGW kosztów zarządzania FNT w 2020 r., przy 
czym 209,9 tys. zł zostało zrefundowane przez dysponenta FNT (Ministra Klimatu), zaś 
186,4 tys. zł zostało zrefundowane na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych poprzez zmniejszenie wysokości utworzonego 
zobowiązania wieloletniego FNT w NFOŚiGW; 

− 266,9 tys. zł – zrefundowane na podstawie art. 13 ust. 2 ww. ustawy, z tytułu niepokrytych 
kosztów NFOŚiGW związanych z zarządzaniem FNT za 2019 r. (część kosztów z września 2019 r. 
i koszty za okres październik – grudzień 2019 r.); 

− 29,9 tys. zł – zrefundowane na podstawie art. 13 ust. 2 ww. ustawy, z tytułu poniesionych 
kosztów amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych dotyczących portalu internetowego 
(składnika majątku trwałego NFOŚiGW) w łącznej wys. 29,9 tys. zł. 

Udzielanie zamówień publicznych 

W 2020 r. Wydział Zamówień Publicznych prowadził 52 postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych oraz 235 postępowań, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych 
równowartości 30,0 tys. euro. Przeprowadzono również cztery postępowania antycovidowe33 
wyłączone z obowiązku stosowania Pzp. Szczegółową analizą objęto pięć postępowań, w tym: dwia 
postępowania przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego34; jedno postępowanie 
w ramach procedury, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 Pzp35; i dwa postępowania, dla których nie 
zastosowano Pzp (zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30,0 tys. euro36 oraz 
zamówienie antycovidowe37). Wartość umów zawartych po zakończeniu pięciu ww. postępowań 
wyniosła 11 790,0 tys. zł brutto. Wydatki na ich realizację w 2020 r. wyniosły 609,6 tys. zł brutto. 
Niskie wykonanie wydatków w 2020 r. wynikało głównie z faktu, że największa kwotowo umowa 
(nr 2020/0292/NFK)38 została zawarta 18 listopada 2020 r. i płatności z tytułu jej realizacji będą 
realizowane w latach kolejnych. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzono 

                                                           
29 Umowa została aneksowana 28 sierpnia 2019 r. 
30 Umowa została aneksowana 29 sierpnia 2019 r. 
31  Projekt ustawy był inicjatywą poselską (druk nr 437 – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw z 15 czerwca 2020 r.). 
32  Umowa nr 94/IIFNT/18/DIT z 26 października 2018 r. 
33  Pod pojęciem zamówień antycovidowych należy rozumieć zamówienia publiczne niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 

/zamówienia publiczne udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywoływanej zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 oraz inne zamówienia, do udzielenia których, na mocy przepisów tarcz antykryzysowych, nie było 
obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.  
– uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r.), dalej: Pzp, (np. zamówienia, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 15zza ustawy 
o COVID). 

34  Umowy: nr 2020/0081/NFK z 25 marca 2020 r. – Zakup samochodu elektrycznego i nr 2020/0292/NFK z 18 listopada 
2020 r. – Obsługa medialna, promocyjna i informacyjna NFOŚiGW. 

35  Umowa nr 2020/0292/NFK z 27 kwietnia 2020 r. – Usługi zintegrowania systemów informatycznych WFOŚiGW z systemem 
informatycznym NFOŚiGW, dla potrzeb realizacji programu priorytetowego. 

36  Umowa nr 2020/0022/NFK z 1 lutego 2020 r. – Wykonanie konserwacji i napraw bieżącej klimatyzacji i wentylacji 
mechanicznej. 

37  Umowa nr 2020/0147/NFK z 4 czerwca 2020 r. – Zakup zestawów umożliwiających prowadzenie wideokonferencji pomiędzy 
NFOŚiGW a WFOŚiGW, z możliwością wykorzystania również w komunikacji z innymi podmiotami, w szczególności w zakresie 
obsługi następujących programów priorytetowych: 1) Programu „Czyste Powietrze” 2) Projektów prowadzonych przez Wydział 
Współpracy Regionalnej. 

38  Wartość udzielonego zamówienia – 10 824,0 tys. zł. 
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zgodnie z przepisami Pzp oraz obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych przez 
NFOŚiGW.  

Wydatki inwestycyjne własne 

Zarząd uchwałą z 21 grudnia 2020 r.39 zmienił Plan inwestycyjny Biura NFOŚiGW na rok 2020, który 
wyniósł 48 631 tys. zł. W planie inwestycyjnym zaplanowano środki m.in. na: zakup nieruchomości 
(30 000,0 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego (1900,0 tys. zł40), wdrożenie nowych i rozbudowę 
istniejących systemów informatycznych (600,0 tys. zł41); zakup urządzeń biurowych i technicznych 
(240,0 tys. zł) oraz zakup samochodów (210,0 tys. zł). Przesunięcia w pozycjach dotyczących 
zakupów informatycznych były spowodowane przedłużającym się przetargiem na zakup 
komputerów przenośnych (oraz przeznaczonego do nich oprogramowania) dla pracowników 
wykonujących prace zdalnie. Sprzęt został zakupiony w styczniu 2021 r. Procedury przetargowe 
i testowe uległy wydłużeniu ze względu na konieczność pracy w warunkach obostrzeń i braku 
możliwości pełnej obsady pracowników. W związku z planami zmiany siedziby NFOŚiGW 
przesunięto na rok 2021 zakup sprzętu serwerowego.  

W 2020 r. zrealizowano wydatki zaplanowane w planie inwestycyjnym Biura NFOŚiGW 
w wys. 1890,6 tys. zł, co stanowiło 3,9% kwoty zaplanowanej. Niskie wykonanie planu spowodowane 
było przede wszystkim niewydatkowaniem 30 000,0 tys. zł planowanych na zakup nieruchomości. 
W 2020 r. podjęto jednak szereg działań w celu zapewnienia nowej siedziby dla NFOŚiGW.  

Szczegółowym badaniem objęto umowę zakupu samochodu elektrycznego42 na 141,9 tys. zł i umowę 
dotyczącą zakupu zestawów umożliwiających prowadzenie wideokonferencji43 na 205,6 tys. zł44. 
Zakupiony samochód oraz sprzęt zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i były 
wykorzystywane. 

Do dnia zakończenia kontroli NIK nie wdrożono koncepcji zadania objętego Projektem ZPI  
– Elektroniczna obsługa umów finansowanych ze środków krajowych, jak również raportowania 
w Narodowym Funduszu, o co NIK wnioskowała m.in. w trakcie zeszłorocznej kontroli wykonania 
planu finansowego NFOŚiGW. Podjęto działania w celu wdrożenia ww. wniosku jednak nie 
przyniosły one jeszcze oczekiwanych rezultatów ponieważ Departament Informatyki45 z powodu 
sytuacji pandemicznej musiał skupić się na innych zadaniach. Jak wyjaśnił dyrektor DI …obecna 
sytuacja związana z epidemią COVID-19 […] w sposób znaczący przedefiniowała priorytety działań DI, 
na który nałożone zostały działania o charakterze krytycznym, w zakresie zapewnienia narzędzi 
technologicznych, dla zapewnienia zachowania ciągłości działania NFOŚiGW w reżimie pracy zdalnej 
i pracy hybrydowej. Systemy informatyczne NFOŚiGW w znacznej części nie były przystosowane do 
takiego sposobu pracy, w związku z czym w ostatnim roku przeprowadzono szereg projektów 
dostosowawczych. Prace te miały znaczący wpływ na opóźnienie prac nad nowym systemem obsługi 
umów. 

4.1.2.2. Koszty realizacji zadań 

Koszty realizacji zadań stanowiły w całości środki przekazane innym podmiotom i w 2020 r. 
wyniosły 3 464 870,4 tys. zł. Były one o 11,2% niższe od planowanych w ustawie budżetowej. 
W porównaniu z 2019 r. ten rodzaj kosztów w 2020 r. był o 692 017,6 tys. zł (o 25,0%) wyższy. 

Ze środków NFOŚiGW na dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
najwyższą kwotę wykorzystano w dziedzinie Ochrona klimatu i atmosfery – 2 869 422,9 tys. zł 
(95,4% planu po zmianach). W 2020 r. finansowanie dotacyjne w tej dziedzinie stanowiło 132,4% 
finansowania w 2019 r. 

Najniższe wykonanie planu finansowania dotacyjnego wystąpiło w dziedzinach: Gekon – Generator 
Koncepcji Ekologicznych (14,8%), Ekspertyzy i prace naukowo badawcze (18,5%), Ochrona 

                                                           
39 Uchwała nr A/91/1/2020 z 21 grudnia 2020 r. ws. zmiany planu kosztów utrzymania organów i Biura NFOŚiGW oraz 

zmiany planu inwestycyjnego Biura NFOŚiGW na rok 2020 r., przyjętych uchwałą nr A/32/2/2020 z 21 kwietnia 2020 r. 
40  Pierwotnie planowano 4475,0 tys. zł. 
41  Pierwotnie planowano 6700,0 tys. zł. 
42  Umowa nr 2020/0081/NFK z 25 marca 2020 r. 
43  Umowa nr 2020/0147/NFK z 4 czerwca 2020 r. dotycząca zakupu zestawów umożliwiających prowadzenie 

wideokonferencji pomiędzy NFOŚiGW a wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej: 
wfośigw), z możliwością wykorzystania również w komunikacji z innymi podmiotami, w szczególności w zakresie obsługi 
następujących programów priorytetowych: 1) programu Czyste Powietrze; 2) projektów prowadzonych przez Wydział 
Współpracy Regionalnej. 

44  Kwota wydatku w 2020 r. – 202,8 tys. zł (naliczono karę umowną w wys. 2,8 tys. zł za opóźnienie). 
45  Dalej: DI. 
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powierzchni ziemi (26,3%) oraz Umorzenia pożyczek i kredytów (35,8%). W stosunku do poziomu 
finansowania w 2019 r. wykorzystanie dotacyjne środków na Gekon – Generator Koncepcji 
Ekologicznych wyniosło 84,3%. 
Przyczyny odchyleń w finansowaniu, w odniesieniu do poszczególnych dziedzin były następujące: 

− Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych – odstąpienie od popisania umowy o dofinansowanie 
przez beneficjenta, wydłużenie terminu zawarcia umowy o rok oraz wycofanie wniosku przez 
wnioskodawcę. 

− Ochrona powierzchni ziemi – wystąpienie opóźnień wynikających m.in. z konieczności 
pozyskiwania indywidualnych opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla projektów oraz 
złożenie przez beneficjentów wniosków o przesunięcie i wydłużenie okresu realizacji 
przedsięwzięć w ramach programu Usuwanie porzuconych odpadów. W programie Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej niepełne wykonanie wynika 
również z opóźnień w realizacji przedsięwzięć w ramach zawartych umów. W związku 
z identyfikowanym przez gminy ryzykiem niezakończenia realizacji przedsięwzięć wydłużono 
realizację programu do końca I kwartału 2021 r. Powyższa zmiana miała na celu umożliwienie 
gminom zakończenia realizacji przedsięwzięć rozpoczętych w 2020 r. poprzez wydłużenie 
terminu kwalifikowalności wydatków oraz dokonywania płatności na rzecz gmin do 31 marca 
2021 r. W konsekwencji gminy, które nie sporządziły sprawozdania pomocy de minimis, 
udzielanej rolnikom w systemie SRPP, zgodnie z pkt 7.3.2 programu, mogą tego dokonać 
w 2021 r. – w ramach krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie na lata 2019–2021. 
Wypłaty w ramach programu Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 
wapnowanie zostały wstrzymane przez wfośigw (partner pośredniczący) w lipcu ubiegłego roku 
ze względu na wyczerpanie limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie. 

− Ekspertyzy i prace naukowo badawcze – przesunięcie terminów realizacji przedsięwzięć 
z powodu stanu epidemicznego w kraju, co skutkowało przełożeniem wypłat na kolejny rok. 
Ponadto zmniejszone zostały kwoty umów na skutek korzystnych rozstrzygnięć przetargowych. 
W 2020 r. nastąpił zwrot w wys. 8035 tys. zł z organizacji konferencji COP24, co pomniejszyło 
realizację planu o ponad 8 mln zł. 

Wykonanie planu finansowania dotacyjnego poniżej 90,0% wystąpiło w dziedzinach: Program Life 
(55,8%); Ochrona przyrody i krajobrazu (64,9%); Edukacja Ekologiczna (67,5%); Doradztwo 
energetyczne (61,7%); Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez 
wfośigw ze środków NFOŚiGW (65,4%).  
Niższy od planowanego poziomu wykorzystywania limitów spowodowany był w poszczególnych 
dziedzinach następującymi przyczynami: 

− Ochrona przyrody i klimatu – brakiem zatwierdzenia programu Ochrona i przywracanie 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 3) Ograniczenie szkodliwych emisji 
i zanieczyszczeń w parkach narodowych. Z kolei w programie Ochrona i przywracanie 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w części 1 i 2 w przetargach na wykonanie zadań 
wystąpiły znaczne zwiększenia kwot w stosunku do zakładanych, co prowadziło do 
przesunięcia ich realizacji, a w konsekwencji do aneksowania umów i przyjęcia nowych 
harmonogramów rzeczowo finansowych. Dotyczyło to państwowych jednostek badawczych, 
parków narodowych. 

− Doradztwo energetyczne – niezrealizowaniem planowanego wzrostu wydatków na wynagrodzenia 
w projekcie, wynikającego z przyznania dodatkowego etatu kwalifikowanego każdemu 
z partnerów. Refundacja tych wydatków mogła nastąpić dopiero po podpisaniu aneksu do umowy 
o dofinansowanie, co planowano na II kwartał 2020 r. Ze względu na to, że pozostałe zmiany 
wprowadzane tym aneksem (wskaźniki projektu) wymagały zmiany dokumentów programowych 
POIiŚ, procedura zawarcia aneksu wydłużyła się do stycznia 2021 r., stąd uzyskanie refundacji 
w 2020 r. z tytułu dodatkowych 17 etatów w projekcie było niemożliwe. 

− Program Life – pomimo przyjęcia w planie działalności na 2020 r. mniejszej kwoty wypłat, niż 
wynikało to z podjętych zobowiązań, plan wypłat nie został zrealizowany. Przyczyną tego 
stanu były opóźnienia w realizacji projektów wynikające ze stanu pandemii panującego 
w 2020 r., skutkujące przesunięciami wypłat środków na kolejne lata. 

Największy wzrost dotacyjnego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków 
krajowych w 2020 r., w porównaniu z 2019 r., nastąpił w dziedzinach: Ochrona klimatu i atmosfery  
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– wydatkowano 2 869 422,9 tys. zł, tj. o 701 442,0 tys. zł więcej; Adaptacja do zmian klimatu oraz 
ograniczenie skutków zagrożeń środowiska – wydatkowano 28 615,6 tys. zł, tj. o 9756,6 tys. zł więcej. 

Przyczynami wzrostu finansowania dotacyjnego w ww. dziedzinach było m.in.: wdrożenie 
w wyższym stopniu nowego programu Mój prąd.  

4.1.2.3. Zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa 

Dotacje z budżetu państwa w 2020 r. wykorzystane zostały w wys. 46 648,8 tys. zł, co stanowiło 
94,2% planu po zmianach, a w porównaniu do 2019 r. było wyższe o 4,9% (o 2185,3 tys. zł). Dotacje 
przeznaczono na: 

− dofinansowanie (wydatki bieżące i inwestycyjne) kosztów pomocy technicznej POIiŚ 2014–2020 
i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, kosztów zarządzania w ramach MF EOG, kosztów 
Projektu Doradztwa Energetycznego dla NFOŚiGW w wys. ogółem 36 045,2 tys. zł; 

− Projekt Doradztwa Energetycznego – środki dla partnerów w wysokości 10 229,5 tys. zł 
(w pozycji tej zawarte są środki otrzymane w 2019 r., a wykorzystane w 2020 r. w wys. 174,3 tys. zł); 

− dofinansowanie wydatków inwestycyjnych NFOŚiGW w ramach: pomocy technicznej POIiŚ, 
w związku z realizacją Projektu Doradztwa Energetycznego oraz kosztów zarządzania MF EOG 
w wys. 374,2 tys. zł. 

4.1.2.4. Realizacja programów współfinansowanych środkami zagranicznymi przez NFOŚiGW 

Narodowy Fundusz pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla dwóch osi priorytetowych: I Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki oraz II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
współfinansowanych ze środków UE46 w ramach POIiŚ 2014–2020. W 2020 r. NFOŚiGW 
kontynuował prace związane z obsługą naborów i oceną wniosków o dofinansowane, zawieraniem 
umów o dofinansowanie oraz oceną i realizacją złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność. 
W związku ze stanem pandemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2 zmianie uległa organizacja 
pracy NFOŚiGW – nastąpiło w dużej części przejście na pracę zdalną, co wymusiło zmiany w sposobie 
oceny i akceptacji dokumentów na różnych szczeblach decyzyjnych w komórkach organizacyjnych 
zaangażowanych w zadania POIiŚ.  

W 2020 r. w ramach ww. osi priorytetowych podpisano łącznie 97 umów o dofinansowanie dla 
projektów o łącznej wartości 2 307 310,7 tys. zł i łącznym wnioskowanym dofinansowaniu UE  
– 950 705,6 tys. zł. W ramach I osi podpisano 65 umów47 o łącznej wartości 1 690 711,7 tys. zł 
i łącznym dofinansowaniu UE – 586 223,0 tys. zł. W ramach II osi podpisano 32 umowy o łącznej 
wartości 616 599,0 tys. zł i łącznym dofinansowaniu UE – 364 482,6 tys. zł. W 2019 r. podpisano 
257 umów o łącznej wartości projektów 3 462 030,6 tys. zł. A od początku realizacji POIiŚ  
2014–2020 podpisano 1350 umów o łącznej wartości 38 629 605,7 tys. zł i łącznym dofinansowaniu 
UE – 19 685 605,4 tys. zł. 

Płatności zrealizowane w ramach POIiŚ w 2020 r. wyniosły ogółem 3 405 130,7 tys. zł (tj. 119,7% 
kwoty określonej w planie na 2020 r.) oraz 112,8% kwoty wykonanej w 2019 r. Od początku 
realizacji POIiŚ wypłacono beneficjentom 10 454 250,7 tys. zł (w tym czasie zwrócono 
886 968,0 tys. zł). W 2020 r., w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 
NFOŚiGW wdrażał następujące działania i poddziałania48:  

– 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz 
z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – łączna kwota wypłaconych 
w 2020 r. środków – 79 183,5 tys. zł49 (wobec 33 721,2 tys. zł w 2019 r.). W 2020 r. zakończona 
została pod względem finansowym50 realizacja jednego projektu (dofinansowanie UE  
– 2149,9 tys. zł). Trwała ocena wniosków złożonych w czwartym i piątym naborze konkursowym. 

– 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach – łączna kwota wypłaconych środków – 77 702,9 tys. zł51 (wobec 

                                                           
46  Obie osie priorytetowe POIiŚ współfinansowane były ze środków Funduszu Spójności. 
47  Nie obejmuje umowy nr POIS.01.01.01-00-0005/18 rozwiązanej z dniem 31 października 2020 r. (umowa zawarta w marcu 

2020 r. o wartości dofinansowania UE w wys. 121 549,0 tys. zł). 
48  Projekty były wybierane do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym. 
49  Ze zwrotami – 74 787,4 tys. zł. 
50  Jako zakończenie finansowe rozumiane jest zatwierdzenie wniosku o płatność końcową. 
51  Ze zwrotami – 44 876,1 tys. zł. 
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43 318,5 tys. zł. w 2019 r.). Zakończona została realizacja dwóch projektów (łączne 
dofinansowanie UE – 1 796,0 tys. zł). 

– 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – łączna kwota 
wypłaconych środków – 123 410,3 tys. zł52 (wobec 94 335,8 tys. zł w 2019 r.). Zakończona 
została realizacja 21 projektów (łączne dofinansowanie UE – 83 099,9 tys. zł). 

– 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym – łączna kwota 
wypłaconych środków – 54 738,1 tys. zł53 (wobec 35 968,5 tys. zł w 2019 r.). Zakończona została 
realizacja dwóch projektów (łączne dofinansowanie UE – 7737,9 tys. zł). 

– 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – łączna kwota wypłaconych środków  
– 206 379,5 tys. zł54 (wobec 125 753,2 tys. zł w 2019 r.). Zakończona została realizacja czterech 
projektów (łączne dofinansowania UE – 12 031,6 tys. zł). 

– 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji – łączna kwota wypłaconych środków  
– 96 284,6 tys. zł55 (wobec 71 087,8 tys. zł w 2019 r.). Zakończona została realizacja sześciu 
projektów (łączne dofinansowanie UE – 27 056,2 tys. zł). 

– 1.6.2. Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – łączna kwota 
wypłaconych środków – 44 787,4 tys. zł56 (wobec 12 509,1 tys. zł w 2019 r.). Zakończona została 
realizacja jednego projektu (dofinansowanie UE – 1057,4 tys. zł). 

W 2020 r. w ramach osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
przeprowadzono jeden nabór konkursowy oraz prowadzono ocenę wniosków złożonych w trybie 
pozakonkursowym. Narodowy Fundusz realizował zadania z zakresu wdrażania następujących 
działań57:  

– 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski 
żywiołowe w szczególności katastrofy naturalne i monitoring środowiska – łączna kwota 
wypłaconych w 2020 r. środków – 799 274,2 tys. zł58 (wobec 558 718,2 tys. zł w 2019 r.). 
W 2020 r. zakończona została realizacja sześciu projektów (łączne dofinansowanie UE  
– 44 069,0 tys. zł). 

– 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi – łączna kwota wypłaconych środków  
– 159 949,9 tys. zł59 (wobec 69 006,5 tys. zł w 2019 r.). Zakończona została realizacja trzech 
projektów (łączne dofinansowanie UE – 35 659,9 tys. zł). 

– 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – łączna kwota wypłaconych środków  
– 1 862 166,2 tys. zł60 (wobec 1 756 412,8 tys. zł w 2019 r.). Zakończona została realizacja 
60 projektów (łączne dofinansowanie UE – 484 873,5 tys. zł). 

– 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – łączna kwota wypłaconych środków  
– 43 472,1 tys. zł61 (wobec 36 270,4 tys. zł w 2019 r.). Zakończona została realizacja 
10 projektów (łączne dofinansowanie UE – 9153,0 tys. zł). 

– 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego – łączna kwota wypłaconych środków  
– 157 607,7 tys. zł62 (wobec 181 367,6 tys. zł w 2019 r.). Zakończona została realizacja 
24 projektów (łączne dofinansowanie UE – 100 949,7 tys. zł). 

 

 

 

 

                                                           
52  Ze zwrotami – 110 602,6 tys. zł. 
53  Ze zwrotami – 54 037,2 tys. zł. 
54  Ze zwrotami – 200 147,3 tys. zł. 
55  Ze zwrotami – 86 753,1 tys. zł. 
56  Ze zwrotami – 40 664,8 tys. zł. 
57  Projekty były wybierane do dofinansowania zarówno w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym. 
58  Ze zwrotami – 725 856,3 tys. zł. 
59  Ze zwrotami – 155 763,4 tys. zł. 
60  Ze zwrotami – 1 738 496,6 tys. zł. 
61  Ze zwrotami – 37 657,7 tys. zł. 
62  Ze zwrotami – 135 523,6 tys. zł. 
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Analizie poddano dokumentację 10 projektów, w tym sześciu projektów realizowanych w ramach osi 
priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki63 oraz czterech projektów realizowanych 
w ramach osi II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu64. Planowany całkowity 
łączny koszt realizacji ww. projektów – 1 375 135,0 tys. zł, w tym łączny maksymalny poziom 
dofinansowania ze środków UE – 419 911,1 tys. zł, łączna kwota wypłacona beneficjentom w 2020 r. 
– 93 667,5 tys. zł.  

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 m.in. problemy 
z wyłonieniem wykonawców w związku z tym, że oferty składane w postępowaniach przetargowych 
były wyższe niż pierwotnie zakładano. Spowodowało to konieczność zwiększania kwoty 
dofinansowania i kosztów kwalifikowanych oraz wydłużania okresu realizacji w projektach. 

Stan pandemii spowodowany wirusem SARS CoV-2 zahamował również postęp we wdrażaniu 
projektów z dużym udziałem działań miękkich, w których bazuje się na dotarciu do odbiorcy 
m.in. poprzez imprezy masowe, szkolenia, konferencje, edukację bezpośrednią. W 2020 r. 
praktycznie cała tego typu działalność została zawieszona w związku z wprowadzonymi 
obostrzeniami. W przypadku projektów inwestycyjnych pojawiły się problemy z dostępem do 
materiałów budowlanych i czasowym wstrzymaniem prac spowodowanym brakami kadrowymi. 
W celu rozwiązania problemów NFOŚiGW prowadził bieżący monitoring realizacji projektów, w tym 
analizowano informacje przekazywane przez beneficjentów zarówno we wnioskach o płatność jak 
i w kontaktach roboczych. Organizowano spotkania w celu szczegółowego omówienia problemów 
i podjęcia decyzji co do dalszych działań.  

Ponadto w związku ze stwierdzonymi przez NIK w trakcie zeszłorocznej kontroli wykonania budżetu 
państwa65 nieprawidłowościami w realizacji projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz 
stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych66 poddano ponownej weryfikacji stan realizacji 
projektu. Stwierdzono, że nastąpiło zwiększenie wykorzystania wydatków kwalifikowalnych 
w ramach projektu – beneficjent rozliczył 21,65% wydatków – wobec 2,8% wg stanu na 31 grudnia 
2019 r. Ponadto NFOŚiGW od początku realizacji projektu do 26 marca 2021 r. zatwierdził 
14 wniosków o płatność (z 16 złożonych) – na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych  
– 7395,9 tys. zł, w tym w 2020 r. sześć wniosków łącznie na 6056,7 tys. zł.  

4.1.3. FINANSOWANIE ZWROTNE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Na zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r. zaplanowano 
2 115 000,0 tys. zł, tj. 32,5% środków własnych Narodowego Funduszu ogółem. W 2020 r. 
finansowanie w formie zwrotnej wykonano na poziomie 1 268 780,0 tys. zł (60,0% planu), z tego 
finansowanie pożyczkowe – 1 241 273,0 tys. zł, tj. 89,0% planu, i finansowanie kapitałowe  
– 27 507,0 tys. zł, tj. 3,8% planu. W porównaniu z 2019 r. na finansowanie w formie pożyczek 
przeznaczono o 523 557,5 tys. zł (o 72,9%) więcej. Zauważono trend wzrostowy wypłat środków 
przeznaczanych na pożyczki w latach 2017–2020 (odpowiednio 455 729,0 tys. zł, 646 442,5 tys. zł, 
717 715,5 tys. zł i 1 241 273,0 tys. zł). 

                                                           
63  Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2 (umowa nr POIS.01.01.01-00 

-0008/17-03 z 7 listopada 2017 r.); Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS SA (umowa nr POIS.01.02.00-00 
-0009/18-01 z 19 grudnia 2018 r.); Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wodzisławiu Śląskim (umowa nr POIS.01.03.01-00-0097/17-04 z 27 maja 2019 r.); Głęboka termomodernizacja budynków 
mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu (umowa nr POIS.01.03.02-00-0024/16-00 z 28 stycznia 2018 r.); 
Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła (umowa 
nr POIS.01.05.00-00-0002/18-02 z 9 października 2018 r.); Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie 
miasta Lublin (umowa nr POIS.01.06.02-00-0028/16-01 z 7 listopada 2017 r.). 

64  Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia 
odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków 
nadzwyczajnych zagrożeń (umowa nr POIS.02.01.00-00-0007/17-04 z 18 sierpnia 2017 r.); Budowa instalacji termicznego 
przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej 
i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (umowa nr POIS.02.02.00-00-0028/16-02 z 7 czerwca 2019 r.); Opracowanie 
zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją 
społeczną (umowa nr POIS.02.04.00-00-0100/16-03 z 29 grudnia 2017 r.); Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz 
z modernizacją oczyszczalni ścieków w gminie Morawica (umowa nr POIS.02.03.00-00-0203/16-03 z 29 maja 2017 r.). 

65  Kontrola P/20/001 Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. 
66  Umowa nr POIS.02.04.00-00-0191/16-04 z 10 kwietnia 2017 r. 
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Środki na finansowanie pożyczkowe zaplanowano w ośmiu dziedzinach. W pięciu dziedzinach plan 
finansowania pożyczkowego został zrealizowany na poziomie od 54% do 131,5%. W dziedzinie 
Górnictwo plan zrealizowano na poziomie 2,6%, a w dwóch dziedzinach Współfinansowanie LIFE 
i Ochrona przyrody i krajobrazu w ogóle nie finansowano pożyczek, mimo planowanych, 
odpowiednio, 1000,0 tys. zł i 282,0 tys. zł.  

W NFOŚiGW wyjaśniono, że niskie wykonanie planu pożyczkowego w ramach dziedziny Górnictwo 
wynika z rezygnacji przez spółkę z dofinansowania przedsięwzięcia Opracowanie technologii 
przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla – eksperyment badawczy w systemie otworów 
Bielszowice-1K i Bielszowice-2H, którego koszty wynosiły 79,6 mln zł, w tym potencjalne 
finansowanie zwrotne 51 mln zł.  

Nie wykonano budżetu wypłat zwrotnych w ramach dziedziny Współfinansowanie LIFE ze względu 
na niewielkie zainteresowanie tą formą dofinansowania. Do Narodowego Funduszu wpłynęły trzy 
wnioski o pożyczkę, z których pierwszy został odrzucony z przyczyn formalnych, drugi według 
informacji wnioskodawcy będzie wycofany, natomiast trzeci został w lutym 2021 r. pozytywnie 
rozpatrzony przez Zarząd, co pozwoli na zawarcie umowy w 2021 r. Nadpłynność w sektorze 
bankowym i niskie oprocentowanie konkurencyjnych pożyczek powodują mniejsze zainteresowanie 
ofertą NFOŚiGW w tym zakresie.  

Z kolei w przypadku dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu nie była możliwa realizacja planu, gdyż 
nie został zatwierdzony program priorytetowy Ochrona i  przywracanie różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej Część 3) Ograniczenie szkodliwych emisji i zanieczyszczeń w parkach narodowych, 
w którym przewidywane było możliwe zainteresowanie beneficjentów taką formą dofinansowania.  

W 2020 r. Zarząd czterokrotnie analizował informacje na temat prognozy płynności Narodowego 
Funduszu związanej z finansowaniem zadań ochrony środowiska w latach 2020–2024. W NFOŚiGW 
wyjaśniono, że w 2020 r. nie zmaterializowało się ryzyko utraty płynności w NFOŚiGW, co pozwala 
na realizację podjętych zobowiązań i planowych wypłat. Cyklicznie (raz w miesiącu) przedkładane 
było Zarządowi przez Departament Planowania i Sprawozdawczości sprawozdanie z realizacji planu 
działalności, w którym ujęte były wielkości przedstawiające stan środków pieniężnych na 
poszczególnych zobowiązaniach wieloletnich oraz na funduszu podstawowym. W związku 
z nałożonymi na NFOŚiGW obciążeniami finansowymi na podstawie ustawy o Rządowym Funduszu 
Rozwoju Dróg, w czerwcu 2020 r. Zarząd zwrócił się do Ministra Klimatu – w trybie art. 401c ust. 11 
Poś – o wyrażanie zgody na przesunięcie środków zgromadzonych na zobowiązaniach wieloletnich 
na fundusz podstawowy. W 2020 r. Zarząd podjął działania mające na celu ograniczenie deficytu na 
funduszu podstawowym. Zostały przeprowadzone dwukrotnie (czerwiec i listopad) przeglądy 
realizowanych programów priorytetowych, zidentyfikowano programy, których kontynuacja została 
ograniczona (Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, Sokół), podjęto działania mające na celu 
pozyskanie nowych źródeł finansowania (Krajowy Plan Odbudowy, Fundusz Modernizacyjny) 
obecnych programów jak również nowo tworzonych. Pomimo tych działań występuje nadal deficyt 
na funduszu podstawowym. Obowiązkowa wpłata na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest 
wyższa (o co najmniej 300 mln zł) niż wpływy roczne zasilające fundusz podstawowy, co decyduje 
o trwałym występowaniu deficytu na tym funduszu. Ponadto w połowie 2020 r. odbyły się spotkania 
Zarządu i wybranych dyrektorów departamentów NFOŚiGW z Ministrem Klimatu 
i przedstawicielami departamentów Ministerstwa Klimatu na temat ograniczania obciążeń 
ustawowych Narodowego Funduszu oraz ograniczenia oferty programowej w 2020 r. i kolejnych 
latach. Do końca 2020 r. nie nastąpiła żadna zmiana ustawowa w zakresie obowiązku wnoszenia 
wpłat na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W celu elastycznego zarządzania środkami 
finansowymi Narodowego Funduszu w przypadku problemów w zakresie zapewnienia środków na 
funduszu podstawowym w kolejnych latach istnieje jeszcze możliwość, która również brana jest pod 
uwagę, aby pożyczki dotychczas finansowane (w latach 2020–2021) ze środków funduszu 
podstawowego były wypłacane ze środków zobowiązań wieloletnich, a przepisy art. 401c ust. 12 Poś 
umożliwiają takie działanie, bez konieczności zgody Ministra Klimatu i Środowiska. W celu 
zachowania płynności podjęto działania w zakresie uwzględnienia w planie działalności na 2021 r. 
wypłat ograniczonych do poziomu wynikającego z podjętych zobowiązań (podpisanych umów 
i podjętych decyzji) oraz wynikających z ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów konkursowych. 
Ponadto dla zachowania dyscypliny finansowej przy kolejnych zmianach aktualnie wdrażanych 
programów priorytetowych przyjęto zasadę umożliwiającą zwiększenia budżetu programu, ponad 
kwoty uwzględniane w planie finansowym na 2021 r., po wskazaniu nowego źródła finansowania 
bądź wskazaniu zmniejszenia koniecznych wypłat w innych wdrażanych programach 
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priorytetowych. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działania podejmowane w NFOŚiGW 
na rzecz zapobiegania zagrożeniu utraty płynności w 2020 r. 

4.1.4. ZOBOWIĄZANIA 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec 2020 r. wyniosły 42 789,8 tys. zł i w porównaniu 
do 2019 r. były wyższe o 12,6%. Na wymienioną wielkość składały się rezerwy na zobowiązania 
wynoszące 17 554,8 tys. zł (wyższe o 0,5% niż w 2019 r.), zobowiązania krótkoterminowe  
– 14 771,2 tys. zł (wyższe 42,0% niż w 2019 r.) oraz rozliczenia międzyokresowe – 10 463,7 tys. zł 
(wyższe o 10,4% niż w 2019 r.). Na koniec 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Według sprawozdania finansowego w NFOŚiGW na koniec 2020 r. wystąpiły zobowiązania 
warunkowe67 (pozabilansowe), tj.: z tytułu zawartych umów (7 941 508,7 tys. zł), z tytułu poręczenia 
na okres do 17 września 2022 r. (47 190,2 tys. zł – zobowiązanie to wynika z porozumienia 
z 21 kwietnia 1994 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Środowiska, NFOŚiGW i Miastem 
Świnoujście w sprawie realizacji projektu Oczyszczalnia ścieków) oraz z tytułu dofinansowania 
przedsięwzięć ekologicznych po decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej, przed zawarciem umów 
(389 804,1 tys. zł). 

4.1.5. GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI  

Jak wyjaśniono okres, na jaki lokowano w 2019 r. wolne środki, uzależniony był 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.  

Na 31 grudnia 2020 r. stan środków pieniężnych oddanych w depozyt do Ministra Finansów wyniósł 
8 251 773,3 tys. zł. Wolne środki były lokowane zgodnie z art. 196 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. ovfinansach publicznych68 oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 
2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych 
przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie69 w BGK. Środki lokowane były 
w BGK na okres od 1 do 366 dni. Średni okres (z 12 miesięcy) lokowania środków70 wyniósł 12 dni, 
a średnia kwota lokowanych środków wyniosła 127 519,7 tys. zł. Przychody z oprocentowania 
zakończonych w 2020 r. lokat wyniosły 82 672,7 tys. zł i były niższe o 31 191,0 tys. zł (tj. o 27,4%) 
od przychodów osiągniętych z tego tytułu w 2019 r.  

W NFOŚiGW wskazano, że okres, na jaki lokowano w 2020 r. wolne środki, uzależniony był 
od udzielanego przez NFOŚiGW finansowania zwrotnego oraz bezzwrotnego, a także pozostałych 
form dofinansowania. Lokowanie wolnych środków odbywało się w ramach wdrożonego 
w NFOŚiGW systemu zarządzania płynnością finansową oraz nie stanowiło zagrożenia dla 
terminowej realizacji zadań NFOŚiGW. Zarząd otrzymywał cykliczną (miesięczną) informację 
z wykonania planu finansowego i stanu środków pieniężnych, przygotowaną na podstawie danych 
zawartych w systemach informatycznych NFOŚiGW, departamentów ekologicznych i danych 
Departamentu Planowania i Sprawozdawczości. Dla zachowania płynności krótkoterminowej kwota 
lokowana dzielona była na mniejsze kwoty, a zakładane lokaty miały różne terminy zapadalności. 
Środki przyjmowane przez Ministerstwo Finansów w depozyt oprocentowane były w oparciu 
o stawki rynkowe WIBID. 

4.1.6.  WYKONANIE ZADAŃ 
4.1.6.1. Udzielanie dofinansowania na realizację zadań 

W 2020 r. rozpatrywano 5253 wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW 
łącznie na 21 066 424,5 tys. zł71. Według stanu na 11 marca 2021 r. – 1665 wniosków, łącznie 
na 3 899 692,4 tys. zł, miało status zatwierdzonych; 2 834 wniosków, łącznie na 12 780 220,3 tys. zł, 
było w trakcie rozpatrywania; 505 wniosków, łącznie na 2 799 379,3 tys. zł, oceniono negatywnie; 
w przypadku 232 wniosków, łącznie na 1 421 904,7 tys. zł, beneficjenci zrezygnowali z dalszego 
                                                           
67  Zobowiązanie warunkowe – obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia 

określonych zdarzeń. 
68  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
69  Dz. U. poz. 1864. 
70  Z uwzględnieniem lokat overnight. 
71  Wnioski rozpatrywane w 2020 r., złożone w 2020 r. i w latach wcześniejszych. 
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ubiegania się o dofinansowanie; zaś 17 wniosków, łącznie na 165 227,7 tys. zł, zostało przekazanych 
do innego załatwienia.  

W 2020 r. ze środków NFOŚiGW realizowano 2850 umów, w których określono dofinansowanie 
w wysokości ogółem 15 495 305,8 tys. zł, z czego w 2020 r. zrealizowano wypłaty na 
2 770 584,1 tys. zł. W 2020 r. zawarto i zakończono 109 umów, łącznie na 105 390,0 tys. zł, z których 
wykorzystano w 2020 r. 74 465,1 tys. zł72. W 2020 r. zawarto i nie zakończono 1430 umów, łącznie 
na 3 931 118,2 tys. zł, z czego wypłacono 756 439,4 tys. zł. W 2020 r. zakończono 614 umów 
zawartych przed 2020 r., łącznie na 2 551 777,6 tys. zł, z której w 2020 r. wypłacono 
333 385,5 tys. zł. Ponadto z 697 umów, zawartych przed 2020 r. i niezakończonych do końca 2020 r., 
łącznie na 8 907 020,1 tys. zł, wypłacono w 2020 r. środki w łącznej wysokości 1 606 294,1 tys. zł73.  

Szczegółowym badaniem objęto realizację 6 umów, łącznie na 16 536,5 tys. zł, w ramach których 
w 2020 r. wypłacono 1368,3 tys. zł.  

Analiza wygenerowanego na potrzeby NIK Zestawienia wniosków rozpatrywanych w 2020 r. 
do sfinansowania ze środków krajowych NFOŚiGW oraz Zestawienia umów finansowanych w 2020 r. 
ze środków NFOŚiGW, 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 – ostatnia aktualizacja uchwałą 
nr B/15/1/2019 Zarządu), 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 we właściwy sposób dotrzymywany. 

W wyniku analizy ustalono, że m.in.: 

− 127 wniosków złożonych w latach 2014–2018, dla których komórką wiodącą był Departament 
Budownictwa (do października 2020 r. Wydział Budownictwa), posiadało status rozpatrywany. 
Taki sam status posiadało 1567 wniosków złożonych w 2019 r., dla których komórką wiodącą 
był Departament Budownictwa (1149 wniosków). Z wyjaśnień uzyskanych w Departamencie 
Budownictwa wynika, że od 1 października 2020 r. przejął on obowiązki Departamentu 
Efektywności Energetycznej i rozpoczął ocenę ekologiczno-techniczną pierwszych wniosków 
złożonych w naborze 1/2019 w programie priorytetowym Budownictwo energooszczędne. Część 1) 
Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, oraz że w przedmiotowym naborze wpłynęła 
bardzo duża liczba wniosków, których ocena oraz proces podpisywania umów angażuje znaczne 
zasoby ludzkie oraz zajmuje dużo czasu. 

− 257 wniosków złożonych w latach 2015–2018, w tym 117 wniosków złożonych w 2017 r., 
posiadających status załatwiony, nie zostało załatwione w terminie wskazanym w podręczniku 
procedur. 

− Wniosek o nr 1394/2017 w omawianym zestawieniu posiada status rozpatrywany pomimo że 
został odrzucony. 

− W zestawieniu umów realizowanych w 2020 r. ze środków krajowych NFOŚiGW zawarte były 
nieaktualne dane w zakresie m.in. stanu rozliczenia umowy pod względem ekologicznym, 
planowanej daty zakończenia zadań. 

4.1.6.2. Rozliczanie efektów ekologicznych i rzeczowych 

Według stanu na 3 marca 2021 r. – 185 umów było nierozliczonych pod względem ekologicznym, 
a opóźnienie w ich rozliczeniu sięgało od jednego do 1346 dni. Pod względem rzeczowym nie 
rozliczono 232 umów, a opóźnienie w ich rozliczeniu wynosiło od jednego do 1260 dni.  

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

                                                           
72  Umowy, które na 31 grudnia 2020 r. zostały zamknięte rzeczowo. 
73  Dane dotyczące liczby umów i kwot wg danych przedłożonych 25 marca 2021 r. 
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Liczba umów nierozliczonych rzeczowo i ekologicznie w 2020 r. zwiększyła się w porównaniu 
z 2019 r., tj. przybyło 130 umów nierozliczonych pod względem rzeczowym od jednego dnia do 1260 
dni oraz 100 umów nierozliczonych pod względem ekologicznym od jednego dnia do 799 dni. 

Rozliczanie umów pod względem rzeczowym i ekologicznym z przekroczeniem terminów 
określonych w tych umowach oznacza, że nie został zrealizowany wniosek pokontrolny, 
sformułowany po kontrolach wykonania budżetu państwa w 2018 r. oraz w 2019 r., dotyczący 
ustalenia w ramach procedur kontroli zarządczej mechanizmów zapewniających terminowe 
rozliczanie umów pod względem rzeczowym i ekologicznym.  

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, czytelnej 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 5 lat 
temu. 

4.1.6.3 Wydatkowanie w 2019 r. środków zobowiązań wieloletnich i Rachunku klimatycznego 

Stan środków zobowiązań wieloletnich na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 6 865 001,5 tys. zł 
i w porównaniu do stanu na 1 stycznia 2020 r. był niższy o 196 690,7 tys. zł, tj. o 2,8%. Wpływy 
środków zobowiązań wieloletnich w 2020 r. wyniosły 2 957 278,4 tys. zł. Ze środków 
zgromadzonych na rachunkach zobowiązań wieloletnich wypłacono 3 153 969,1 tys. zł, z tego na:  

− dotacje – 1 208 351,5 tys. zł, z których ponad 90% wypłacono z 3 zobowiązań wieloletnich: 
Przeciwdziałanie emisjom (674 742,9 tys. zł), OZE i efektywność energetyczna (247 016,5 tys. zł) 
i Geologia (177 344,9 tys. zł); 

− pożyczki – 306 418,4 tys. zł, które były finansowane z trzech zobowiązań wieloletnich: OZE 
i efektywność energetyczna (237 829,4 tys. zł), Gospodarowanie odpadami (62 589,0 tys. zł) 
i Przeciwdziałanie emisjom (6000,0 tys. zł); 

− koszty obsługi – 30 835,9 tys. zł;  

− odsetki bankowe, które wpłynęły w 2019 r. i zostały przekazane na fundusz podstawowy 
w 2020 r. – 7410,5 tys. zł;  

− niepokryte na dzień likwidacji Funduszu niskoemisyjnego transportu koszty NFOŚiGW związane 
z zarządzaniem FNT – 480,3 tys. zł; 

− środki zgromadzone na dzień zamknięcia zobowiązania wieloletniego Biokomponenty i biopaliwa 
– 472,5 tys. zł. 

Zobowiązanie wieloletnie Biokomponenty i biopaliwa zostało zamknięte 1 października 2020 r. 
i środki tego zobowiązania zostały przekazane na zobowiązanie wieloletnie FNT, które w tym dniu 
zostało utworzone.  

Ponadto w lipcu 2020 r. Minister Klimatu, na wniosek Zarządu, działając na podstawie art. 401c ust. 11 
Poś wyraził zgodę na zmniejszenie wysokości 2 zobowiązań wieloletnich – Górnictwo o 400 000,0 tys. zł 
i OZE i efektywność energetyczna o 1 200 000,0 tys. zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i inne zadania finansowane z funduszu podstawowego. Zgodnie 
z art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na NFOŚiGW ciąży 
obowiązek przekazywania z funduszu podstawowego na rzecz tego funduszu corocznie w formie 
równych rat kwartalnych środków w wysokości nie mniejszej niż 1,4 mld zł rocznie.  

Ze środków zobowiązania wieloletniego Handel uprawnieniami do emisji finansowane były zadania 
Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (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. W 2020 r. wypłacono 20 155,5 tys. zł, z tego 19 843,1 tys. zł na wydatki bieżące 
i 312,4 tys. zł na wydatki inwestycyjne. Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2020 zostało 
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przekazane do NFOŚiGW 31 grudnia 2021 r., a NFOŚiGW nie zgłosił uwag do sprawozdania. Również 
w ramach zobowiązania wieloletniego Handel uprawnieniami do emisji realizowana była umowa 
z 27 lipca 2017 r. o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego przez KOBIZE 
w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie w ramach programu LIFE. Z tego tytułu 
w 2020 r. wypłacono 167,2 tys. zł.  

Rok 2020 był ostatnim rokiem wydatkowania środków w ramach umowy sprzedaży jednostek 
przyznanej emisji zawartej 4 października 2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym 
przez Ministra Środowiska, oraz Ministrem Rolnictwa, Żywności i Środowiska reprezentującym Rząd 
Hiszpanii (kupującym). Narodowy Fundusz, jako Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji 
(KOSZI) został zobowiązany do wydatkowania wpływów z umowy na przedsięwzięcia z zakresu 
zazieleniania. Po przewalutowaniu wpływy te wyniosły 168 852,4 tys. zł. W celu realizacji umowy 
NFOŚiGW uruchomił cztery programy priorytetowe System zielonych inwestycji (GIS – Green 
Investment Scheme): (1) Część 6) Sowa – Energooszczędne oświetlenie uliczne, (2) Część 7) Gazela  
– Niskoemisyjny transport miejski, (3) Część 2) Gepard – Bezemisyjny transport publiczny i (4) Kangur 
– Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły. 

Stan środków na Rachunku klimatycznym na 1 stycznia 2020 r. wynosił 36 134,6 tys. zł. W ciągu roku 
został zwiększony o 190,5 tys. zł z tytułu odsetek bankowych. Z Rachunku wypłacono 2916,6 tys. zł 
na realizację projektu w ramach programu Gepard – Bezemisyjny transport publiczny. 

Z uwagi na ryzyko niezakończenia w terminie, tj. do 31 grudnia 2020 r., przedsięwzięć realizowanych 
w ramach programów priorytetowych Gepard – Bezemisyjny transport publiczny (pięć przedsięwzięć) 
i Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły (cztery przedsięwzięcia) oraz brak ugody 
z beneficjentem, któremu wypowiedziano umowę dotacji w ramach programu priorytetowego 
Gazela, uzgodniono z kupującym plan naprawczy w celu zapewnienia pełnego wydatkowania 
środków znajdujących się na Rachunku klimatycznym. Plan polegał na wdrożeniu mechanizmu 
refinansowania w odniesieniu do części wpływów przeznaczonych na realizację ww. trzech 
programów priorytetowych oraz na wydatkowanie części kwoty 5% wpływów, przeznaczonej na 
koszty KOSZI. Zgodnie z ustaleniami z kupującym niewykorzystane i zwrócone na Rachunek 
klimatyczny wpływy zostały przeznaczone na programy priorytetowe System zielonych inwestycji 
(GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów 
sektora finansów publicznych oraz Gepard II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju 
elektromobilności.  

Na podstawie uchwały Zarządu nr B/29/16/2020 z 14 lipca 2020 r., po uzyskaniu pozytywnych 
opinii Rady Konsultacyjnej74, Minister Klimatu, a następnie Minister Klimatu i Środowiska75 
zatwierdzili listy projektów, które zostały wykluczone z finansowania ze środków zgromadzonych 
na Rachunku klimatycznym oraz te, które zostały zakwalifikowane do refinansowania ze środków 
na tym rachunku: 

− dziewięć projektów z programów: Gazela (jeden projekt), Gepard (cztery projekty) i Kangur 
(cztery projekty), łącznie na 93 125,4 tys. zł, zostało wykluczonych z finansowania ze środków 
Rachunku klimatycznego – w to miejsce sfinansowano 46 zakończonych projektów, które 
pierwotnie otrzymały dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu w ramach programu 
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią 
w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych; 

− zrefundowano koszty 55 zakończonych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach programu 
priorytetowego Gepard II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności, 
łącznie na 2239,9 tys. zł, które pierwotnie zostały poniesione ze środków Narodowego 
Funduszu; 

− zrefundowano koszty dwóch zakończonych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach programu 
priorytetowego GIS – Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora 
finansów publicznych, łącznie na 3093,3 tys. zł, które pierwotnie sfinansowano ze środków 
NFOŚiGW. 

W 2020 r. zgodnie z warunkami umowy sprzedaży wydatkowano wszystkie środki znajdujące się na 
Rachunku klimatycznym, tj. 36 325,1 tys. zł, z tego 35 525,1 tys. zł – na dotacje dla beneficjentów, 
i 800,0 tys. zł – na pokrycie planowanych kosztów obsługi, z których zrefundowano 304,8 tys. zł.  

                                                           
74  Uchwały nr 1/2020 z 20 lipca 2020 r. i nr 2/2020 z 2 grudnia 2020 r. 
75  Pisma z 23 lipca 2020 r. i 18 grudnia 2020 r. 
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Na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw76 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 ustawę o promowaniu energii elektrycznej 
z wysokosprawnej kogeneracji77, w NFOŚiGW utworzono subkonto Rachunku klimatycznego. Stan 
środków na subkoncie na 1 stycznia 2020 r. wynosił 1 092 784,4 tys. zł, a na 31 grudnia 2020 r.  
– 604 341,3 tys. zł. W 2020 r. przychody subkonta dotyczyły wyłącznie uzyskanych odsetek 
bankowych w wys. 8056,1 tys. zł. Wydatki w wys. 496 499,2 tys. zł zostały poniesione na dotacje 
z programu priorytetowego Mój Prąd (489 645,8 tys. zł) i koszty obsługi tego programu 
zrefundowane w danym roku (6853,5 tys. zł).  

Dotacje wypłacone na 489 645,8 tys. zł dotyczyły 98 122 instalacji. Wypłat dokonano na podstawie 
list rankingowych zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. energii. W wyniku badania wypłat 
dokonanych w lutym, marcu i grudniu 2020 r. na podstawie dwóch list rankingowych ustalono, 
że kwoty dofinansowania jednej instalacji nie przekraczały 5,0 tys. zł.  

Na podstawie instrukcji Ustalanie i refundacja kosztów obsługi programów i projektów finansowanych 
ze środków subkonta Rachunku klimatycznego pochodzących ze sprzedaży na aukcji uprawnień 
do emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. do zrefundowanych kosztów obsługi zaliczono koszty 
wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (2730,4 tys. zł), koszty promocji 
(3887,9 tys. zł) i pozostałe koszty rodzajowe, w tym m.in. szkolenia, zużycie materiałów biurowych, 
podróże służbowe pracowników (208,9 tys. zł), a także amortyzację środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych (26,3 tys. zł). Refundacją objęto koszty poniesione od listopada 2019 r. 
do września 2020 r., z wyjątkiem kosztów amortyzacji, które dotyczyły okresu od stycznia 2020 r. 
do września 2020 r. 

4.1.6.4 Finansowanie kapitałowe 

Podstawę działalności NFOŚiGW jako inwestora na rynku spółek kapitałowych stanowią art. 411 
ust. 6a oraz art. 411a ust. 1 Poś, zgodnie z którymi Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać 
udziały lub akcje w spółkach oraz nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż Skarb 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw klimatu 
i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem przemysłu 
i usług w zakresie ochrony środowiska oraz jeżeli statutowym lub ustawowym przedmiotem 
działalności tych spółek jest ochrona środowiska i gospodarka wodna. Inwestycje kapitałowe 
NFOŚiGW realizowane były w sposób określony i wynikający ze Strategii Kapitałowej NFOŚiGW na 
lata 2018–202078. W ww. Strategii nie ujęto szczegółowych zapisów odnoszących się do spółki 
Polskie Domy Drewniane SA. 

Narodowy Fundusz, według stanu na 31 grudnia 2020 r., posiadał akcje i udziały w 18 spółkach79, 
z tego: w ośmiu spółkach portfela podstawowego i w 10 spółkach tzw. portfela resztówek, o łącznej 
wartości ewidencyjnej 1 407 758,2 tys. zł. Spośród ww. spółek w 2020 r.: 10 prowadziło 
działalność80, a osiem znajdowało się w likwidacji lub upadłości81. Łączna wartość ewidencyjna 
akcji/udziałów w ośmiu spółkach portfela podstawowego82 wynosiła 1 404 830,3 tys. zł.  

                                                           
76  Dz. U. poz. 2538, ze zm. 
77  Dz. U. poz. 412. 
78  Strategia została przyjęta uchwałą Zarządu nr A/28/2/2018 z 15 maja 2018 r., a następnie została uszczegółowiona 

w zakresie inwestycji kapitałowych NFOŚiGW w przedsiębiorstwa z branży energetyki cieplnej – aktualizacja przyjęta 
uchwałą Zarządu nr A/76/2/2019 z 3 grudnia 2019 r. 

79  W przypadku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. w Żorach rejestracja podwyższenia kapitału 
w wyniku objęcia udziałów przez NFOŚiGW w KRS nastąpiła w styczniu 2021 r. 

80  Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ); Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA; Geotermia Pyrzyce 
sp. z o.o.; Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Tarnowie; Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim; Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA; Polskie Domy Drewniane SA; Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Żory sp. z o.o. w Żorach; FSO MEBLOMOR SA; METANEL SA. 

81  DAEWOO Motor Polska sp. z o.o. w upadłości; Zakłady Przemysłu Lniarskiego „LENWIT” sp. z o.o. w likwidacji; 
HUTA OSTROWIEC S.A. w upadłości; Zakłady Tworzyw Sztucznych PRONIT SA w upadłości; Tłocznia Metali „PRESSTA” SA 
w upadłości likwidacyjnej; OZPL LINOPŁYT SA w likwidacji w upadłości; Przędzalnia Czesankowa „ELANEX” SA 
w likwidacji; Zakłady Futrzarskie KURÓW 1 SA. 

82 BOŚ; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA; Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.; Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Tarnowie; Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim; 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA; Polskie Domy Drewniane SA; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory 
sp. z o.o. w Żorach. 
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O działalności ekonomiczno-finansowej spółek portfela strategicznego i podstawowego Zarząd  
informowany był w 2020 r. poprzez swoich przedstawicieli w radach nadzorczych po każdym 
kwartale oraz na zakończenie roku. W zakresie spółek w likwidacji lub upadłości w Narodowym 
Funduszu wskazano m.in., że: Wszystkie te spółki NFOŚiGW otrzymał w ramach ugód bankowych, 
w zamian za zwolnienie z długu pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku. W przeważającej większości 
spółki zostały postawione w stan upadłości lub likwidacji na początku lat dwutysięcznych. 
Akcje/udziały spółek w stanie likwidacji lub upadłości są niemożliwe do zbycia, natomiast roszczenia 
wynikające z akcji/udziałów zaspokajane są w dalszej kolejności. Spółki będące w stanie upadłości […] 
przekazały do NFOŚiGW informację, że proces upadłości jest nadal prowadzony, jednakże jedynie 
w przypadku ZT Pronit SA syndyk poinformował, że przewidywany termin zakończenia postępowania 
upadłościowego to pierwsze półrocze 2021 r... 

W 2020 r. NFOŚiGW nie otrzymał dywidend z tytułu posiadanych akcji i udziałów. Zysk 
wypracowany w spółkach portfela podstawowego, w których NFOŚiGW posiadał 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 2020 r. realizowany był w funkcji 12  
– Środowisko. W ramach tej funkcji wykonywano 5 zadań podzielonych na 13 podzadań i 21 działań. 
Plan kosztów realizacji zadań określony został w ustawie budżetowej w wys. 4 205 000,0 tys. zł. 
Na realizację zadań poniesiono koszty w wys. 3 746 424,2 tys. zł, co stanowiło 89,1% planu według 
ustawy budżetowej i planu po zmianach83. W porównaniu do 2019 r. (2 981 720,8 tys. zł) poniesione 
koszty były wyższe o 764 703,4 tys. zł, tj. o 25,6%. Na realizację poszczególnych zadań poniesiono 
następujące koszty:  

− Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku – 493 199,3 tys. zł (79,33% 
planu według ustawy budżetowej i planu po zmianach). Osiągnięta wartość miernika, 
określonego jako zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz 
informacyjnych (mln osób), wyniosła 126 mln osób wobec planowanych 92 mln osób (136,6% 
planu).  

Koszty realizacji zadania dotyczyły m.in.: tworzenia i koordynacji regulacji w zakresie ochrony 
środowiska – 186 713,8 tys. zł, promocji zachowań proekologicznych i edukacji środowiskowej  
– 41 572,1 tys. zł, monitoringu środowiska i kontroli – 77 855,6 tys. zł, ochrony przed skutkami 
zagrożeń 1 115 999,2 tys. zł, gospodarka odpadami – 71 058,6 tys. zł. Wartość miernika została 
przekroczona z uwagi na rozliczenie umowy planowanej na rok 2019 w 2020 r. Przekroczenie 
wartości wskaźnika, w porównaniu do planowanej na etapie zawierania umowy, dotyczy 
realizacji zadania objętego umową zawartą z Ministrem Środowiska pn. Wsparcie zadań Ministra 
Środowiska w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie 
zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu (umowa 
nr 252/2018). Przyczynami niższego wydatkowania środków w ramach zadania było m.in.: 
niższe niż planowano wykonanie wydatków w ramach podzadania 12.1.1 Tworzenie 
i koordynacja regulacji w zakresie ochrony środowiska oraz informacja o środowisku – o 163 mln zł 
i podzadania 12.1.6.W Gospodarka odpadami – o 10 mln zł. Dla podzadania 12.1.1 poniesiono 
mniejsze niż planowano wydatki na współfinansowanie programu LIFE, wdrażanie programów 
Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych i Sokół oraz nie poniesiono zaplanowanych wydatków 
na wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska w wys. 
70 mln zł (planowano ich poniesienie jednakże ostatecznie ustawa okołobudżetowa nie 
zobligowała NFOŚiGW do zapłacenia tych składek). W podzadaniu 12.1.6.W zrealizowany 
poziom kosztów w stosunku do planu wynika głównie z niższego o ponad 5 mln zł wykonania 
wydatków na realizację programu Racjonalna gospodarka odpadami oraz programu SYSTEM  
– Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów 
zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest (o 5 mln zł mniej niż 
planowano). Natomiast dla podzadania 12.1.4.W poziom kosztów w stosunku do planu jest 
przekroczony z uwagi na większe wydatki w zakresie ogólnopolskiego programu finansowania 
służb ratowniczych, na który wydatkowano ponad 92,5 mln zł (plan 50 mln zł), oraz 
zwiększonego zapotrzebowania na zakupy sprzętu ratowniczego. Ponadto w roku 2020, 

                                                           
83  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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w NFOŚiGW wprowadzono do realizacji nowy program priorytetowy pn. Moja woda, z którego 
wydatkowano prawie 8 mln zł. 

− Zadanie 12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności – 93 179,7 tys. zł (95,3% planu według ustawy 
budżetowej i planu po zmianach). Osiągnięta wartość miernika, określonego jako powierzchnia 
siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (ha), wyniosła 90 636 ha wobec 
planowanych 70 769 ha (128,1% planu). Koszty zadania dotyczyły m.in.: ochrony przyrody 
i krajobrazu – 25 202,3 tys. zł oraz ochrony gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych  
– 67 327,7 tys. zł. Przyczynami niezrealizowania planowanych kosztów 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.  
Wyższe wykonanie miernika wynikało z uwzględnienia w rozliczeniu umowy z Kampinoskim 
Parkiem Narodowym, dla której wskaźnikiem programu priorytetowego – Ochrona przyrody 
i krajobrazu z 2013 r. (z poprzedniej perspektywy finansowej) był miernik o nazwie 
Powierzchnia, na której uzyskano poprawę stanu ochrony środowiska przyrodniczego [ha]  
– wykonany na podstawie ww. umowy. W obecnym programie priorytetowym wskaźnik ten jest 
zastąpiony wskaźnikiem o nazwie Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego 
statusu ochrony [ha], o analogicznym znaczeniu, który podlega obecnie monitorowaniu. 
W związku z tym wielkość planowana z tej umowy nie byłaby nigdzie uwzględniona, 
a zaprezentowanie jej w 2020  r. daje rzeczywisty obraz wykonania miernika. 

− Zadanie 12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu – 2 933 629,6 tys. zł 
(90,8% planu według ustawy budżetowej i planu po zmianach). Osiągnięta wartość miernika 
określonego jako Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (Mg/rok) wyniosła 
793 457 Mg/rok wobec planowanych 274 324 Mg/rok (289,2% planu). Koszty zadania dotyczyły 
m.in.: realizacji inwestycji ukierunkowanych na ograniczenie zapotrzebowania na energię, 
doradztwo energetyczne, realizację programów: Czyste powietrze i Mój prąd oraz finansowanie 
Funduszu Dróg Samorządowych. Wpływ na przekroczenie wartości miernika miały dwa 
programy priorytetowe: 

• Czyste powietrze – w ramach programu uzyskano wartość unikniętej emisji dwutlenku węgla 
w wysokości 303 472 Mg/rok. Ze względu na uproszczenia zawarte w programie mające na 
celu zachęcić osoby fizyczne do realizacji przedsięwzięć oraz obniżyć koszty realizacji zadań 
wartości efektu są liczone w sposób uproszczony (szacowane). Zakładany w planie poziom 
miernika do uzyskania na koniec 2020 r. był zbyt niski, ze względu na to, że wartość efektu 
została odniesiona do planowanych wypłat środków na realizację programu. Natomiast 
wartość wypłat mogła zostać zaniżona z uwagi na to, że beneficjent ma 30 miesięcy na 
realizację przedsięwzięcia od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, a wypłata następuje 
po zakończeniu części lub całości prac. Z uzyskanej wartości wynika, że beneficjenci 
realizowali przedsięwzięcia w krótszym czasie niż zakładano. 

• Mój prąd – 417 865 Mg/rok. Na etapie tworzenia planu na 2020 rok nie był on uwzględniony, 
jednakże uzyskane efekty w tym zakresie zostały zaprezentowane w wykonaniu miernika. 

− Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi – 180 441,2 tys. zł (89,2% 
planu według ustawy budżetowej i planu po zmianach). Osiągnięta wartość miernika, 
określonego jako Liczba wykonanych opracowań geologicznych (szt.), wyniosła 331 wobec 
planowanych 1369 szt. (24,2% planu). Koszty realizacji zadania dotyczyły wsparcia adaptacji 
przedsięwzięć służących rozpoznaniu budowy geologicznej kraju oraz gospodarce zasobami złóż 
kopalin i wód podziemnych. Główną przyczyną nieosiągnięcia wartości miernika było 
wydłużenie realizacji umów przez beneficjentów, co uniemożliwiło osiągnięcie efektu 
rzeczowego w 2020 r. – efekt będzie wykazywany w 2021 r. Niskie wykonanie miernika 
wynikało z wydłużenia przez beneficjentów terminów realizacji przedsięwzięć, co wiąże się 
z przesunięciem terminu osiągnięcia efektu rzeczowego oraz terminu dostarczenia do NFOŚiGW 
dokumentów potwierdzających osiągnięcie tego efektu. Dotyczy to m.in. umowy 267/2016 
pn. Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie 
kartografii geologicznej realizowane od 2016 r., dla której wskaźnik zaplanowano na poziomie 
1231 szt. Zaległy efekt najprawdopodobniej będzie wykazany w 2021 r. 

− Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi – 45 974,3 tys. zł (87,5% 
planu według ustawy budżetowej i planu po zmianach). Miernik zadania nie był planowany 
przez NFOŚiGW – właścicielem zadania było Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
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Śródlądowej oraz Ministerstwo Infrastruktury84. Zrealizowany poziom kosztów wynika 
z problemów beneficjentów PGW WP z realizacją poszczególnych zadań, spowodowanych 
nieodpowiednio przygotowaną dokumentacją techniczną, opóźnieniami w rozstrzyganiu 
przetargów na wykonawstwo robót, krótkim okresem, w jakim mogą być realizowane roboty 
budowlane. Niewykonanie ma także związek z mniejszym zaangażowaniem pracowników 
w realizacje tego działania. 

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 grudnia 2020 r. wyjaśniono/uzasadniono 
m.in., 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 umów nie ma takiego ograniczenia). Nie można więc ocenić 
kosztu budowy np. oczyszczalni ścieków porównując jej parametry z kwotami wydatkowanymi na jej 
budowę w 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 2020 r. oraz sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2020 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. 

                                                           
84  Od 6 listopada 2020 r. 
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5. INFORMACJE DODATKOWE 

W wystąpieniu pokontrolnym do Prezesa Zarządu NFOŚiGW, skierowanym 23 kwietnia 2021 r., 
Najwyższa Izba Kontroli wnosiła o: 

1. Podjęcie działań zapobiegających przewlekłości prowadzonych postępowań administracyjnych 
w przyszłości, w szczególności poprzez stały nadzór i monitoring prowadzonych postępowań. 

2. Zapewnienie każdorazowego zawiadamiania stron na podstawie art. 36 k.p.a. o nowym terminie 
załatwienia sprawy w przypadkach niemożności dotrzymania terminu wyznaczonego na 
załatwienie sprawy. 

3. Wyeliminowanie przypadków wszczynania postępowań egzekucyjnych ze zwłoką. 

4. Zobowiązanie koordynatorów projektów do wprowadzenia danych do systemów 
informatycznych zgodnie z charakterem realizowanych zadań. 

Najwyższa Izba Kontroli ponownie wniosła również o ustalenie ramach procedur kontroli 
zarządczej, mechanizmów zapewniających: 

a) terminowe rozliczanie umów pod względem rzeczowym i ekologicznym; 

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

c) spójność harmonogramów rzeczowo-finansowych umów z opisami działań zaplanowanych do 
realizacji. 

Prezes Zarządu NFOŚiGW pismem z 12 maja 2021 r. poinformował o sposobie wykonania wniosków 
pokontrolnych i o działaniach podjętych w celu ich realizacji. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ – NFOŚIGW   

Oceny wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu dokonano stosując kryteria85 oparte na 
wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku86. 

Przychody (P):      3 039 328,4 tys. zł  

Koszty (K)  (łącznie z wydatkami majątkowymi):  3 748 789,8 tys. zł   

Łączna kwota (G = P + K):     6 788 118,2 tys. zł  

Waga przychodów w łącznej kwocie (Wp = P : G)   0,4477  

Waga kosztów (łącznie z wydatkami majątkowymi) 
w łącznej kwocie:      (Wk = K : G) 0,5523  

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): nie stwierdzono 
nieprawidłowości w wymiarze finansowym.  

Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości świadczące o utrzymującym się od kilku lat 
niewłaściwym funkcjonowaniu kontroli zarządczej, obniżono ocenę o 1 punkt. 

Ocena cząstkowa kosztów (Ok)  
(łącznie z wydatkami majątkowymi):    4 

Łączna ocena przychodów i kosztów ŁO87:    4 x 0,4477 + 4 x 0,5523 = 4,000 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna    

                                                           
85 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
86 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
87  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 NFOŚIGW 

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego  

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

Plan wg 
ustawy 

budżetowej1) 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Część A − Zadania wynikające z ustawy o NFOŚiGW 

12. Środowisko 2 981 720,8 4 205 000,0 4 205 000,0 3 746 424,2 141,0 125,6 89,1 89,1 

12.1.W System ochrony 
środowiska 
i informacji 
o środowisku 

454 039,8 621 695,0 621 695,0 493 199,3 136,9 108,6 79,3 79,3 

12.2.W Kształtowanie 
bioróżnorodności 55 474,0 97 714,0 97 714,0 93 179,7 176,1 167,9 95,3 95,3 

12.3.W Ochrona powietrza 
i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

2 223 761,1 3 230 830,0 3 230 830,0 2 933 629,6 145,3 131,9 90,8 90,8 

12.4.W Gospodarka zasobami 
i strukturami 
geologicznymi 

157 121,2 202 240,0 202 240,0 180 441,2 128,7 114,8 89,2 89,2 

12.5.W Ochrona wód 
i gospodarowanie 
zasobami wodnymi 

91 324,8 52 521,0 52 521,0 45 974,3 57,5 50,3 87,5 87,5 

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: 8 041 602,8 8 299 988,0 8 299 988,0 10 006 791,0 103,2 124,4 120,6 120,6 

1.1 Środki pieniężne 7 207 561,9 7 481 424,0 7 481 424,0 9 176 795,7 103,8 127,3 122,7 122,7 

1.2 Należności 
krótkoterminowe 834 040,9 818 564,0 818 564,0 829 995,3 98,1 99,5 101,4 101,4 

1.2.1 z tytułu udzielonych 
pożyczek  819 864,4 813 164,0 813 164,0 808 194,9 99,2 98,6 99,4 99,4 

1.2.2 od jednostek sektora 
finansów publicznych  282 072,5 275 182,0 275 182,0 239 956,6 97,6 85,1 87,2 87,2 

1.3 Zapasy 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

- - - 

2 Należności 
długoterminowe  4 351 292,1 4 305 421,0 4 305 421,0 4 168 228,5 98,9 95,8 96,8 96,8 

2.1 z tytułu udzielonych 
pożyczek  4 351 292,1 4 305 421,0 4 305 421,0 4 168 228,5 98,9 95,8 96,8 96,8 

2.2 od jednostek sektora 
finansów publicznych 911 864,3 902 251,0 902 251,0 884 594,3 98,9 97,0 98,0 98,0 

3 Zobowiązania, w tym: 32 407,2 28 358,0 28 358,0 37 985,8 87,5 117,2 134,0 134,0 

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 4 774 831,8 2 733 970,0 2 733 970,0 3 039 328,4 57,3 63,7 111,2 111,2 

1 
Przychody 
z prowadzonej 
działalności, z tego: 

4 471 037,6 2 410 000,0 2 410 000,0 2 792 020,6 53,9 62,4 115,9 115,9 

1.1 

Przychody netto 
ze sprzedaży 
produktów 
sprzedanych NFZ 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

Plan wg 
ustawy 

budżetowej1) 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

451 724,2 347 000,0 347 000,0 194 368,3 76,8 43,0 56,0 56,0 

1.4 Opłaty eksploatacyjne 
i koncesyjne 283 279,7 290 000,0 290 000,0 271 157,2 102,4 95,7 93,5 93,5 

1.5 

Opłaty zastępcze 
z ustawy 
o odnawialnych 
źródłach energii1) 

194 109,1 40 000,0 40 000,0 22 780,0 20,6 11,7 57,0 57,0 

1.6 

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

707 836,4 0,0 0,0 3 235,0 0,0 0,5 - - 

1.7 

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

-4 846,6 500,0 500,0 -3 213,5 -10,3 66,3 -642,7 -642,7 

1.8 

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

1 625 771,2 1 684 000,0 1 684 000,0 1 544 159,9 103,6 95,0 91,7 91,7 

1.9 Pozostałe opłaty 
i składki  1 213 163,6 48 500,0 48 500,0 759 533,5 4,0 62,6 1 566,0 1 566,0 

2 Dotacje z budżetu 
państwa 44 463,5 59 240,0 59 240,0 46 648,8 133,2 104,9 78,7 78,7 

3 Środki otrzymane 
z Unii Europejskiej 878,9 0,0 0,0 320,6 0,0 36,5 - - 

4 
Środki od innych 
jednostek sektora 
finansów publicznych 

600,0 3 230,0 3 230,0 209,9 538,3 35,0 6,5 6,5 

5 Pozostałe przychody, 
w tym: 257 851,8 261 500,0 261 500,0 200 128,6 101,4 77,6 76,5 76,5 

5.1 
Odsetki (np. z tytułu 
udzielonych 
pożyczek), w tym: 

251 332,5 246 000,0 246 000,0 190 019,2 97,9 75,6 77,2 77,2 

5.1.1 

Odsetki od depozytów 
u MF lub z tytułu 
skarbowych papierów 
wartościowych  

109 569,7 106 000,0 106 000,0 63 283,4 96,7 57,8 59,7 59,7 

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 2 981 720,8 4 205 000,0 4 205 000,0 3 746 424,3 141,0 125,6 89,1 89,1 

1 Koszty 
funkcjonowania 107 594,0 124 000,0 124 000,0 112 335,0 115,2 104,4 90,6 90,6 

1.1 Amortyzacja 3 900,3 5 650,0 5 650,0 3 868,2 144,9 99,2 68,5 68,5 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

Plan wg 
ustawy 

budżetowej1) 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2 Materiały i energia 1 471,0 1 930,0 1 930,0 1 269,7 131,2 86,3 65,8 65,8 

1.3 Usługi obce  9 153,1 12 630,0 12 480,0 6 098,4 138,0 66,6 48,3 48,9 

1.4 Wynagrodzenia, 
z tego: 72 390,7 77 200,0 77 200,0 76 996,6 106,6 106,4 99,7 99,7 

1.4.1 Osobowe 71 426,8 75 720,0 75 720,0 75 719,7 106,0 106,0 100,0 100,0 

1.4.2 Bezosobowe 963,9 1 400,0 1 400,0 1 277,0 145,2 132,5 91,2 91,2 

1.4.3 Pozostałe 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

1.5 Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych  0,0 500,0 500,0 43,8 - - 8,8 8,8 

1.6 Składki, z tego na: 12 464,9 14 200,0 14 200,0 13 480,9 113,9 108,2 94,9 94,9 

1.6.1 ubezpieczenie 
społeczne 11 121,5 12 560,0 12 560,0 11 991,5 112,9 107,8 95,5 95,5 

1.6.2 Fundusz Pracy 1 343,4 1 640,0 1 640,0 1 489,4 122,1 110,9 90,8 90,8 

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: 1 796,4 2 270,0 2 420,0 1 777,1 126,4 98,9 78,3 73,4 

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 

559,8 900,0 900,0 563,1 160,8 100,6 62,6 62,6 

1.8.4 

Podatki stanowiące 
źródło dochodów 
własnych jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

235,6 280,0 280,0 239,9 118,8 101,8 85,7 85,7 

1.8.5 Opłaty na rzecz 
budżetu państwa   301,5 220,0 370,0 299,5 73,0 99,3 136,1 81,0 

1.8.6 Pozostałe podatki 
i opłaty  699,5 870,0 870,0 674,6 124,4 96,4 77,5 77,5 

1.9 Pozostałe koszty 
funkcjonowania 6 417,7 9 620,0 9 620,0 8 800,3 149,9 137,1 91,5 91,5 

2 Koszty realizacji 
zadań, w tym: 2 772 852,7 3 900 000,0 3 900 000,0 3 464 870,4 140,6 125,0 88,8 88,8 

2.1  - środki przekazane 
innym podmiotom 2 772 852,7 3 900 000,0 3 900 000,0 3 464 870,4 140,6 125,0 88,8 88,8 

3 Pozostałe koszty, 
w tym: 101 274,0 181 000,0 181 000,0 169 218,9 178,7 167,1 93,5 93,5 

3.1 Środki na wydatki 
majątkowe 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

IV WYNIK BRUTTO  
(poz. II–III) 1 793 111,0 -1 471 030,0 -1 471 030,0 -707 095,8 -82,0 -39,4 48,1 48,1 

V 
Obowiązkowe 
obciążenia wyniku 
finansowego 

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

1 Podatek dochodowy 0 0,0 0,0 0,0 - - - - 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

Plan wg 
ustawy 

budżetowej1) 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

od osób 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) 1 793 111,0 -1 471 030,0 -1 471 030,0 -707 095,8 -82,0 -39,4 48,1 48,1 

VII DOTACJE Z BUDŻETU   x x x 
 

- - - 

1 Dotacje ogółem, 
z tego: 44 463,5 59 240,0 59 240,0 46 648,8 133,2 104,9 78,7 78,7 

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 

44 114,9 57 410,0 57 410,0 46 274,7 130,1 104,9 80,6 80,6 

1.4.1 w tym na 
współfinansowanie 4 753,2 5 908,0 5 908,0 4 798,0 124,3 100,9 81,2 81,2 

1.5 

- celowa 
na finansowanie 
projektów z udziałem 
środków UE  
– majątkowe 

348,6 1 830,0 1 830,0 374,2 525,0 107,3 20,4 20,4 

1.5.1 w tym na 
współfinansowanie 49,5 235,0 235,0 31,2 475,1 63,0 13,3 13,3 

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)  

2 493,6 48 631,0 48 631,0 2 365,6 1 950,2 94,9 4,9 4,9 

IX ŚRODKI PRZYZNANE 
INNYM PODMIOTOM 2 772 852,7 3 900 000,0 3 900 000,0 3 464 870,4 140,6 125,0 88,8 88,8 

X STAN NA KONIEC 
ROKU X X X X X X X X 

1 Środki obrotowe, 
w tym: 10 006 791,0 5 371 468,0 5 371 468,0 9 049 398,5 53,7 90,4 168,5 168,5 

1.1 Środki pieniężne 9 176 795,7 4 522 904,0 4 522 904,0 8 272 812,4 49,3 90,1 182,9 182,9 

1.2 Należności 
krótkoterminowe 829 995,3 848 564,0 848 564,0 776 586,1 102,2 93,6 91,5 91,5 

1.2.1 z tytułu udzielonych 
pożyczek  808 194,9 843 164,0 843 164,0 758 531,0 104,3 93,9 90,0 90,0 

1.2.2 od jednostek sektora 
finansów publicznych 239 956,6 305 182,0 305 182,0 190 729,1 127,2 79,5 62,5 62,5 

1.3 Zapasy 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

2 Należności 
długoterminowe  4 168 228,5 5 160 421,0 5 160 421,0 4 556 142,4 123,8 109,3 88,3 88,3 



Załączniki 

33 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

Plan wg 
ustawy 

budżetowej1) 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1 z tytułu udzielonych 
pożyczek 4 168 228,5 5 160 421,0 5 160 421,0 4 556 142,4 123,8 109,3 88,3 88,3 

2.2 od jednostek sektora 
finansów publicznych 884 594,3 1 081 426,0 1 081 426,0 949 734,7 122,3 107,4 87,8 87,8 

3 Zobowiązania, w tym: 37 985,8 29 018,0 29 018,0 42 789,8 76,4 112,6 147,5 147,5 

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 

9 143 077,0 4 516 747,0 4 516 747,0 8 251 773,3 49,4 90,3 182,7 182,7 

1.1 - depozyty overnight 
(O/N) 353 425,0 102 523,0 102 523,0 1 407 773,3 29,0 398,3 1 373,1 1 373,1 

1.2 - depozyty terminowe 8 789 652,0 4 414 224,0 4 414 224,0 6 844 000,0 50,2 77,9 155,0 155,0 

Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania określonego w ustawie budżetowej na 2020 r. planu 
finansowego, zweryfikowanego przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.  
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Tabela 2. Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Lp. 
Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Plan Wykonanie 2020 

9:4 Przeciętne 
zatrudnienie 

Wynagro-
dzenie 

Przeciętne 
wynagro-

dzenie m-ne 

Przeciętne 
zatrudnię-

nie 

Wynagro-
dzenie 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie 

Wyna-
grodzenie 

Przeciętne 
wynagro-

dzenie 
m-ne 

Osoby/ 
etaty tys. zł zł Osoby/ 

etaty tys. zł Osoby/ 
etaty tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Ogółem - 
osobowe, 
w tym: 

648/ 
640,57 64 064,8 8 334,3 672* 75 720,0 

669/ 
662,22 

68 795,8 8 657,2 103,9% 

- Zarząd 5/ 
4,71 1 622,1 28 699,1 x** x 

4/ 
4,23 

1 541,5 30 368,0 105,8% 

- Administracja 615/ 
607,57 61 088,3 8 378,8 x** x 

635/ 
628,95 

64 857,1 8 593,3 102,6% 

2 

Ogółem 
bezosobowe, 
w tym: 

35 osób 963,9 x *** 1 480,0 45 osób 1 277,0 x x 

- pracownicy 0/0 0,0 x *** x 0/0 0,0 x x 

 -  pozostali 35 osób 963,9 x *** x 45 osób 1 277,0 x x 

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 organizacyjnych, a jedynie ogółem 
*** w NFOŚiGW nie planowano liczby osób dla wynagrodzeń bezosobowych 

Plan wynagrodzeń na rok 2020 wynosił  77 200 tys. zł, w tym: 

     wynagrodzenia osobowe                              75 720 tys. zł 
    wynagrodzenie bezosobowe                       1 480 tys. zł 

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

 wynagrodzenia osobowe  2020 r. (tys. zł )- wg Planu 
finansowego NFOŚiGW 

    

75 719,7 

  rezerwa na nagrody pieniężne i roczne, aktualizacja rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze,  odprawy 
pieniężne, odszkodowania -6 923,8 

  Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia dotyczącego wynagrodzeń bezosobowych zostały 
wyliczone na podstawie następujących danych: 

 
68 795,8 

  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.) 
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Tabela 3. Środki wydatkowane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Poz. Treść Wykonanie 
2019 r. 

Plan działalności 
2020 r. 

Wykonanie 
2020 r. 

Wskaźnik 
5/4 

Wskaźnik 
5/3 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

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

3 490 568,3 5 295 000,0 4 706 143,6 88,9% 134,8% 

1.1 Finansowanie pożyczkowe 717 715,5 1 395 000,0 1 241 273,2 89,0% 172,9% 

1.2 
Finansowanie bezzwrotne (dotacje, 
dopłaty, umorzenia pożyczek, środki 
przekazane za pośrednictwem rezerwy 
celowej budżetu państwa) 

2 772 852,8 3 900 000,0 3 464 870,4 88,8% 125,0% 

II Finansowanie kapitałowe 49 500 720 000 27 507 3,8% 55,6% 

III Dotacje ze środków europejskich 
obsługiwane przez NFOŚiGW 3 018 469,7 2 844 000,0 3 405 130,7 119,7% 112,8% 

III Razem środki NFOŚiGW i dotacje 
ze środków europejskich 6 558 538,0 6 015 000,0 4 733 650,6 78,7% 72,2% 
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Tabela 4. Dotacyjne finansowanie przedsięwzięć 

Poz. Treść 

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

Wykonanie 
2019 r. 

Plan 
2020 r. 

Wykonanie 
2020 r. 

Wskaźnik 
5/4 

Wskaźnik 
5/3 

1 2 3 4 5 6 7 

I 
Dotacyjne finansowanie 
ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej 
ze środków krajowych 

2 760 192,2 3 885 447,0 3 456 744,2 89,0% 125,2% 

1 Ochrona wód 21 320,3 12 000,0 13 874,0 115,6% 65,1% 

2 
Adaptacja do zmian klimatu 
oraz ograniczenie skutków 
zagrożeń środowiska 

18 859,0 21 501,0 28 615,6 133,1% 151,7% 

3 Ochrona klimatu i atmosfery 2 167 980,9 3 009 253,0 2 869 422,9 95,4% 132,4% 

4 Ochrona powierzchni ziemi 23 195,4 190 933,0 50 296,5 26,3% 216,8% 

5 Ochrona przyrody 
i krajobrazu 13 269,4 27 000,0 17 528,5 64,9% 132,1% 

6 Geologia i Górnictwo 168 889,6 206 753,0 198 420,7 96,0% 117,5% 

7 Monitoring środowiska 66 541,0 80 000,0 76 587,5 95,7% 115,1% 

8 Edukacja ekologiczna 27 038,9 47 860,0 32 311,6 67,5% 119,5% 

9 Ekspertyzy i prace  
naukowo-badawcze 111 622,5 22 000,0 4 059,1 18,5% 3,6% 

10 Umorzenia pożyczek 
i kredytów 2 217,7 20 000,0 7 150,3 35,8% 322,4% 

11 GEKON - Generator 
Koncepcji Ekologicznych 1 260,4 7 193,0 1 062,6 14,8% 84,3% 

12 Doradztwo energetyczne 
(JRP) 9 976,5 16 566,0 10 229,5 61,7% 102,5% 

13 Ekologiczne formy 
transportu 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0% 100,0% 

14 

Wsparcie działań ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych 
przez wfośigw ze środków 
NFOŚiGW 

126 520,6 222 888,0 145 685,5 65,4% 115,1% 

II Life 12 660,6 14 553,0 8 126,2 55,8% 64,2% 

IV Finansowanie dotacyjne 
razem 2 772 852,8 3 900 000,0 3 464 870,4 88,8% 125,0% 
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Tabela 5. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska dla przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków europejskich według dziedzin 

Poz. Treść 

Wykonanie  
4:3 

2019 2020 

[tys. zł] [%] 

1 2 3 4 5 

I  Finansowanie pożyczkowe: 373 412,5 638 095,2 170,9% 

1  Współfinansowanie projektów ze środków 
zagranicznych: 368 466,0 638 095,2 173,2% 

1.1  POIiŚ 2007-2013 1 755,9 0,0 0,0% 

1.2  POIiŚ 2014-2020 366 710,1 638 095,2 174,0% 

1.3  Life 4 946,5 0,0 0,0% 

II Finansowanie dotacyjne: 35 292,2 25 527,6 72,3% 

2 
 Współfinansowanie projektów ze środków 
europejskich - dotacje na inwestycje i realizację 
zadań bieżących razem 

35 292,2 25 527,6 72,3% 

2.1  Fundusz Spójności (projekty FS/ISPA ) 3 330,9 0,0 0,0% 

2.2  POIiŚ 2007-2013 18 044,8 0,0 0,0% 

2.3  POIiŚ 2014-2020 1 256,0 17 401,4 1 385,5% 

2.4  Life 12 660,5 8 126,2 64,2% 

III Razem Narodowy Fundusz 408 704,7 663 622,8 162,4% 
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Tabela 6. Środki europejskie – dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Poz. Wyszczególnienie 
Wykonanie  

2019 
2020  

5:4 5:3 
Plan Wykonanie 

[tys. zł] [%] 

1 2 3 4 5 6 7 
1 POIiŚ 2014-2020*) 3 018 469,7 2 844 000,0 3 405 130,7 119,7% 112,8% 

1.1.  Priorytet I 416 694,1 460 000,0 611 833,1 133,0% 146,8% 

1.2.  Priorytet II 2 601 775,6 2 384 000,0 2 793 297,6 117,2% 107,4% 

 
*) Wykonanie uwzględnia zwroty niewykorzystanych przez beneficjentów kwot do BGK, które otrzymały decyzję 
o powiększeniu limitu.  
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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. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów 
8. Minister Klimatu i Środowiska 
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 
13. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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