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(Posiedzeniu przewodniczą przewodnicząca Jadwi-
ga Rotnicka oraz zastępca przewodniczącej Stanisław 
Gorczyca)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji 

Środowiska. 
Z racji przypadłości, jaka mnie dzisiaj spotkała, całe 

posiedzenie będzie prowadził pan Stanisław Gorczyca, mój 
zastępca, dlatego w tej chwili już się wyłączam, przekazuję 
koledze cały mówiony tok.

Bardzo proszę.
(Przewodnictwo obrad obejmuje zastępca przewodni-

czącej Stanisław Gorczyca)

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dzień dobry państwu.
Pani przewodnicząca będzie obserwowała, słuchała; 

musimy wybaczyć pani przewodniczącej niedyspozycję 
zdrowotną.

Proszę państwa, otwieram posiedzenie Komisji 
Środowiska.

Witam bardzo serdecznie przedstawicieli rządu, pana 
Waldemara Sługockiego, sekretarza stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju, pana Janusza Ostapiuka, podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, panią Milenę 
Zimoń, zastępcę dyrektora Departamentu Programów 
Infrastrukturalnych w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju, pana Jacka Chrzanowskiego, przewodni-
czącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zarazem 
prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pana Jana Musiała, wi-
ceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, panią Marię Sokoll, wi-
ceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pana Bogusława 
Kidę, wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, pana 
Aleksandra, tak? Czy panią Aleksandrę…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam panią, ale jest niewyraźnie napisane, bar-

dzo panią przepraszam. A nazwisko? Meler? 
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Malarz. No, ale konia z rzędem temu, kto potrafi prawi-
dłowo odczytać te nazwiska wpisane odręcznie.

Bardzo panią witamy. To są chyba wszystkie osoby, 
które… Witam członków komisji, a jeszcze panią…

A ktoś się pewnie nie podpisał, tak że bardzo proszę 
o uzupełnienie listy. Pan jest z Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czyli mamy to już z głowy i pani…
(Głos z sali: Aleksandra Przyłuska, Ministerstwo 

Środowiska, Departament Funduszy Ekologicznych.)
Bardzo dziękuję.
(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam bardzo, ale muszę zrobić porządek z tym 

urządzeniem, które tu…
(Głos z sali: …piszczy.)
…piszczy, tak.
Proszę państwa, chyba dokładnie dwa tygodnie 

temu zostało zorganizowane spotkanie z inicjatywy 
Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”. I może 
poproszę pana senatora Michała Wojtczaka, żeby przedsta-
wił, co zostało na tym posiedzeniu uzgodnione, ustalone, 
jakie były stanowiska.

Proszę bardzo.
I dlaczego tak się tym zajmujemy?
Proszę bardzo.

Senator Michał Wojtczak:
Dziękuję bardzo.
Na wstępie chciałbym przede wszystkim podziękować 

pani przewodniczącej, że zwołała w dniu dzisiejszym po-
siedzenie komisji. Rzeczywiście dwa tygodnie temu z mo-
jej inicjatywy odbyło się posiedzenie Parlamentarnego 
Zespołu „Przyjaźni Środowisku”, którego mam przyjem-
ność być przewodniczącym, ale to był już kolejny etap 
rozmów, dyskusji o roli wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska we wdrażaniu tych osi środowiskowych POIiŚ 
bis czy POIiŚ w nowej perspektywie finansowej – wszystko 
jedno, jak to nazywamy, wiemy, o co chodzi.

Te dyskusje trwają już od wielu, wielu miesięcy i z tych 
dyskusji wynikało, że zmienia się rola, jaką miałyby od-
grywać wojewódzkie fundusze we wdrażaniu funduszy 
unijnych.

Ja może tylko przypomnę, że ładnych parę miesięcy 
temu spotkaliśmy się w małym gronie jeszcze z panem 
ministrem Zdziebłą, który podczas tego spotkania mówił 

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 08)
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tego, że były one tymi instytucjami wdrażającymi, czy-
li pośrednikiem przekazującym środki na projekty, które 
napływały. Wojewódzkie fundusze były też instytucjami, 
które aktywnie poszukiwały, zachęcały beneficjentów do 
tego, żeby z tych środków korzystali.

To było możliwe dlatego, że wojewódzkie fundusze 
od ponad dwudziestu lat są zakorzenione w swoich środo-
wiskach, od wielu, wielu lat dobrze współpracują z samo-
rządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, znają 
specyfikę swojego terenu. I mając do dyspozycji programy, 
jakie oferuje Program Operacyjny „Infrastruktura i środo-
wisko”, miały tę zdolność, możliwość przyciągania poten-
cjalnych beneficjentów, zachęcania ich do tego, aby do tych 
programów aplikowali. Miały możliwość korygowania na 
bieżąco pomysłów, które stawały się później projektami. 
I dzisiaj budzi moją – i nie tylko moją – obawę to, że to 
może zostać jakby zachwiane i w związku z tym osła-
bić efektywność, krótko mówiąc, absorpcji tych środków, 
utrudnić drogę beneficjentom do tych środków, a także 
utrudnić sprawowanie bieżącej kontroli nad wydawaniem 
tych środków, co jest niezwykle ważne. Bo nie wystar-
czy złożyć dobrze przygotowany wniosek i przeprowa-
dzić inwestycję, ale trzeba ją przeprowadzić w sposób 
prawidłowy, zgodnie z tym wnioskiem, i w odpowiednim 
czasie ją rozliczyć. Chodzi także o możliwość stworzenia 
montażu finansowego, jeżeli tak można powiedzieć, bo 
przecież środki pozyskiwane z programu operacyjnego 
nie są jednymi środkami. To jest znaczna część środków, 
ale konieczne są także środki własne, inne środki, krajo-
we, którymi dysponują na miejscu wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska, współpracujące także z lokalnymi 
instytucjami finansowymi. Stworzenie takiego montażu 
finansowego, jak to się czasem mówi, w jednym okienku, 
jest dla beneficjentów niezwykle ważne.

I może to tyle tytułem trochę przydługiego wstępu. 
Bardzo dziękuję.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Rzeczywiście jest obawa o tych beneficjentów, którzy 

mieszkają w małych gminach do dziesięciu tysięcy miesz-
kańców, bo jednak te wojewódzkie fundusze były dużo 
bliżej. Beneficjenci często lgną do centrali, ale jak wiemy, 
nie zawsze w dobrych zamiarach, w związku z czym wy-
daje mi się, że to jednak może być szkodliwe.

Ale chciałbym zapytać pana ministra Waldemara 
Sługockiego: co tak naprawdę legło u podstaw takiej propo-
zycji, żeby inaczej usytuować fundusze, i co tak naprawdę 
było przyczyną tego, że w tej strukturze następują takie 
zmiany, następuje taka zmiana ról?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Pani Przewodnicząca! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!

o tym, iż wojewódzkie fundusze będą instytucjami wdra-
żającymi, potem to się jakoś zmieniało i zaniepokojeni 
tym faktem zdecydowaliśmy się – ja się zdecydowałem 
– poprosić o większe spotkanie podczas spotkania tego 
Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”, aby 
wyjaśnić sytuację, w jakiej jesteśmy obecnie, i dowiedzieć 
się, jaką rolę przewiduje się dla wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej…

(Głos z sali: I ku czemu zmierzamy.)
…i ku czemu zmierzamy, tak.
Nie będę referował tego spotkania, które trwało dobre 

dwie i pół godziny, zresztą prawie wszyscy tu obecni byli 
uczestnikami tego spotkania. Była większa reprezentacja 
wojewódzkich funduszy, ale poza tym skład się powtó-
rzył. Był obecny także pan minister Grabowski, minister 
środowiska, który zdecydowanie opowiedział się za powie-
rzeniem wojewódzkim funduszom funkcji, roli instytucji 
wdrażającej. A potem odbyła się dyskusja, która pewnie 
troszeczkę się powtórzy dzisiaj, więc chyba nie ma potrze-
by, żeby ją powtarzać.

Trudno powiedzieć, Panie Przewodniczący, o uzgodnie-
niach, bo rozeszliśmy się bez uzgodnień, ale padła też su-
gestia, aby sprawą tą zajęła się formalnie senacka Komisja 
Środowiska. Parlamentarny Zespół nie jest takim ciałem 
formalnym, chociaż jest umocowany w strukturze Senatu. 
Inna jest jednak wymowa dyskusji i ewentualnych decyzji, 
które zapadają na posiedzeniu komisji senackiej, dlatego 
jeszcze raz bardzo dziękuję pani przewodniczącej za to, 
że w takim okresie, gdy Senat ma troszeczkę mniej pracy, 
zdecydowała się na zwołanie posiedzenia komisji i że mimo 
nie najlepszego stanu zdrowia też jest wśród nas.

Tak że to może tyle tytułem wstępu. Dodam jeszcze 
tylko, że zajmujemy się tym, dlatego że troszeczkę jesteśmy 
zaniepokojeni możliwością dokonania pewnego wyłomu, 
nie chcę używać za dużych słów, pewnych zmian w sys-
temie, który funkcjonował od ponad dwudziestu lat, i to, 
jak się wydaje, wzorcowo, systemu, którego zazdroszczą 
nam i w innych różnych krajach Unii Europejskiej, i poza 
Unią Europejską, a nawet poza Europą. Jest to system, 
który sprawdził się w okresie przedakcesyjnym, i jak mnie 
się osobiście wydaje, sprawdził się także w tej pierw-
szej perspektywie finansowej, we wdrażaniu Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, w tym okresie, 
który właśnie kończymy czy będziemy jeszcze rozliczać.

Stąd takie zaniepokojenie, że rola, jaką mogłyby od-
grywać dzisiaj fundusze, troszeczkę złamie ten system. 
I chciałbym to jakoś tak bardzo wyraźnie powiedzieć, że 
nie chodzi o ambicje, aspiracje wojewódzkich funduszy, 
przynajmniej jeżeli chodzi o mój sposób myślenia i patrze-
nia na tę sprawę, ale o dwie inne kwestie.

Po pierwsze, chodzi o efektywność wdrażania fundu-
szy europejskich w tej części środowiskowej, efektywność 
wykorzystania tych środków, a po drugie, chodzi o interes 
– i to słowo „interes” jest chyba wystarczająco dobitne – po-
tencjalnych beneficjentów. Dostrzegam bowiem ryzyko wy-
dłużenia drogi czy jakby postawienia dodatkowych barier 
pomiędzy beneficjentem a dysponentem tych środków.

Według moich obserwacji, ale zapewne nie tylko moich, 
działalność wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
sprowadzała się w poprzedniej perspektywie nie tylko do 
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wiska i gospodarki wodnej, tym samym dając możliwość 
utrzymania pewnego potencjału instytucjonalnego w wo-
jewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, które wprost prowadziłyby relacje z beneficjen-
tami. Uwzględniamy więc te przesłanki, które i państwo 
prezesi w tych relacjach z nami, i państwo senatorowie 
dzisiaj zgłaszają, tak aby nie utrudniać relacji, nie zakłócać 
pewnej mobilności pomiędzy partnerami uczestniczącymi 
w procesie realizacji tychże inwestycji.

Myślę, że nie tylko nam, ale także chyba wszystkim ak-
torom, włącznie z potencjalnymi biorcami tych pieniędzy, 
zależy na tym, aby te relacje były utrzymane. Ale z dru-
giej strony zależy nam również na tym, aby efektywność 
i sprawność systemu była jak największa, abyśmy także 
na poziomie realizacyjnym mogli zapewnić pewne zuni-
fikowane, jednorodne podejście do kwalifikowanych do 
realizacji i realizowanych inwestycji, współfinansowanych 
w tej perspektywie ze środków Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko”.

Musimy wiedzieć i chciałbym, abyście państwo ten 
wątek także uwzględnili w swoich rozważaniach, że prace 
na temat tego systemu toczą się od co najmniej kilkudzie-
sięciu czy kilkunastu miesięcy. Zostały już zawarte sto-
sowne porozumienia pomiędzy ministrem właściwym do 
spraw rozwoju regionalnego, czyli ministrem infrastruktury 
i rozwoju, i ministrem właściwym do spraw środowiska, 
czyli ministrem środowiska. Jak państwo wiecie, chcie-
libyśmy jak najszybciej uruchomić realizację Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, stąd też te 
prace są dalece zaawansowane. Przed nami proces desy-
gnacji, który chcemy jak najszybciej zakończyć, by uru-
chomić proces realizacji inwestycji współfinansowanych 
ze środków europejskich.

Deklarowałem, że będziemy poszukiwać wspólnie 
takich rozwiązań, które będą zabezpieczać interesy róż-
nych aktorów partycypujących w tym procesie, a przede 
wszystkim zapewniać sprawne wdrażanie inwestycji 
współfinansowanych ze środków programu, tak aby osią-
gnąć te cele i parametry, co do których zobowiązaliśmy 
się w programie przyjętym już de facto przez Komisję 
Europejską. Bardzo dziękuję.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję.
Panie Ministrze, wygląda na to, że właściwie wszystko 

jest jakby po staremu, ale co naprawdę się zmienia w tej 
propozycji, w tym podejściu, jaka jest różnica? Czy pan 
minister potrafi ocenić, jaka jest różnica między dotychcza-
sowym a tym rozwiązaniem, tak bardzo konkretnie i bardzo 
skrótowo?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:
Instytucje, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, nie będą co do nomenklatury insty-
tucjami wdrażającymi. Będą działać na podstawie poro-

Jestem przekonany, że te wątki, które był uprzejmy 
podjąć pan senator w trosce o beneficjentów, ale także 
w trosce o uwzględnienie tej komplementarności działań, 
które prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w zakresie inwestycji w tym obszarze, 
w dalszym ciągu będą mogły być realizowane w tym syste-
mie, który chcemy dzisiaj zaprezentować i który kreślimy, 
i to pozwoli zarówno zadbać o beneficjenta, o którego pan 
senator był uprzejmy wyrazić troskę, czyli de facto o bior-
ców tychże środków pochodzących w obecnej perspekty-
wie 2014–2020 z Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i środowisko”, jak i budować pewną komplementarność do 
środków, które są w gestii wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.

Dlaczego pozwalam sobie na takie stwierdzenie? 
Otóż dlatego, że po tych kilku rozmowach, które mia-
łem przyjemność odbyć, czy to uczestnicząc w obradach 
Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”, czy 
też bezpośrednio spotykając się z przedstawicielami 
Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w ostatnim cza-
sie z panią Małgorzatą Skuchą, prezes Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz 
w dniu dzisiejszym także z panem ministrem Januszem 
Ostapiukiem, jestem przekonany, że uda nam się osiągnąć 
taki kompromis, i to jest de facto propozycja. Pozwoliłem 
sobie, Panie Prezesie – odnoszę się teraz do pana prezesa 
Chrzanowskiego – opisać tę sytuację w piśmie, które do 
pana wystosowałem 6 lutego 2015 r. Nie wiem, czy ono już 
fizycznie do pana dotarło, jeżeli nie, to pewnie lada chwila 
znajdzie się w korespondencji.

To jest system, w którym absolutnie przewidujemy 
obecność wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej i który wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom nie tylko pana senatora, czy panów senatorów, 
czy państwa, Wysokiej Komisji, łącznie z panią przewod-
niczącą, ale przede wszystkim także beneficjentów. Czyli 
nie tworzymy takiego systemu, który wyłącza wojewódz-
kie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
z systemu redystrybucji pieniędzy europejskich w ramach 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
2014–2020. Chcemy, aby wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej znalazły się w tym sys-
temie. To jest także wynik naszych wspólnych rozmów – 
i pana ministra Janusza Ostapiuka, i moich – z panią prezes 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, jak również z przedstawicielami resortu, który 
mam zaszczyt reprezentować, i resortu, który reprezen-
tuje pan minister Ostapiuk. Chcemy, aby beneficjent miał 
możliwość kontaktu, był mobilny w relacjach mających 
na celu pozyskanie funduszy, przygotowanie i realizację 
projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko”. Daliśmy możliwość podpi-
sywania porozumień pomiędzy Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako insty-
tucją wdrażającą, a wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Pani prezes wyraziła chęć 
zaangażowania znaczniejszych środków finansowych na 
rzecz budowy systemu i współfinansowania działań pro-
wadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środo-
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nując siedmiolatkę do siedmiolatki. To jest taka pierwsza 
fundamentalna, merytoryczna przesłanka, od której należy 
rozpocząć tę dyskusję.

Co do pewnych uwag i zastrzeżeń, owszem, takowe 
też się pojawiły. To nie minister infrastruktury i rozwoju 
je sformułował, lecz przygotowała je instytucja audytowa, 
także w kontekście ich wykorzystania przy budowie syste-
mu w perspektywie 2014–2020. Jak domniemywam, nikt 
w instytucji audytowej nie ma żadnego interesu w tym, 
żeby deprecjonować potencjał i potrzebę zaangażowania 
wojewódzkich funduszy ochrony środkowania i gospodarki 
wodnej w ten system. Przesłanką oceny, jak domniemy-
wam, bo nie jestem funkcjonariuszem instytucji audytowej, 
jest funkcjonowanie różnych podmiotów w przestrzeni 
publicznej i oceniane są one wyłącznie przez pryzmat 
efektywności. Taką przesłanką kierowała się instytucja 
audytowa. Bardzo dziękuję.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję bardzo.
Może poproszę o zabranie głosu pana ministra Janusza 

Ostapiuka.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Dziękuję uprzejmie.
Chciałbym na wstępie bardzo przeprosić za nieobecność 

pani prezes Małgorzaty Skuchy. Jako przewodniczący Rady 
Nadzorczej pozwoliłem jej dzisiaj nie uczestniczyć w tym 
posiedzeniu, ponieważ jest na spotkaniu poza Warszawą, 
i to w kierunku takim, który jest zagrożony obecnością 
pewnych kolumn zmierzających do Warszawy, więc trudno 
było przewidzieć, ile czasu mógłby zająć i przyjazd, i po-
wrót na konferencję, stąd pozwoliłem, żeby nie była na tym 
spotkaniu, mówiąc, że będę starał się ją trochę zastąpić.

I chciałbym powiedzieć tak: nie ma wątpliwości, że 
o kształcie instytucjonalnym decyduje minister infrastruk-
tury i rozwoju jako instytucja zarządzająca. My jako mini-
sterstwo środowiska mamy tego pełną świadomość. I po-
mimo że wielokrotnie się nie zgadzaliśmy i nie zgadzamy 
z niektórymi sugestiami instytucjonalnymi, to nie pozostaje 
nam nic innego, jak tylko w wielu przypadkach godzić się 
z decyzjami instytucji zarządzającej, bo tak rozumiemy 
naszą rolę jako instytucji pośredniczącej.

Minister środowiska ze swoimi instytucjami, woje-
wódzkimi funduszami, narodowym funduszem, wielokrot-
nie deklarował i deklaruje, że zapewni sprawną obsługę 
środków w tej następnej perspektywie finansowej, środków 
rzeczywiście o 1,5 miliarda euro mniejszych aniżeli te, któ-
re mieliśmy w poprzedniej perspektywie finansowej. W na-
szej koncepcji było zachowanie wojewódzkich funduszy 
i chcieliśmy, żeby funkcjonowało to w sposób może bar-
dziej elastyczny aniżeli dotychczas, to znaczy mówiliśmy 
tak: jeśli nie ma możliwości, żeby wszystkie wojewódzkie 
fundusze pozostały jako instytucje wdrażające, no to może 
popatrzmy na te fundusze, które miały najwięcej projektów, 

zumienia zawartego z prezesem Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy czym pani 
prezes, w stosunku do pierwotnej propozycji, wyraziła wolę 
przekazania nie tylko części kompetencji w tym zakresie, 
ale także części środków z pomocy technicznej. Nie wiem, 
myślę, że pani prezes Małgorzata Skucha nie obrazi się na 
mnie, że pewne fakty tutaj państwu przekazuję, ale o tym 
rozmawialiśmy. Myślę, że była to bardzo konstruktywna 
i ważna rozmowa w kontekście tego naszego dzisiejszego 
spotkania.

No i po wtóre, instytucją, która wdraża i oczywiście 
bierze całkowitą odpowiedzialność za realizację przedsię-
wzięć w tym zakresie, partnerem dla instytucji pośredni-
czącej, czyli ministra środowiska, a także dla nas, będzie 
w sensie instytucjonalnym Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ale oczywiście ten 
partner, tak jak wcześniej zasygnalizowałem, zaangażuje 
w proces realizacji tychże inwestycji wojewódzkie fun-
dusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budując 
pewną elastyczność i mobilność tegoż systemu, a także 
gwarantując środki finansowe z pomocy technicznej, które 
są w gestii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Oczywiście fundusze są w gestii ministra środowiska, 

jakby…
Tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pani Przewodnicząca.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Spróbuję zapytać. Z pańskiej wypowiedzi odnoszę wra-

żenie, że ta zmiana podejścia do gospodarowania funduszem 
wywodzi się z czegoś, o czym pan napomknął, z oceny sku-
teczności działania wojewódzkich funduszy. Czy ta ocena 
jest negatywna? I może pan to przybliży, bo kroki, które 
podejmujemy, muszą na czymś bazować, prawda?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:
Dobrze.
Skoro pani przewodnicząca sobie życzy, to powiem, 

że te przesłanki, takie konkretne, merytoryczne, są de fac-
to dwie. Pierwsza to fakt, iż skala inwestycji współfinan-
sowanych w tej perspektywie, w perspektywie na lata 
2014–2020, w porównaniu z perspektywą, która w sensie 
rzeczowym i finansowym, uwzględniając zasadę n+2 od 
2011 r., a wcześniej n+3, dobiega końca, jest zdecydo-
wanie mniejsza. I alokacja środków finansowych, porów-
nując program do programu, w tej perspektywie na lata 
2014–2020 jest także mniejsza. Czyli jeśli się uwzględni 
potencjał i potrzeby państwa polskiego w tym zakresie w tej 
perspektywie, to one są odpowiednio mniejsze, porów-
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Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:

Dziękuję panu ministrowi.
Myślę, że chyba czas na pana prezesa Jacka 

Chrzanowskiego. Wysłuchamy drugiej strony.

Przewodniczący Konwentu Prezesów 
Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Jacek Chrzanowski:

Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję za zaproszenie 
na dzisiejsze posiedzenie komisji. Wiem, że ten temat jest 
jedynym tematem, który dzisiaj państwo będziecie oma-
wiali, tym bardziej dziękuję.

Nie chcę powtarzać pewnych naszych argumentów, 
które już były tutaj przedstawione, zresztą wypowiedź pana 
senatora Wojtczaka była bardzo kompletna i bardzo dzię-
kuję za tę wypowiedź, Panie Senatorze.

Tak pokrótce. Zastanawiam się, dlaczego państwo chce-
cie coś zmieniać w systemie, który jest po prostu gotowy 
i dobry. Dlaczego chcecie państwo, aby ten strumień pie-
niędzy szedł koniecznie przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej? Ja nie mam pewności, 
czy wszystkie fundusze, wojewódzkie fundusze, zgodzą się 
na taki podział kompetencji, na podpisanie takiej umowy 
z narodowym funduszem.

Dlaczego nie możecie państwo po prostu wpisać nas do 
systemu, tak samo jak zrobiliście to z Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych? Ja myślę, że ten system się 
sprawdził. Z dużym zaskoczeniem słuchamy o jakichś 
negatywnych ocenach audytu, z którym nie dano nam 
się zapoznać. Bo wydaje mi się, że audyt jest robiony na 
czyjeś zlecenie i jest to dokument oficjalny. To my spoty-
kaliśmy się co dwa miesiące na konferencjach i staramy 
się doskonalić ten systemem, więc powinniśmy być po-
informowani o tym, co robiliśmy źle, czy tylko my jako 
wojewódzkie fundusze, czy w ogóle fundusze i również 
narodowy fundusz.

I absolutnie się z tym nie zgadzamy, że ten system był 
zły. Wręcz przeciwnie – można zaryzykować taką tezę, że 
jeśli chodzi o tempo wdrażania projektów, ich realizację, 
a mówimy o dwóch osiach środowiskowych: gospodarce 
wodno-ściekowej i gospodarce odpadami, to miał jedne 
z lepszych wyników i było do niego najmniej zastrzeżeń 
Komisji Europejskiej. Pierwsze słyszę, że takie zastrzeżenia 
były formułowane wobec wojewódzkich funduszy, tym 
większe nasze zaskoczenie.

Ja rozumiem, że państwo jesteście w trudnej sytuacji 
i że taki stan rzeczy zastaliście. Pan minister Sługocki jest 
ministrem od dwóch miesięcy. Poprzedni minister, pan 
minister Zdziebło, rzeczywiście nie widział nas w systemie 
i to już było wiadome rok temu, choć też nie wiemy dla-
czego. Mimo to wydaje mi się, że jest jeszcze techniczna 
możliwość wpisania nas do systemu.

Rezygnujecie państwo z systemu, który kosztował mi-
liony złotych. To są etaty we wszystkich województwach, 
to są ludzie, którzy zostali wyselekcjonowani, którzy zostali 

najwięcej osób i które są najbardziej sprawne, najbardziej 
dostosowane do wykonywania swojej funkcji i do zadań, 
które będą w nowej perspektywie.

Filozofia instytucji zarządzającej i decyzyjność była 
trochę odmienna od naszej, ale chciałbym podkreślić, że 
minister środowiska jest bezustannie pod presją czasu 
i obowiązków wynikających z umowy partnerstwa. Więc 
z jednej strony mówiliśmy tak: chcemy, żeby były woje-
wódzkie fundusze, ale z drugiej strony w żadnym momen-
cie nie zaprzestaliśmy pracy jako instytucja pośrednicząca 
i cały czas przygotowywaliśmy dokumenty na wariant taki, 
jaki nam nakreśliła instytucja zarządzająca, to znaczy na 
wariant, w którym IW jest tylko narodowy fundusz, bo 
nie mogliśmy się znaleźć w takiej sytuacji, że nagle teraz 
byśmy powiedzieli, że nic nie mamy, że nie mamy żadnych 
dokumentów.

Stąd jeśli chodzi o wspomniane porozumienie, o którym 
mówił pan minister Sługocki, to tak, my je podpisaliśmy 
i w tym porozumieniu jest zapisane, że instytucją wdra-
żającą będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Nie zmieniliśmy jednak swojego zda-
nia, licząc na to, że być może w dalszych pracach to może 
ulec jakiejś zmianie czy ewolucyjnemu podejściu. Tak się 
nie stało i teraz jesteśmy w takiej sytuacji: dyskutujemy nad 
tym już kilka tygodni i wielokrotnie wyrażaliśmy swoje 
zdanie, że wojewódzkie fundusze powinny być obecne 
w samym systemie, a nie jako instytucje, które miałyby 
zdania delegowane z narodowego funduszu, no ale w przy-
szłym tygodniu już musimy podpisać porozumienie z naro-
dowym funduszem, bo terminy upływają. Czy nam się to 
podoba, czy nie, to ja mam zadanie postawione przez szefa, 
19 lutego chcę podpisać – chyba 19 lutego, a jeżeli nie, to 
może plus minus jeden dzień – porozumienie z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o wdrożeniu całego systemu, więc jestem w takiej trochę 
trudnawej sytuacji. Z jednej strony mówię, że chciałbym 
mieć wojewódzkie fundusze w systemie, z drugiej – muszę 
mieć na przyszły tydzień gotowe dokumenty, pani dyrektor 
musi je przygotować na podpisanie porozumienia z naro-
dowym funduszem. 

Rzeczywiście potwierdzam, tak, odbyło się spotka-
nie pana ministra Sługockiego z panią prezes Małgorzatą 
Skuchą. Pani prezes mi zameldowała, że ma delegację od 
pana ministra do bardzo szerokiego przekazania kompeten-
cji wojewódzkim funduszom, zdecydowanie szerszego ani-
żeli to było mówione jeszcze na początku całego procesu, 
gdy mówiło się tylko o przyjmowaniu wniosków i niczym 
więcej. I będziemy nad tym pracować, jaki zakres kompe-
tencji będzie przekazany wojewódzkim funduszom.

Podtrzymuję jednak to, co mówiłem wcześniej, że 
chcielibyśmy wojewódzkie fundusze widzieć w tej całej 
strukturze jako instytucje wdrażające. Nie mamy jednak 
możliwości przerwania procesu, bo on się toczy, i przy-
gotowaliśmy dokumenty, i przygotowujemy je do sytuacji 
takiej, że instytucją wdrażającą jest tylko narodowy fun-
dusz z możliwością delegowania zadań. Nie wspominam 
o CKPŚ, bo CKPŚ stało się instytucją wdrażającą, choć my 
na początku nie zakładaliśmy, że będzie instytucją wdra-
żającą, ale nie dyskutujemy z poleceniami i ustaleniami 
przełożonych. Dziękuję.
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pieniędzy będzie przesunięty w stronę regionów, marszał-
ków i że dajecie marszałkom większe kompetencje, więk-
sze pieniądze i większą odpowiedzialność. I bodajże ten 
przepływ jest, ta różnica jest… W minionej perspektywie 
było to 25%, natomiast w tej chwili marszałkowie będą 
zarządzali 40% środków publicznych.

Ja jestem za decentralizacją. Podobnie jak niektórzy na 
tej sali też pracowałem w samorządzie i byłem klientem 
wojewódzkich funduszy, i korzystałem ze środków wo-
jewódzkich funduszy, i jestem za decentralizacją. W tej 
chwili państwo nie wiadomo dlaczego, bo ja do dzisiaj nie 
wiem dlaczego, próbujecie scentralizować system, który 
dobrze działa.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Pani Przewodnicząca! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo! Panie Prezesie!
Ja bardzo przepraszam, odniosę się tylko do suchych 

faktów i danych liczbowych, nie wchodząc absolutnie 
w polemikę z panem prezesem. Uwzględniając gospodar-
kę wodno-ściekową i odpadową, to jest 2,5 miliarda euro 
mniej, 10 miliardów zł mniej środków finansowych na re-
alizację tychże zadań w tej perspektywie na lata 2014–2020. 
To pierwszy fakt.

Drugi fakt. Prawdą jest to, że minister infrastruktury 
i rozwoju regionalizuje redystrybucję środków finanso-
wych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ponie-
waż udział regionalnych programów operacyjnych, które 
po pierwsze, w porównaniu z poprzednią perspektywą są 
dwufunduszowe… Zwiększyła się również ilość środków, 
czyli udział regionalnych programów operacyjnych w ogól-
nej puli środków przyznanych Polsce na realizację polityki 
spójności. To jest fakt.

I wreszcie po trzecie, chcę powiedzieć, Panie Prezesie, 
Szanowni Państwo, że nie wyłączamy wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z systemu, 
o czym mówiłem, lecz przyjmujemy sugestię instytucji 
audytowej, uwzględniamy te dane liczbowe, o których 
powiedziałem nieco wcześniej. I jedynie tyle albo aż tyle. 
Bardzo dziękuję.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Szczerze mówiąc, żadnej ze stron nie można odmówić 

racji. To, co mówi pan minister, można uznać za słuszne, ale 
również i to, co mówi pan prezes. Tak że wydaje mi się, że 
ta sprawa została chyba trochę źle załatwiona w przeszłości, 
trzeba było chyba więcej rozmawiać. Bo myślę, że dzisiaj 

przeszkoleni, również za środki unijne, i z tego narzędzia po 
prostu państwo w tej chwili rezygnujecie. Bo ja nie wiem 
dziś, na czym ma polegać ten podział kompetencji.

Jako prezes wojewódzkiego funduszu w Szczecinie 
jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że 26 lutego podpisuję 
umowę na wdrażanie RPO z marszałkiem województwa. 
I będziemy instytucją wdrażającą w zakresie regionalnego 
programu operacyjnego. Przygotowując się do tego, moi 
pracownicy przygotowali mi dwadzieścia sześć kompeten-
cji, które będziemy mieli jako instytucja wdrażająca.

Ja przepraszam bardzo za taki sposób, ale, Pani Dyrektor, 
czy jest mi pani w stanie na tej kartce zakreślić kompetencje 
według państwa koncepcji, lepszej niż to, z czym mieliśmy 
do czynienia przez ostatnie lata, czyli za co my będziemy 
odpowiadali, jako wojewódzkie fundusze, a za co będzie 
odpowiadał narodowy fundusz? Rozumiem, że również te 
kwestie są zawarte w piśmie, które zostało do mnie wy-
słane, ale na razie to pismo jeszcze nie dotarło i państwo 
rozmawiacie z wszystkimi, tylko nie z nami.

Ja nie mam pretensji o to, że być może taka jest państwa 
diagnoza sytuacji, nie mam pretensji o to, że chcecie nas 
skreślić z systemu. Ale mówię to z pełną odpowiedzialno-
ścią: państwo bazujecie na złych analizach, to jest niepraw-
da, że w Polsce będzie mniej projektów wodno-ściekowych, 
to jest absolutnie nieprawda. Wiem, że bazujecie państwo 
na dokumentach KZGW, nie mnie polemizować z do-
kumentami rządowymi. Oświadczam jednak, że według 
naszej wiedzy, według wiedzy wojewódzkich funduszy, 
tych projektów będzie przynajmniej tyle, ile było w starej 
perspektywie. Dowodem na to jest lista projektów, które 
załączyliśmy państwu. To są projekty, które już w tej chwili 
są przygotowywane z wykorzystaniem środków POIiŚ, to 
są sto trzydzieści trzy projekty w kraju. Sama dokumentacja 
tych projektów kosztuje 130 milionów zł, a ich wartość na 
pewno przekroczy 2 miliardy zł.

Następne projekty, które zdiagnozowaliśmy jako wo-
jewódzkie fundusze, to czterysta projektów, które… i tę 
informację mamy bezpośrednio z gmin. Państwo nie macie 
takiej informacji, bo nie możecie jej mieć, natomiast my 
ją mamy, bo przygotowywaliśmy się bardzo poważnie do 
następnej perspektywy. I tych projektów jest czterysta. I to 
są fakty, to są wycenione projekty, Panie Ministrze.

Poza tym proszę mi powiedzieć, jak państwo chce-
cie jako… wspólnie, jak chcemy, może w ten sposób, jak 
chcemy zrealizować zobowiązania akcesyjne w sytuacji 
takiej, gdy wskaźnik dostępności do sieci kanalizacyjnej 
w wielu województwach w Polsce nie przekracza 50%. 
I my się bardzo cieszymy, że gminy są tak aktywne, że 
przygotowują projekty, że myślą o nich i że chcą je reali-
zować nawet kosztem dodatkowego zadłużenia. Wszyscy 
wiemy, że gminy są w bardzo złej sytuacji finansowej, 
a mimo to bardzo poważnie myślą o gospodarce wodno-
ściekowej. Dlatego że między innymi gminy uczestniczyły 
w różnych konferencjach, na których mówiliśmy również 
o środkach finansowych w kontekście nowej perspektywy 
finansowej. Jeszcze raz to powiem: bazujecie państwo na 
błędnej analizie i na błędny danych.

Przedwczoraj czytałem w „Pulsie Biznesu” artykuł, 
w którym wypowiadała się pani minister Wasiak. Mówicie 
państwo o tym, że decentralizujecie środki, że ten strumień 
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porozumienia, dostosowując także potencjał instytucjonal-
ny, w tym poziom liczby zatrudnionych, adekwatny, wprost 
proporcjonalny do liczby projektów. Ale tak się składa, że 
w każdym… bodajże nie mamy w Polsce województwa, 
które w stu procentach uregulowałoby gospodarkę odpa-
dową czy wodno-ściekową, więc każdy fundusz będzie 
partycypował w tym systemie.

Pan prezes Chrzanowski był uprzejmy powiedzieć, że 
nie ma gwarancji, że wszystkie fundusze do tego przystą-
pią, ale to jest dobra wola, suwerenna decyzja każdego 
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Czy chce realizować swoją działalność statutową 
i do tego móc budować komplementarność, o którą pań-
stwo się dopominają w ramach pieniędzy transferowanych 
z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, 
czy nie? Będzie chciał być bliżej beneficjenta i dbać dalej 
o ten potencjał, który zbudował przez dwadzieścia pięć lat, 
czy nie będzie chciał dbać o ten potencjał?

Ale my instytucjonalnie nie mówimy: panie prezesie 
X, Y, Z, proszę w taki czy w inny sposób podejść do tego 
problemu. To jest dobra wola poszczególnych funduszy 
wynikająca z przesłanek merytorycznych, a nie widzimisię 
jednego czy drugiego ministra. Bardzo dziękuję.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję.
Ale nadal nie rozumiem. Nie rozumiem tego, dlaczego 

mam zawierać porozumienie.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:

No bo pieniądze europejskie muszą funkcjonować 
w jakimś reżimie, prawda? Ten system instytucjonalny 
musimy poddać procesowi desygnacji. Komisja Europejska 
musi wyrazić swoją opinię i zaakceptować ten system in-
stytucjonalny. I tak układamy ten system instytucjonalny, 
który z jednej strony będzie oczywiście mobilny, będzie 
blisko podmiotów aplikujących o fundusze europejskie, ale 
z drugiej strony będzie także mobilny z punktu widzenia 
relacji z instytucją zarządzającą, wcześniej pośredniczącą, 
i Komisją Europejską, uwzględniając przede wszystkim 
strukturę tego systemu czy nakładając na to potencjał finan-
sowy, jaki mamy do dyspozycji w tej perspektywie, i uwagi 
instytucji audytowej, które też są kluczowe i których nie 
wolno nam w żaden sposób zbagatelizować.

Więc mamy do czynienia z pewnymi okolicznościami, 
które musimy uwzględnić, tak aby system był zaakceptowa-
ny także przez Komisję Europejską. Bardzo dziękuję.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Czyli teraz wiem, że to Komisja Europejska wymaga 
jakiegoś…

(Głos z sali: Tego nie, tego nie wymaga.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)

jest już jakby po wszystkim, tak że nie ma już chyba o czym 
specjalnie rozmawiać. Ale widzimy problem, że to nie jest 
załatwione tak, jak powinno być załatwione.

Pan minister chciałby…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Waldemar Sługocki: Tak.)
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:
Szanowny Panie Senatorze!
Ja chcę powiedzieć, że moim zdaniem to rozwiązanie, 

które przedstawiamy i które jest uzgodnione i z panem 
ministrem Januszem Ostapiukiem, i z panią prezes Skuchą, 
wychodzi naprzeciw – uwzględniając nasze dotychczaso-
we spotkania – tym sugestiom i jest takim rozwiązaniem 
pośrednim, które zabezpiecza interes potencjalnego bene-
ficjenta i pozwala także wykorzystać ten potencjał, który 
bez wątpienia tkwi w wojewódzkich funduszach ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Jest takim rozwiązaniem 
pośrednim, które bez wątpienia zbliża obie strony. I to też 
jest wynik naszych wspólnych rozmów i poszukiwania 
jednak mimo wszystko konsensusu. Bardzo dziękuję.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:

Pani Przewodnicząca, proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Jeszcze trochę poszepczę. 
Porozumienie, o którym pan mówi, między narodowym 

a wojewódzkim funduszem, będzie na pewno dotyczyło ja-
kichś programów, które narodowy fundusz uzna za stosow-
ne albo ważne, co oznacza, że nie każdy region, nie każdy 
fundusz będzie mógł aplikować o to, żeby być tą instytucją 
prowadzącą dane zagadnienie. Tak jest, tak, każdy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale nie będzie zadań priorytetowych, bo ja rozumiem, 

że po cóż mamy podpisywać porozumienia, skoro każdy 
wojewódzki fundusz może to czynić? Ja raczej widzę w tym 
inne podejście, być może takie, że to narodowy fundusz 
będzie wskazywał zadania priorytetowe, charakterystyczne 
dla poszczególnych regionów, i te, które będą ważne, te 
będą realizowane poprzez porozumienie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:

…jest realizowana w każdym województwie i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wedle 
potencjału i liczby projektów przygotowywanych w po-
szczególnych województwach będzie zawierał stosowne 
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w określonej sytuacji, że dokumenty muszą powstawać 
i muszą powstać, że ratujecie panowie to, co można jeszcze 
uratować, i to mnie ogromnie cieszy.

Ale martwią mnie pana argumenty, Panie Ministrze. 
To nie są pana argumenty, pan takie argumenty dostał, że 
skala inwestycji będzie mniejsza. Oczywiście, że tak, my to 
wiemy, ale nikt nie powiedział, że projektów będzie mniej, 
projektów może być więcej, one będą mniejsze.

W związku z tym dziesięciotysięczne gminy, które będą 
zwracały się do narodowego funduszu, napotkają tysiące 
różnych problemów. Rozumiem, że państwo w tej chwili 
wnosicie do tego poprawkę, ja to rozumiem, ale my na-
prawdę występujemy głównie w imieniu beneficjenta, be-
neficjenta, który z nami się zżył, który z nami był, który nas 
zna, który wie, jak z nami rozmawiać, a my z kolei wiemy, 
co możemy mu zaproponować i jak możemy na nim niemal 
wymusić aplikowanie o środki unijne i to jest nasza troska. 
Dlatego że naszą troską jest wydanie pieniędzy unijnych, 
tych pieniędzy, które zostały zakontraktowane dla Polski, 
a nie ich zwrot do Brukseli.

Rozmawiałam z moim marszałkiem, powiedział: 
„Mario, musimy się przyzwyczaić do takiego stwierdze-
nia, że pieniądze będziemy oddawać, nie jesteśmy w stanie 
ich wszystkich wykorzystać”. Ja nie akceptuję takiego 
spojrzenia, przykro mi będzie, jeżeli będzie trzeba się 
z tym pogodzić.

Panie Ministrze, nie mówmy o instytucji audytowej, 
bardzo proszę, dlatego że… Ja przywołam tylko jedną sy-
tuację z własnego życia. 6 listopada 2013 r. spotykamy 
się z panią dyrektor w Tomaszkowie na podpisaniu ta-
kiego strasznie fajnego projektu ochrony jezior w Polsce. 
Rozmawiamy wieczorem bardzo długo, bardzo sympatycz-
nie i wtedy pani dyrektor mówi: „Państwa nie będzie”. Ta 
decyzja zapadła wcześniej, była kultywowana, hołubiona 
i przetrzymana do dzisiaj.

Ja wiem, że nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się 
za późno, szkoda, że te wcześniejsze spotkania naszych 
reprezentantów z panem ministrem Zdziebłą z udziałem 
pana senatora, gdy robiono nam nadzieję… że to spełzło na 
niczym. I szkoda, że dzisiaj nie mówimy bardzo konkret-
nie: będziecie pastwo realizowali to i tamto, spodziewamy 
się po was tego i tamtego, proszę poprawić we własnym 
procesie wdrażania takie lub inne sytuacje, żeby nie było 
żadnych zastrzeżeń. Nie mówcie jednak państwo, że my 
źle pracujemy.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Wysoka Komisjo! Szanowna Pani Prezes! Szanowni 

Państwo!

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:
Powiedziałem, że musi być zaakceptowany przez 

Komisję Europejską.
(Senator Jadwiga Rotnicka: A dotychczas…)
Proszę państwa, nie należę do tych osób, które pró-

bują w tej chwili powiedzieć, że my chcielibyśmy, ale 
Komisja Europejska życzy sobie inaczej. Częstokroć, 
piastując różne inne funkcje publiczne, spotykałem się 
z taką argumentacją i obiecywałem sobie, że nigdy takie-
go argumentu nie użyję, i nie używam go w tej dyskusji. 
Powiedziałem jedynie tyle, że Komisja Europejska musi 
się do tego systemu odnieść, ale to są przesłanki, które my 
tutaj, na gruncie narodowym, krajowym, uwzględniamy, 
uwzględniając interes publiczny.

Proszę państwa, ja nie występuję tu w interesie jakie-
gokolwiek podmiotu niepublicznego, reprezentuję mini-
stra infrastruktury i rozwoju i Skarb Państwa. My chcemy 
uwzględnić uwagi i sugestie instytucji publicznych w pań-
stwie polskim, żeby skonstruować system, który będzie 
efektywny i na tyle funkcjonalny i kosztowny, na ile wy-
maga tego sytuacja, nic ponadto. Bardzo dziękuję.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję bardzo,
Zapewne Komisja Europejska odnosiła się do tego także 

w tym starym systemie, bo to tak…
Ale myślę, że zaryzykuję takie stwierdzenie, że jeżeli 

nie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi, to chodzi o pie-
niądze i zarządzanie nimi. Jeśli tak powiem, to chyba się 
nie pomylę, chociaż pan minister trochę protestuje.

Proszę bardzo, pani prezes Maria Sokoll.

Zastępca Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
Maria Sokoll:
Pani Przewodnicząca! Panowie Ministrowie! Panowie 

Senatorowie!
Drodzy Państwo, jest mi strasznie smutno, dlatego że 

zmarnowaliśmy dwa tygodnie, zmarnowaliśmy dwa tygo-
dnie od czasu naszego spotkania na to, żeby przygotować 
na dzisiejsze spotkanie już konkretne propozycje. Jest mi 
bardzo smutno również z tego powodu, że rozmowy od-
bywały się między ministerstwem rozwoju a narodowym 
funduszem, zabrakło zaś tego trzeciego, może biedniejsze-
go, a na pewno bardziej lekceważonego brata, którym są 
wojewódzkie fundusze.

Jeżeli rozmawialiście państwo na temat tego, że moż-
na coś powierzyć wojewódzkim funduszom, to nic by się 
nie stało, gdyby ktokolwiek z nas przy tym był. My się 
nie upieramy, Panie Ministrze. Panie Ministrze, proszę 
nie przyjmować naszych uwag personalnie, my wiemy, że 
pan jest od niedawna, wiemy, że jesteście panowie obydwaj 
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dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska łącznie 
z udostępnieniem środków z pomocy technicznej. To tak 
gwoli sprawiedliwości, potwierdzenia tego, czuję się do 
tego zobowiązany.

Ale w dalszym ciągu i tak mam wątpliwości, bo z wy-
powiedzi pana ministra, z odpowiedzi na pytania wynika, 
że w zasadzie wszystko funkcjonuje dobrze, funkcjonowało 
dobrze. Nie mamy zastrzeżeń co do systemu jako takiego, 
Komisja Europejska nie miała zastrzeżeń i gdybyśmy przed-
stawili taki system na nową perspektywę, to prawdopodob-
nie również nie miałaby zastrzeżeń, to znaczy nie mamy 
podstaw do tego, żeby twierdzić, że Komisja Europejska… 
No, nie wiemy, ale mając w pamięci doświadczenia mija-
jącej siedmiolatki, możemy z pełną dozą prawdopodobień-
stwo uznać, że Komisja Europejska zaakceptowałby system, 
który już sprawdziła w boju, że tak powiem, w długoletniej 
praktyce, w warunkach wdrażania dużo większych środków, 
jak mówimy, w porównaniu z nową perspektywą.

Więc w zasadzie wszystko gra, zbliżamy te stanowiska 
do siebie, niby właściwie pan minister potwierdza to, że 
rola wojewódzkich funduszy nie ulegnie w żaden sposób 
pomniejszeniu, to po co my to zmieniamy, bo ja tego do 
końca nie rozumiem.

Jeżeli jesteśmy tak blisko, jeżeli wszystko tak dobrze 
funkcjonuje i w zasadzie ma być tak, jak było, tyle tyl-
ko, że zadania dla wojewódzkich funduszy określamy za 
pomocą porozumień pomiędzy narodowym funduszem 
a wojewódzkimi funduszami i to jest jedyna różnica, to ja 
tego do końca nie rozumiem. Przepraszam, że nie jestem 
w stanie podczas kolejnego spotkania do końca zrozumieć 
idei tej zmiany.

Ale mam jeszcze pytanie do pana ministra Ostapiuka, 
który powiedział, że państwo przygotowujecie się, 
Ministerstwo Środowisko przygotowuje dokumenty, 
które muszą być wkrótce gotowe, i dzisiaj jest na stole 
wersja, którą zaproponowało Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju, ale też brana jest i brana była pod uwagę wersja 
jakby podtrzymująca dotychczasowy system, to znaczy 
z rolą wojewódzkich funduszy jako instytucji wdrażają-
cych. Ile czasu potrzeba, Panie Ministrze, żeby w przy-
padku decyzji… Ile czasu potrzeba, żeby przedłożyć in-
stytucji zarządzającej dokumenty, które uwzględniałyby 
wojewódzkie fundusze jako instytucję wdrażającą, gdyby 
taka decyzja zapadła dzisiaj? Bo może nie jest tak, że nasze 
spotkanie jest opóźnione, odbywa się za późno i już nie ma 
sensu. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Marian Poślednik, a później 

pan minister.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Część kwestii, które chciałem poruszyć, już poruszył 

pan senator Wojtczak, ale chciałbym też wyrazić swoje 
zdanie w tej materii, ponieważ ja, będąc wiele lat radnym 

Ja jako Waldemar Sługocki nie stwierdziłem ani podczas 
dzisiejszego posiedzenia, ani nigdy wcześniej, że państwo 
źle pracujecie, ba, mało tego, nie pozwoliłem sobie na oce-
nę państwa pracy w żadnym momencie naszej dyskusji.

Przywoływałem jedynie stanowisko instytucji audy-
towej, zastrzegając za każdym razem, że takie są opinie 
i wnioski właśnie tej instytucji. Chcę też powiedzieć tak: 
jest mi przykro, że pani prezes jest przykro, ale chcę po-
wiedzieć, że nie powinno pani prezes być w pełni przykro, 
dlatego że to porozumienie, o którym rozmawiałem z pa-
nem ministrem Ostapiukiem i z panią prezes Skuchą, jest 
przed państwem. To państwo będziecie je negocjować, 
czyli pani prezes wspólnie z państwem będzie negocjować 
to porozumienie. Ja w tym procesie nie będę partycypował 
i chcę państwa zapewnić, że nie zamierzam w państwa 
imieniu, to znaczy w tym pejoratywnym tego słowa zna-
czeniu, występować. To państwo będziecie kreować zakres 
tego porozumienia, tak że proszę wybaczyć.

Zastępca Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
Maria Sokoll:
Panie Ministrze, nie my, tylko narodowy fundusz.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Waldemar Sługocki: Z państwem.)
Narodowy fundusz narzuci nam konkretne rozwiąza-

nia, tak jak najpierw mówiono, że będziemy robić tylko 
kontrolę… 

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Waldemar Sługocki: Ale ja chcę zapewnić…)

…potem, że tylko wstępnie przyjmować wnioski, więc 
proszę, nie mamy po prostu zaufania.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:
Pani Prezes, ja rozmawiałem z panią prezes Skuchą, 

ma naprawdę dużo zrozumienia i dobrej woli, myślę, że 
znajdziecie państwo takie rozwiązania, które my będziemy 
mogli zaakceptować i które wyjdą naprzeciw oczekiwa-
niom obu stron. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojtczak. Bardzo proszę.

Senator Michał Wojtczak:
Czuję się zobowiązany, żeby w pewnym sensie potwier-

dzić, nie w pewnym sensie, potwierdzić to, co mówił pan 
minister, jeżeli chodzi o deklarację pani prezes Skuchy. Bo 
dzwoniła do mnie dzisiaj, uprzedzając, że nie może być na 
tym spotkaniu ze względów, o których mówił pan minister. 
I zadeklarowała gotowość, jak to określiła, „posunięcia się” 
narodowego funduszu w celu zrobienia większej przestrzeni 
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że w latach 2004–2006 były zintegrowane programy ope-
racyjne, potem jeden program finansowany czy współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego został zregionalizowany, teraz są programy 
dwufunduszowe, w pełni zregionalizowane. I chcę powie-
dzieć, że jest jeszcze linia demarkacyjna, Panie Senatorze, 
pomiędzy regionalnymi programami operacyjnymi a pro-
gramami horyzontalnymi, czyli tymi ogólnokrajowymi. Ta 
linia demarkacyjna obejmuje także Program Operacyjny 
„Infrastruktura i środowisko” i projekty wodno-ściekowe, 
więc to wszystko jest uwzględnione. Tak budujemy system 
instytucjonalny i tak budujemy programy operacyjne, żeby 
upodmiotowić i w pełni regionalizować politykę spójności 
w Polsce, mając na uwadze przede wszystkim skuteczność 
oddziaływania pieniądza europejskiego.

I powiem panu tak, Panie Senatorze, bardzo przepra-
szam, nie chciałem tego argumentu używać, proszę mi 
wybaczyć. Te swoje przeprosiny adresuję przede wszystkim 
do państwa prezesów wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, raz jeszcze przepraszam. 
Tylko dwóch marszałków zaangażowało wojewódzkie fun-
dusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w regio-
nalnych programach operacyjnych. Wielkopolski nie, Panie 
Senatorze. Bardzo dziękuję.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję bardzo.
Pan minister Janusz Ostapiuk.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Chciałbym zacząć może od czegoś w rodzaju oświad-

czenia – jako że nasze dzisiejsze spotkanie jest, jak rozu-
miem, jak każde posiedzenie komisji senackiej nagrywane 
i oglądane – że ocena pracy wojewódzkich funduszy ze 
strony Ministerstwa Środowiska i mojej, jako przewodni-
czącego rady nadzorczej narodowego funduszu, jest abso-
lutnie pozytywna i przynajmniej przez okres tych czterna-
stu czy trzynastu miesięcy, kiedy pracuję w Ministerstwie 
Środowiska, nie miałem w ogóle zastrzeżeń do pracy tej 
instytucji i nie słyszałem, żeby ktokolwiek w ministerstwie 
mówił, że wojewódzkie fundusze pracują źle, niewłaściwie, 
nie spełniają swojej funkcji itd., itd.

Nawiązując do ponaddwudziestoletniej historii insty-
tucji, trzeba jednoznacznie powiedzieć: te instytucje, ja-
kimi są samorządowe osoby prawne, są potrzebne i nie 
ma nawet pomysłu czy zamysłu z naszej strony, ze strony 
Ministerstwa Środowiska, żeby je likwidować, kasować, 
umniejszać ich rolę, wręcz przeciwnie. Jutro odbędzie się 
duże spotkanie dotyczące efektywności energetycznej i ab-
solutnie widzimy możliwość włączenia w to wojewódzkich 
funduszy w szerszym niż dotychczas zakresie. Ja przy-
rzekam, że będę robił wszystko, żeby strumień pieniędzy 
z różnych źródeł i zadań, jakie mogą trafiać do wojewódz-
kich funduszy, trafiały tam w dalszym ciągu, ażeby było 
tego jeszcze więcej.

sejmiku, dostrzegam tu pewnego rodzaju sprzeczność. 
Z jednej strony bardzo mocno mówimy o decentralizacji 
i roli polityki regionalnej, i roli regionów w tej polityce, 
wzmacniamy ją, choćby poprzez dołożenie środków w no-
wej perspektywie finansowej jako pewną nagrodę za bardzo 
dobre realizacje, wdrażania tej perspektywy czy minionej 
perspektywy finansowej.

Dla mnie ten wojewódzki fundusz zawsze był pewne-
go rodzaju czy jest pewnego rodzaju narzędziem polityki 
regionalnej, ale teraz pojawia się taka pewna wątpliwość 
co do tego, czy rzeczywiście dotychczasowe działanie tych 
regionalnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
były właściwe, czy nie były właściwe. Nie wiemy tego, po-
nieważ ten audyt zarysował pewne wątpliwości. Niemniej 
jednak wydaje się, że ta chęć centralizowania jest tak silna, 
że skoro pojawia się mniej środków, to szukamy argumen-
tów, żeby to narzędzie, czyli marszałka, troszeczkę osłabić. 
Ja to tak odbieram, a dlatego między innymi, że też osobi-
ście doświadczałem podobnej sytuacji na poziomie marsza-
łek i instytucje lokalne. Sam tego osobiście doświadczyłem, 
przepraszam za taki wtręt. Czyli generalnie z jednej strony 
trudno jest wyrwać środki finansowe, a z drugiej strony – 
zaufać władzom, czy regionalnym, czy lokalnym, że one 
potrafią tę politykę realizować w myśl generalnej zasady 
polityki europejskiej, zakładającej, że ten region ma mieć 
zasadnicze znaczenie w wielu obszarach życia społecznego, 
gospodarczego czy związanego z ochroną środowiska.

Wydaje mi się, że coś tu jest na rzeczy i że szukamy 
pewnych argumentów, czyli najpierw podejmujemy decy-
zję, a później szukamy argumentów, aby obronić tę decyzję, 
potwierdzić, że ta decyzja była racjonalna, że tak powiem, 
jak w tej strategii, przepraszam, obecnie toczącej się wojny 
na Ukrainie: najpierw zajmiemy jakieś terytorium, a później 
będziemy negocjować. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję za to militarne porównanie.
Pan minister Sługocki, króciutko, a później pan mi-

nister Ostapiuk i pan prezes, w takiej kolejności, i pan 
wiceprezes.

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Panie Senatorze, pozwolę sobie na króciutką… posta-

ram się bardzo krótko. Absolutnie nie mogę się z panem 
zgodzić, proszę wybaczyć. Ze względu na sympatię powiem 
bardzo delikatnie i krótko. To marszałkowie prowadzą po-
litykę intraregionalną czy tę politykę, której nadano dzisiaj 
wymiar terytorialny, ale za całość pomocy, interwencji 
europejskiej, odpowiada państwo, rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej, odpowiadają rządy narodowe poszczególnych 
państw. My zdecydowaliśmy się w Polsce… Przypomnę, 
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na tym, co było, jednak pewne wymogi się zmieniły, więc 
w tym momencie na przykład wszystkie wojewódzkie fun-
dusze musiałyby napisać opisy funkcji i procedur, instruk-
cje wykonawcze i je nam przedstawić, my musielibyśmy 
te dokumenty, w liczbie szesnastu, zaopiniować, wysłać 
do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i wtedy jeste-
śmy w sytuacji, kiedy do przygotowania mamy nie dwa 
komplety, tak jak teraz, tylko osiemnaście. I to są ci sami 
ludzie, i to jest kwestia taka jakby techniczna. To po prostu 
potrwa. Tak? Każde województwo…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Napisanie, tak jak powiedział pan minister, tydzień, 

ale uzyskanie naszej opinii, poprawki, uzyskanie opinii 
instytucji certyfikującej, Ministerstwa Finansów, komitetu 
wspomagającego desygnację – to wszystko trwa. I ta masa 
dokumentów, i kwestia tego, że mamy do czynienia z no-
wymi wymogami, bo one są trochę inne, niż były w starej 
perspektywie – to właśnie zmienia sytuację. To nie byłby 
ten sam układ, mimo że w grę wchodziłyby te same insty-
tucje. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Dlatego chcę jeszcze dodać, że trzeba oddzielić na-

pisanie i przygotowanie tych dokumentów od procesu 
ich dojścia do skuteczności, który może być… jak mó-
wię, na posiedzeniach komitetów, w uzgodnieniach, a nie 
chciałbym być, że tak powiem, niesłowny i za dwa, trzy 
tygodnie usłyszeć: obiecaliście, że zrobicie to w ciągu 
dwóch, trzech tygodni. Nie, to mogłoby trwać nawet te 
półtora miesiąca.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję bardzo.
Przed panem ministrem głos zabrała pani Aleksandra 

Przyłuska…
(Dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych 

w Ministerstwie Środowiska Aleksandra Przyłuska: Tak.)
…dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych 

w Ministerstwie Środowiska.
Pan prezes. Proszę bardzo.

Przewodniczący Konwentu Prezesów 
Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Jacek Chrzanowski:
Stwierdzam, że nie uzyskałem odpowiedzi na proste 

pytania. Po pierwsze…
Aha, może rozpocznę od tego. To też nie jest tak, że 

wojewódzkie fundusze się obrażą i nie będą się angażo-
wać w nową perspektywę finansową na podstawie poro-
zumienia z narodowym funduszem. Ale nie mogę tego 
panu potwierdzić, nie mogę tego panu obiecać, bo my nie 
znamy zasad. My nie wiemy, jakie warunki będą przedsta-
wione przez – jak się teraz okazuje – narodowy fundusz. 

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Wojtczaka, ile cza-
su potrzeba, to, Panie Senatorze, jest tak. Przygotowanie 
dokumentów nie zajmie więcej niż tydzień. Ale jeśli cho-
dzi o uzgodnienie tych dokumentów z całym systemem 
instytucjonalnym – bo przecież my je sporządzamy, ale 
potem musimy uzgodnić to wszystko i z ministerstwem 
infrastruktury, i z ministerstwem finansów, a cały system 
jest już rozkręcony i rozpędzony – to nie wiem, czy trwa to 
miesiąc, czy półtora. Trudno mi powiedzieć, bo wiecie pań-
stwo, jak to jest z uzgodnieniami międzyresortowymi: jest 
moment, kiedy wszystko idzie gładko i z godziny na godzinę 
uzyskujemy – ja mówię o pracy – aprobaty, ale są sytuacje, 
kiedy spieramy się tygodniami o szczególiki i te szczególiki 
różnie nam wychodzą, więc tak jak mówię, przygotowanie 
i uzgodnienie dokumentów zajmuje od jednego tygodnia do 
półtora miesiąca, tak bym powiedział. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję bardzo.
To ja dopytam. Ja rozumiem, że ten system, który nie 

uwzględnia wojewódzkich funduszy, też jeszcze nie prze-
szedł tych konsultacji, tych uzgodnień międzyresortowych, 
o których pan…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Ostapiuk: Już jest. Już jest.)

Już jest. Tak?
Dobrze. To w takim razie jeszcze inaczej. Rozumiem, 

że uzgodnieniom trzeba poddawać nowe rozwiązanie, 
dotychczas nieznane i te uzgodnienia mogą być wtedy 
długotrwałe. Wiadomo, że trzeba się nad tym zastanowić, 
przedyskutować, może wynegocjować między resortami. 
Natomiast w sytuacji, kiedy przedstawiamy propozycję 
rozwiązania, które jest znane, które funkcjonowało, to chy-
ba ta droga może być, przynajmniej teoretycznie, szybsza. 
Czy tak, czy się mylę?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Powinna być szybsza, ale na ten temat chciałaby się sze-

rzej wypowiedzieć pani dyrektor Departamentu Funduszy 
Ekologicznych. 

To może, Pani Olu, trzy minuty, cztery.

Dyrektor Departamentu 
Funduszy Ekologicznych 
w Ministerstwie Środowiska 
Aleksandra Przyłuska:
Nawet krócej.
Szanowni Państwo! Szanowna Pani Przewodnicząca!
To nie jest kwestia tego, że my… Układ instytucjonalny 

byłby stary, ale napisanie procedur musi być zgodne z no-
wymi przepisami, które obowiązują w nowej perspektywie, 
i z pewnymi wytycznymi, które wydaje minister infrastruk-
tury i rozwoju, więc to są… Niby to jest instrukcja wyko-
nawcza, opis funkcji i procedur i my oczywiście bazujemy 
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zbyt wiele osób obsługuje jeden projekt w wojewódzkich 
funduszach. Rzeczywiście jest pewna rozpiętość, bo są 
fundusze, które mają około dziesięciu projektów, ale są też 
takie, które mają pięćdziesiąt. U mnie… Zresztą są również 
inne fundusze, krakowski, warszawski, fundusze, które 
mają po pięćdziesiąt projektów i tam pracuje po osiem, 
dziewięć osób. Czy to nie jest racjonalne? To są projekty 
prawie po 1 miliard zł w każdym funduszu. Gdzie państwo 
znajdziecie bardziej efektywną instytucję?

Proszę nie traktować tego jako kamyczka do państwa 
ogródka, ale to były państwa wytyczne, żeby rozdzielić 
pewne funkcje – pana jeszcze nie było w ministerstwie – 
żeby oddzielnie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Ostapiuk: Od 7 stycznia…)

Tak, żeby kwestiami związanymi z kontrolą, z audytem, 
z promocją, z oceną projektów zajmowały się w funduszach 
inne osoby. Przecież my nic innego nie robiliśmy, tylko 
realizowaliśmy państwa zalecenia. I dzisiaj to się obraca 
przeciwko nam. Pani Dyrektor, to jest nieuczciwe. To jest 
nieuczciwe.

(Dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych 
w Ministerstwie Środowiska Aleksandra Przyłuska: 
Dlaczego?)

Dlatego że wiem, że opinie pana ministra się biorą 
przede wszystkim z pani opinii. No i naprawdę…

(Dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych 
w Ministerstwie Środowiska Aleksandra Przyłuska: Pan 
jest w błędzie.)

(Głos z sali: Nie, nie.)
Być może jestem w błędzie.
Poza tym, proszę wziąć pod uwagę również te deklara-

cje, które padały na tej sali, prezesów wojewódzkich fun-
duszy, że jeżeli rzeczywiście brakuje pieniędzy w systemie, 
bo nie zostaliśmy wcześniej uwzględnieni w pomocy tech-
nicznej, to część funduszy zrobi to za darmo, po prostu.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję bardzo.
Pan wiceprezes z Krakowa, pan Jan Musiał. Proszę 

bardzo.

Drugi Zastępca Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Jan Musiał:
Dziękuję.
Państwo Senatorowie! Panowie Ministrowie! Szanowni 

Państwo!
Ja bym jeszcze tylko dopowiedział. Wiadomo, że je-

steśmy w takiej, a nie innej sytuacji, i też jestem bardzo 
zmartwiony, że tyle czasu upłynęło i mało jest czasu, żeby 
cokolwiek jeszcze zrobić i poprawić, tak jak z tego wy-
nika, jeżeli chodzi o pewne procedury, które nas czekają. 
Ale, proszę państwa, jeżeliby się jeszcze dało uratować, 

Czyli rozgrywającym ma być narodowy fundusz. Dzisiaj 
fajnie nam się współpracuje z panią prezes Skuchą, ale 
czy wzięliście państwo pod uwagę również inny wariant. 
Koncentrujecie środki w jednej instytucji i to są mega-
pieniądze, bo narodowy fundusz będzie obsługiwał nie 
tylko gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, 
ale również inne osie, efektywność energetyczną itd., itd., 
mnóstwo projektów. I chcecie, żeby ten strumień pieniędzy 
szedł przez narodowy fundusz. Okej. A jeżeli zmieni się 
zarząd funduszu na gorszy, na przykład po wyborach, i już 
nie będzie się nam tak dobrze współpracowało – czego 
oczywiście sobie nie życzymy, bo współpracuje się nam 
super – czy państwo przewidzieliście taki wariant, taką 
możliwość, że będzie nowy zarząd, który dopiero będzie 
musiał się uczyć wydawania publicznych pieniędzy? Panie 
Ministrze, dlaczego tego nie bierzecie pod uwagę?

My chcemy państwu pomóc i to jest, Panie Ministrze, 
nasza oferta, chcemy pomóc, ale chcemy wam pomóc na 
takich zasadach, jakie obowiązywały, na bardzo czytelnych 
zasadach. Jeżeli macie państwo zastrzeżenia do wojewódz-
kich funduszy, to na miłość boską, wreszcie powiedzcie, 
co jest w tym audycie, bo my go na oczy nie widzieliśmy. 
Oczywiście…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, no, nie widzieliśmy, Pani Dyrektor.
Nie wiem, czy państwo zastanawialiście się nad tym, 

że również jest to pewna wartość dodana, to płynne przej-
ście z jednej perspektywy do drugiej. Dzisiaj macie pro-
blem, z czego zapłacić pomoc techniczną wojewódzkim 
funduszom w latach 2016–2017. Państwo Senatorowie, te 
pieniądze pójdą z budżetu państwa. W sytuacji, gdy jeste-
śmy instytucją wdrażającą, wchodzimy płynnie w nową 
perspektywę finansową. Nie ma programu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Ostapiuk: Ale też z budżetu państwa…)

Ale dlaczego z budżetu państwa?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 

Ostapiuk: Kiedyś nowa perspektywa wykaże też…)
No to chwileczkę, no to tutaj mówimy o środkach, o po-

mocy technicznej. Pani prezes Skucha, deklaruje, że da 
nam część środków. Na tej sali padały deklaracje, bo nie 
wszyscy państwo uczestniczyliście…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Ostapiuk: Jeszcze przepraszam, jeżeli ona wygaśnie. 
Wygaśnie, będziemy mieli analogiczną sytuację…)

Ale, Panie Ministrze, jeżeli my nie jesteśmy instytucją 
wdrażającą, to część funduszy zwalnia ludzi. Po prostu. 
Proszę to przewidzieć. Proszę mi powiedzieć, jak pań-
stwo sobie wyobrażacie promocję nowych programów 
operacyjnych na szczeblu województw bez udziału wo-
jewódzkich funduszy? Ja nie chcę przeceniać tej naszej 
roli, że jesteśmy tacy świetni, tacy słodcy, ale jesteśmy 
w stanie to udokumentować tonami artykułów, materia-
łów konferencyjnych i to my to robimy w terenie, nie 
narodowy fundusz i nie instytucja zarządzająca, czyli 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Proszę również 
to wziąć pod uwagę.

Proszę państwa, kwestia kosztów, która jest podno-
szona. Ponoć w tym audycie, tak się mówi nieoficjalnie, 
jest napisane, że pewne parametry państwu nie pasują, bo 
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Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?
Proszę bardzo, pan senator Michał Wojtczak.

Senator Michał Wojtczak:
Przepraszam, że po raz kolejny, ale mam kilka spraw. 

Pierwsza sprawa to jest czas, o którym mówimy. Z jednej 
strony czas potrzebny na ewentualne zakończenie przygo-
towywania tych procedur, o których mówili pan minister 
i pani dyrektor, co może ten proces o miesiąc czy półtora 
wydłużyć, ale jeżeli pójdziemy ścieżką, którą zarysował 
pan minister Sługocki, to przecież do uruchomienia systemu 
potrzebny będzie także czas na szesnaście procesów nego-
cjacyjnych między narodowym funduszem a wojewódzkim 
funduszami. To też będzie wymagało czasu. Każdy proces 
negocjacyjny będzie wymagał czasu.

Kolejna sprawa. Mówimy o kadrach. Jednym z ważnych 
argumentów w tej dyskusji są kadry, którymi dysponują 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Kadry przy-
gotowane za ogromne pieniądze, dużym wysiłkiem szko-
leniowym, kadry, które nabywały doświadczenia w trakcie 
działań. A teraz pojawia się zagrożenie, że wojewódzkie 
fundusze będą się musiały nieco odchudzić, dokonać re-
dukcji zatrudnienia. Jednocześnie wiemy, że niepomiernie 
wzrosną obciążenia narodowego funduszu, bo tych zadań 
będzie miał dużo więcej niż dzisiaj – poza nadzorowaniem, 
że tak powiem, w cudzysłowie, zadań, które zostaną zle-
cone wojewódzkim funduszom. Czy narodowy fundusz 
poradzi sobie tymi zasobami kadrowymi, jakie ma dzisiaj? 
Można mieć poważne wątpliwości. Czy narodowy fundusz 
ma możliwość zwiększenia zatrudnienia? Tu nie ma wąt-
pliwości, że nie ma takich możliwości, bo budżet czy plan 
finansowy jest częścią ustawy budżetowej. I nie ma możli-
wości powiedzenia sobie: brakuje nam ludzi, to za miesiąc 
czy za dwa zatrudnimy sobie dziesięć, dwadzieścia czy 
pięćdziesiąt osób. Bo jako Komisja Środowiska przyjmu-
jemy, opiniujemy corocznie plan finansowy Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w którym środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe 
są ściśle określone. I oczywiście, jeśli narodowy fundusz 
nie potrzebuje ludzi, to może ich w dowolnym momencie 
zwolnić, ale przyjąć kolejnych już nie może.

Ja nie chcę podsumowywać i kończyć, ale mój wniosek 
końcowy jest taki, że chyba lepiej poważnie pomyśleć o tym, 
żeby to przeprowadzić, wydłużając ten czas na wszczęcie 
tych procedur, dokonanie uzgodnień międzyresortowych 
itd., itd., bo stracimy może na tym miesiąc czy półtora, ale 
stworzymy czy utrzymamy system, który po dobrze funk-
cjonował i co do którego nie ma zastrzeżeń. Bo jeżeli mimo 
zastrzeżeń audytowych chcemy przekazać tak wielkie kom-
petencje wojewódzkim funduszom, to czemu nie zrobić tego 
na dotychczasowych zasadach. Wobec tego ja bym jednak 
apelował o to, żeby ponownie sprawę przemyśleć i nawet 
jeżeli miałoby to nas kosztować dodatkowe półtora miesiąca, 
stworzyć system docelowo lepszy, sprawniejszy, efektyw-
niejszy i kto wie, czy w rezultacie nie tańszy. Dziękuję.

to absolutnie jestem za tym. Skoro CKPŚ też musiało się 
instytucjonalnie doszlifować, dopracować itd., i krótko 
to trwało, i zdążyło się, to sądzę, że może i z funduszami 
by się udało. Czyli jeszcze nie uważam, że jesteśmy na 
straconej pozycji.

Panie Ministrze, chciałbym się odnieść do tych dwóch 
argumentów, które pan przytoczył, mówiąc o zmianie 
systemu.

Pierwszy, główny argument, którego pan użył, to mniej 
środków, które są na przyszłą perspektywę. Nie mniej 
projektów, które… jakie są potrzeby, bo prawdopodobnie 
będzie dużo więcej mniejszych projektów. Takie mamy 
rozeznanie. Będzie więcej projektów, tylko mniejszych, 
ale środków faktycznie jest mniej, o tyle, o ile…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
I w związku z tym, Panie Ministrze, my ciągle mówi-

liśmy, że to nie jest do końca argument, nawet jak będzie 
mniej środków i mniej projektów. Dlaczego? Ponieważ 
my w tym systemie, który był kilka lat ewaluowany, do-
pracowywany, ciągle doskonalony, który jest spójny, który 
działa, który jest efektywny… Nie znamy audytu, więc 
nie chcę się odnosić konkretnie do zarzutów audytu. Bo 
mówi się o audycie, a nie wiadomo, o co chodzi. Ale 
odniosę się do tych mniejszych środków i mniejszych 
projektów: to my też zmniejszymy zatrudnienie. My też 
się dostosujemy do mniejszej liczby projektów i te kosz-
ty… Zresztą myśmy ciągle mówili, że nawet jeżeli jest 
problem pomocy technicznej, to wojewódzkie fundusze 
mają możliwość wziąć na siebie te… czyli tu nie ma prak-
tycznie problemu kosztów. Czyli ten argument odpada 
z pana argumentacji.

I drugie moje główne zastrzeżenie jest takie: a co bę-
dzie po? Podpiszemy porozumienia i dopracuje się ten 
system z możliwością zlecania nam, wojewódzkim fun-
duszom, wielu zadań. Wiemy, że mamy dwadzieścia trzy 
zadania, które realizujemy jako instytucja wdrażająca, to 
jest zawieranie umów, weryfikacja wniosków o płatność, 
przygotowanie poświadczeń, deklaracje wydatków, pro-
wadzenie rejestrów obciążeń na projektach, informacje, 
kontrole itd., wykonujemy dwadzieścia trzy zadania jako 
instytucja wdrażająca. I teraz pytanie. Nie wiem, które 
z tych zadań zleci nam narodowy fundusz, ale nawet jak 
zleci i my to przyjmiemy, to ja widzę wydłużenie procesu. 
Dlaczego? Ponieważ odpowiedzialnym za to wszystko i de-
cydującym będzie narodowy fundusz. Wydłużamy pewien 
proces. Oczywiście ten proces będzie dopracowywany. Ale 
niepotrzebnie stracimy czas na doskonalenie tego systemu 
i wdrażanie go. Przecież ja już widzę w wyobraźni, że 
każdy wniosek o płatność, nawet gdy u nas będzie spraw-
dzony, dokładnie przeanalizowany, to jeszcze raz będzie 
sprawdzony przez osobę, która będzie autentycznie od-
powiedzialna w narodowym funduszu. Czyli my pewien 
proces wydłużamy, zupełnie bez sensu.

Druga kwestia. Jeżeli zdarzy się, że pewnych spraw 
beneficjent nie będzie mógł u nas załatwić, bo nie będzie 
tego w porozumieniu, to dochodzą też koszty publiczne 
beneficjenta: wyjazdy do Warszawy, delegacje, tracenie 
czasu, a wszystko beneficjent ma na miejscu. Naprawdę 
wydaje mi się, że wylewamy dziecko z kąpielą. Dziękuję 
bardzo.
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Intuicyjnie wyczuwam, że jest jakiś problem, o którym nie 
chcemy jasno powiedzieć. Oczywiście, zostało podpisane 
porozumienie między jednym ministerstwem a drugim. 
Zrobicie państwo, co będzie trzeba. Natomiast stanowisko 
komisji będzie raczej nieprzychylne tym zmianom i o przy-
jęcie takiego stanowiska bym wnosiła. I może tyle, żeby 
już się bardziej nie męczyć. Dziękuję.

(Zastępca Przewodniczącej Stanisław Gorczyca: 
Dziękuję.)

A, przepraszam, może zaproponowałabym zmianę 
w tym stanowisku: wykreślenie tego zapisu, który jest 
zapisany kursywą, bo to jest coś w rodzaju preambuły, 
a w stanowisku jest to właściwie niepotrzebne. Więc gdy-
byście się państwo zgodzili…

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:
Dokładnie jest to, Pani Przewodnicząca, odniesienie się 

do programu operacyjnego i to jest właśnie cytat z zapisu 
programu operacyjnego.

Ale ja może przedstawię projekt tego stanowiska. Zresztą 
on jest przygotowany i możecie państwo skorzystać.

„Stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP z dnia 
11 lutego 2015 r.

Senacka Komisja Środowiska z niepokojem obserwu-
je przygotowania do wdrożenia Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w zakresie dotyczącym 
osi środowiskowych w nowej perspektywie finansowej 
2014– 2020. W trosce o sprawną i efektywną realizację 
POIiŚ oraz interes potencjalnych beneficjentów, do których 
jest on adresowany, szczególny niepokój Komisji budzi 
możliwość wyłączenia z dotychczasowego systemu wo-
jewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej jako Instytucji Wdrażających.

Dlatego też, mając na uwadze:
– ich doświadczenie i przygotowanie merytoryczne we 

wdrażaniu funduszy…”
(Senator Jadwiga Rotnicka: Doświadczenie funduszy.)
Tak.
„… przygotowanie merytoryczne we wdrażaniu fun-

duszy unijnych,
– dobrze przygotowaną i wyszkoloną kadrę,
– bliski kontakt z beneficjentem,
– znajomość specyfiki regionu, pomoc beneficjentom 

w identyfikacji problemu,
– prowadzenie szkoleń i organizowanie konferencji 

odpowiadających na zapotrzebowanie beneficjentów,
– możliwość wsparcia finansowego beneficjentów ze 

środków krajowych będących w dyspozycji Wojewódzkich 
Funduszy, jak również zapisy POIiŚ”…

I tutaj może byśmy pod tym, zgodnie z sugestią pani 
przewodniczącej, postawili kropkę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dyspozycji funduszy.
(Głos z sali: Z tych powodów Komisja Środowiska 

uznaje…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dlatego też mając na uwa-

dze … Komisja Środowiska uznaje…)

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos?
Ja mam tylko taką prośbę, żeby może udostępnić ten 

audyt. Niech po prostu wszyscy zainteresowani wiedzą, co 
jest nie w porządku.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak jest. 
Proszę państwa, jeżeli ta sprawa trafiła na posiedzenie 

komisji, to jesteśmy zainteresowani tym, żeby ten system 
był jak najlepszy, żeby on jak najlepiej funkcjonował.

W imieniu komisji chciałbym przedstawić projekt sta-
nowiska Komisji Środowiska Senatu, bo jednak nie jeste-
śmy przekonani do tych rozwiązań, które zaproponował 
pan minister z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ja 
może państwu przedstawię ten projekt i możemy nad nim 
jeszcze podyskutować.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Waldemar Sługocki: Mogę jedno zdanie?)

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki:

Ja chciałbym dodać jeszcze jedno zdanie, żeby króciut-
ko odnieść się do tych wątków merytorycznych, które pod-
niósł pan senator. To porozumienie pomiędzy Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
a wojewódzkimi funduszami z punktu widzenia procesu 
desygnacji jest wtórne, proces jakby nie widzi tego porozu-
mienia. Myślę, Szanowni Państwo, że to chyba moja ponie-
kąd dobra wola otworzyła na nowo proces i czuję się mimo 
wszystko głównym sprawcą, stety jednak, tych rozmów. 
Ten proces, o czym świadczy chociażby podpisane, zawarte 
porozumienie pomiędzy ministrem infrastruktury i rozwoju 
a ministrem środowiska, był domknięty, zamknięty. Nie po-
jawiały się roszczenia żadnej ze stron. Zaproponowaliśmy 
coś więcej, chcąc państwa upodmiotowić w tym procesie 
i wykorzystać potencjał, i to niejako otwarło tę dyskusję 
na nowo. Chciałbym zapytać: cóż się takiego wydarzyło, 
że wówczas państwo akceptowali ten proces lansowany 
przez ówczesne kierownictwo, kierownictwa ministerstw, 
a dzisiaj otwieramy go na nowo i ta propozycja włączenia 
państwa do systemu jest daleko bardziej podmiotowa niż 
wcześniej, więc… Bardzo dziękuję.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Pan minister pyta, więc postaram się odpowiedzieć. 
Sprawa dla nas, dla komisji, wyniknęła dopiero po przy-
jęciu budżetu. Tak że to, o czym w tej chwili pan mówi, 
aczkolwiek bardzo sympatycznie, to niestety, jest dla nas 
pewnego rodzaju nowością. Może nie jest to aż tak bardzo 
nowe, ale przyszedł czas, żeby jednak komisja wyraziła 
swoje stanowisko. I ja nie czuję się w pełni przekonana. 
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Bardzo państwu dziękuję za przybycie na dzisiejsze 
posiedzenie.

Pan prezes chciałby jeszcze na koniec jedno zdanie?

Przewodniczący Konwentu Prezesów 
Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Jacek Chrzanowski:
Ja chciałbym państwu bardzo serdecznie podzięko-

wać za możliwość przedstawienia naszych racji, naszych 
argumentów. Bardzo dziękuję państwu również za gło-
sowanie.

Chciałbym jednak powiedzieć tak, Panie Ministrze: to 
wszystko oczywiście zależy od szczegółów, od tego, jak 
państwo widzicie – pan, pani prezes narodowego funduszu, 
ministerstwo – ten podział kompetencji między fundusza-
mi. Ale proszę od dzisiaj bardzo poważnie brać pod uwa-
gę również taki czarny scenariusz, tak? Naszym zdaniem 
czarny scenariusz dla systemu. Po prostu wojewódzkich 
funduszy nie ma w nowej perspektywie finansowej. Ja 
sądzę, że również to powinniście państwo brać pod uwagę, 
skoro rozważacie różne scenariusze.

Zastępca Przewodniczącej 
Stanisław Gorczyca:

Bardzo dziękuję.
Zamykam posiedzenie komisji.
Życzę państwu szczęśliwego powrotu do domów, bo 

jesteście z daleka. Dziękuję.

„Mając na uwadze”…, może tak. To od nowego zdania 
już tutaj po tym czy dalszy ciąg?

(Głos z sali: Dalszy ciąg.)
Dalszy ciąg, tak.
„Komisja Środowiska uznaje, że dla powodzenia no-

wego okresu programowania zasadnym jest pozostawienie 
wojewódzkich funduszy jako Instytucji Wdrażających w do-
tychczasowym wymiarze upoważnień i pełnomocnictw.

System, który został wprowadzony z powodzeniem 
w latach 2007–2013 sprawdził się, został zaakceptowany 
przez beneficjentów końcowych, nie wymaga dodatkowej 
organizacji oraz wsparcia merytorycznego, winien być 
zachowany i wykorzystywany także w nowym okresie 
programowania”.

Podpis przewodniczącej komisji.
Proszę państwa, to jest stanowisko komisji. To oczy-

wiście nie jest żadna wytyczna i państwo nie musicie się 
do tego w jakiś sposób…

(Senator Jadwiga Rotnicka: …w tej chwili ustosun-
kowywać.)

Tak, ustosunkowywać. Jest to pewnie dokument taki 
trochę refleksyjny, a więc należałoby się zastanowić nad 
tym, czy w tym zakresie nie należałoby czegoś jeszcze 
zrobić, zmienić, poprawić, udoskonalić, żeby to naprawdę 
dobrze funkcjonowało.

I teraz może zarządzę głosowanie, bo formalnie musimy 
poddać to pod głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za tym, aby przyjąć to 
stanowisko? (4)

Jednogłośnie za. 
Już nie będę mówił… Kworum jest. Tak że decyzja 

jest… uchwała jest prawomocna.
 

 
(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 37)
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