
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grażynę Sztark, Tomasza Grodzkiego, Jadwigę Rotnicką, 

Wiesława Kiliana i Piotra Zientarskiego 

na 14. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

W dniu 16 października 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsta-

wił do konsultacji wymagania techniczne do programu priorytetowego „Ryś – termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych”. 

Program miał na celu poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych, pro-

mowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców. 

Program miał się opierać przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego 

uzupełnionego dotacją. Proponowany budżet na lata 2015–2023 wynosił 400 milionów zł. Program skiero-

wany był do osób fizycznych oraz innych podmiotów dysponujących jednorodzinnym budynkiem mieszkal-

nym. Zapowiedzi uruchomienia programu spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym 

przyjęciem ze strony beneficjentów. 

15 grudnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o udo-

stępnienie środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu zawierania 

z beneficjentami końcowymi umów pożyczek i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach części 4b) 

programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej” w części 4) „Ryś – termomodernizacja 

budynków jednorodzinnych”. 

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 100 milionów zł do wydatkowania w la-

tach 2016–2020 z możliwością zawierania umów do końca 2017 r. Wnioski przyjmowano od 11 stycznia 

2016 r. 

7 marca bieżącego roku na stronie internetowej NFOŚiGW opublikowano informację, że w wyniku nabo-

ru wniosków o udostępnienie bankom środków na udzielanie kredytów i dotacji na przedsięwzięcia realizo-

wane w ramach programu „Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych” do NFOŚiGW nie wpły-

nął wniosek od żadnego banku, oraz lakoniczne stwierdzenie, że w wyniku naboru wniosków o udostępnienie 

środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej do NFOŚiGW wpłynęły wnio-

ski z 10 funduszy. 

Nadmieniam, że od 2014 r. kilka funduszy z dużym powodzeniem wdraża program „Prosument”. Zakła-

dano, że do końca 2016 r. zostanie sfinansowanych 2 tysiące 500 projektów za około 200 milionów zł. 

W przeważającej większości są to małe instalacje służące do produkcji ciepła i prądu, a inwestycje realizo-

wane są przez osoby fizyczne. Z dużym zaniepokojeniem przyjęto zapowiedź przerwania programu przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 

8 marca na posiedzeniu senackiej Komisji Środowiska wiceprzewodnicząca komisji zadała pytanie, czy 

istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla dalszego wdrażania programu „Ryś”, a także innych programów, jak 

„Kawka”, „Prosument” czy „Azbest”. Z odpowiedzi prezesa NFOŚiGW wynika, że programy te mogą zostać 

zakończone z uwagi na brak środków. 

Szanowny Panie Ministrze, w związku z przedstawionymi kwestiami zwracamy się do Pana z następują-

cymi pytaniami. 

1) Kiedy zapadnie decyzja o realizacji zapowiadanego programu „Ryś” i rozstrzygnięcie naboru wnio-

sków o udostępnienie środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej? 

2) Czy istnieje realne zagrożenie, że dotychczasowa współpraca w ramach wspomnianych programów 

wojewódzkich funduszy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie prze-

rwana? 
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