
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia:  25 marca 2009 r.

Nr posiedzenia: 8

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Przyszłość Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz wojewódzkich funduszy w kontekście finansowania inwestycji
środowiska.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Lucjan Cichosz,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Andrzej Misiołek, Zdzisław Pupa,
Jadwiga Rotnicka, Wojciech Skurkiewicz, Michał Wojtczak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− sekretarz stanu Stanisław Gawłowski,
− Ministerstwo Gospodarki:

− specjalista w Departamencie Rozwoju Gospodarki Beata Adamczyk,
− Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

− specjalista w Departamencie Koordynacji Programów Strukturalnych
Małgorzata Fryc,

− specjalista w Departamencie Koordynacji Programów Strukturalnych
Żaneta Boberek,

− Ministerstwo Finansów:
− naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Departamencie Polityki

Regionalnej i Rolnictwa Danuta Kiepas,
− referendarz w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa

Małgorzata Zadrożna,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

− zastępca prezesa Małgorzata Skucha,
− samodzielny pracownik ds. legislacji Dariusz Hołub,

− wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
− prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Przemysław Gonera,
− prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz,
− prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku Danuta Grodzicka-Kozak,
− zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Jerzy Ignaszak,

− Najwyższa Izba Kontroli:
− zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa

i Zagospodarowania Przestrzennego Teresa Warchałowska,
− doradca techniczny NIK Maria Pokora,

− eksperci:
− prof. Tomasz Żylicz (Wydział Nauk Ekonomicznych UW),
− prof Andrzej Jasiński (Uniwersytet Wrocławski),
− prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” Krzysztof
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Zaręba,
− były prezes NFOŚiGW, dr Kazimierz Kujda,

− inne organizacje:
− przedstawiciel Polskiego Klubu Ekologicznego Bogdan Szymański.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski omówił dotychczasowy

dwudziestoletni dorobek NFOŚiGW. Przedstawił przygotowany materiał informacyjny, wspomniał
o dokumentach, które zostały opracowane, aby udoskonalić działalność NFOŚiGW, tj. „Strategii
działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2009–2012”,
„Wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2009–2012” i koncepcji
funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska od 1 stycznia 2010 r. Dodał, że NFOŚiGW posiada dwudziestoletnie, a wojewódzkie
fundusze – piętnastoletnie doświadczenie w finansowym wspomaganiu przedsięwzięć związanych
z ochroną środowiska i gospodarką wodną, wynikających z „Polityki ekologicznej państwa” oraz
wojewódzkich programów ochrony środowiska i wojewódzkich strategii rozwoju. Wypracowany
system jest spójny, sprawnie funkcjonujący i gwarantuje bilansowanie środków na inwestycje
proekologiczne spełniające określone kryteria. Fundusze mają doświadczenie w finansowaniu
podmiotów o różnych formach organizacyjnych i prawnych, a także wykwalifikowaną kadrę, potencjał
organizacyjny i ekonomiczny. Są dobrze postrzegane przez krajowe i zagraniczne organizacje
finansowe działające na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej i mają szczególne możliwości
efektywnego działania na rzecz polityki ekologicznej kraju. Sekretarz stanu przypomniał, że minister
środowiska i minister gospodarki, działając w uzgodnieniu z ministrem rozwoju regionalnego, zawarli
z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumienia, w wyniku których funkcję
instytucji wdrażającej powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w przypadku osi priorytetowych:

− I – gospodarka wodno-ściekowa (projekty o wartości powyżej 25 mln €);
− II – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości powyżej

25 mln €);
− III – zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;
− IV – przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;
− IX – infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

Z kolei wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej powierzono funkcję
instytucji wdrażających dla osi priorytetowych:

− I – gospodarka wodno-ściekowa (projekty o wartości 10–25 mln €);
− II – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości 10–25 mln €).

Ponadto NFOŚiGW współfinansuje projekty z osi priorytetowej V (instytucją wdrażającą jest tu
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zlokalizowane w Lasach Państwowych) oraz
działanie 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” osi priorytetowej IX (instytucją
wdrażającą jest Instytut Paliw i Energii Odnawialnej).
Wojewódzkie fundusze stanowią istotny instrument we wdrażaniu i dofinansowaniu projektów
środowiskowych w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Finansują też projekty z zakresu: edukacji ekologicznej, monitoringu środowiska, ochrony
przyrody, przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz poważnym awariom i likwidacji ich skutków.
S. Gawłowski przedstawił również plany związane z dalszym funkcjonowaniem funduszy, które
zawiera nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk sejmowy 1776), zmierzająca do
uelastycznienia działalności funduszy.
Po wystąpieniu sekretarza stanu głos zabrali eksperci, prof. T. Żylicz oraz prof. A. Jasiński, którzy
ocenili pozytywnie dotychczasową działalność funduszy oraz podkreślili ich ważną rolę dla
środowiska. Także przedstawiciele NIK podkreślili, iż fundusze doskonalą swój system pracy i coraz
lepiej wypełniają swoje obowiązki i zadania. Pełnią ogromnie pozytywną rolę, działając na rzecz
poprawy stanu środowiska w naszym kraju.
Na temat dotychczasowej działalności, problemów funkcjonowania oraz planów na przyszłość
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wojewódzkich funduszy wypowiadali się wszyscy obecni na posiedzeniu prezesi wojewódzkich
funduszy.
W trakcie dyskusji głos zabierali senatorowie: Zdzisław Pupa, Michał Wojtczak, Wojciech
Skurkiewicz, Jadwiga Rotnicka, Andrzej Grzyb, Stanisław Gorczyca. Senatorowie podkreślali zasługi
funduszy, ale interesowali się również pewnymi niepokojącymi symptomami, np. niezbyt dużą liczbą
podpisanych umów na realizację inwestycji ekologicznych w ostatnim okresie. Senator
W. Skurkiewicz pytał, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy.
Na pytania przedstawione przez senatorów odpowiadali podsekretarz stanu Stanisław Gawłowski
i zastępca prezesa NFOŚiGW Małgorzata Skucha.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


