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Posiedzeniu przewodniczyła: zastępca przewodniczącej komisji senator Stanisław Gorczyca. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Funkcjonowanie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w systemie instytucjonalnego wdrażania osi 

środowiskowych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i 

Środowisko” w perspektywie finansowej 2014–2020. 

 

 posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Marian 

Poślednik, Jadwiga Rotnicka, Michał Wojtczak 

 
 goście m.in.: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 podsekretarz stanu Janusz Ostapiuk, 

 dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych Aleksandra 

Przyłuska; 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 sekretarz stanu Waldemar Sługocki, 

 zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych 

Milena Zimoń, 

 zastępca dyrektora Departamentu Systemu Wdrażania 

Programów Infrastrukturalnych Paweł Szwajger; 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

 dyrektor Departamentu Kontroli Rynku Izabela Szadura, 

 naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku w Departamencie Kontroli 

Rynku Małgorzata Tomczak; 

 Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej: 

 przewodniczący Jacek Chrzanowski, 

 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej: 

 zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Maria Sokoll, 

 zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Jan Musiał, 

 zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Bogusław Kida. 
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Senator Michał Wojtczak stwierdził, że członkowie senackiej Komisji Środowiska są 

zaniepokojeni przygotowaniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do zmian w 

systemie wdrażania Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) w 

zakresie dotyczącym osi środowiskowych w nowej perspektywie finansowej w latach 

2014–2020, a w szczególności zmniejszeniem roli wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w tym procesie. W trosce o sprawną i efektywną 

realizację programu operacyjnego oraz interes potencjalnych beneficjentów, szczególny 

niepokój budzi możliwość wyłączenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej z dotychczasowego systemu instytucji wdrażających POIiŚ. Zmiana 

systemu wdrażania może rodzić problemy dotyczące właściwego przygotowania oraz 

oceny projektów w kontekście polityki regionalnej i wymagać będzie zaangażowania i 

wyszkolenia dodatkowych kadr, które w chwili obecnej funkcjonują już w regionach. 

Ponadto tworzenie nowego systemu instytucjonalnego pociągnie za sobą duże nakłady 

finansowe ze środków krajowych, co wzbudza uzasadniony niepokój. Warunkiem 

zapewnienia sprawnego wdrażania programu jest także możliwość wykorzystania 

doświadczeń zdobytych w procesie realizacji programów i projektów w ramach 

poprzednich perspektyw finansowych. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 

stwierdził, że nowy system jest negocjowany z Ministerstwem Środowiska  

i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) i   

ma na celu jednorodne podejście do realizowanych zadań oraz usprawnienie całego 

systemu także pod kątem wygody beneficjenta. Wojewódzkie fundusze nie będą 

instytucją wdrażającą, ale będą działać na podstawie umowy z NFOŚiGW, jednak ich 

rola nadal będzie znacząca. Taka decyzja wynika z oceny dotychczasowych działań 

systemu przeprowadzonej przez resort i instytucję audytową. 

Po dyskusji komisja przyjęła jednogłośnie stanowisko, w którym stwierdza, że obecnie 

funkcjonujący system, który został wprowadzony w latach 2007–2013, sprawdził się, 

został zaakceptowany przez beneficjentów i nie wymaga dodatkowej organizacji oraz 

wsparcia merytorycznego. 

 

Konkluzja: Komisja przyjęła stanowisko na temat roli wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w systemie instytucjonalnego wdrażania osi środowiskowych 

Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w perspektywie finansowej 

2014–2020. 
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