
Oświadczenie złożone 

przez senator Jadwigę Rotnicką 

na 14. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 sierpnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do p.o. prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej Dominika Bąka 

Szanowny Panie! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia. 

Poniższe pytania dotyczą naboru wniosków z programu: Budownictwo energooszczędne. Część 1) 

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Nabór 1/2019. 

1. Biorąc pod uwagę, że ww. nabór dotyczy projektów o charakterze inwestycyjnym wymagających ze-

brania wielu dokumentów formalnych, proszę o wyjaśnienie, skąd wynika krótki termin naboru wniosków: 

od 12.09.2019 r. (dzień opublikowania dokumentacji konkursowej) do 20.09.2019 r. (oryginalny termin za-

kończenia naboru). 

2. Dlaczego w lipcu 2020 r. (w trakcie trwania naboru i ponad 4 miesiące po zakończeniu oceny formalnej 

wniosków) NFOŚiGW zmienił Regulamin naboru i Ogłoszenie o naborze w taki sposób, że wydłużony został 

czas oceny według kryteriów jakościowych z 60 dni do 12 miesięcy, a do regulaminu dodane zostało kryte-

rium „kolejności wpływu” (wniosków) do wyczerpania środków w ramach budżetu naboru? 

3. Dlaczego informacja o kryterium „kolejności wpływu” pojawiła się po zakończeniu naboru (i po ocenie 

formalnej wniosków), a nie przed ogłoszeniem tego naboru? 

4. Jaki wpływ będzie miało dodanie kryterium „kolejności wpływu” w trakcie trwania naboru na sprawie-

dliwość przydzielania środków, na jakość merytoryczną wybranych projektów i na przejrzystość procesu 

przydzielania publicznych środków w ww. naborze? 

5. W jaki sposób kryterium „kolejności wpływu” będzie zastosowane w stosunku do wniosków, które nie 

mogły być złożone w dniu 20.09.2019 ze względu na problemy z funkcjonowaniem elektronicznego genera-

tora wniosków? 

6. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie opublikowano listy projektów, które przeszły ocenę formalną nabo-

ru? 

7. Dlaczego na stronie NFOŚiGW w komunikacie dotyczącym zmiany w treści ogłoszenia o naborze 

wniosków w ramach programu „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii 

w budownictwie” oraz w Regulaminie naboru wniosków nie ma podanej informacji o trybie i dacie podjęcia 

tej decyzji przez zarząd Funduszu? W jakim składzie, kiedy i jaką uchwałą zarząd podjął tę decyzję? 

Jadwiga Rotnicka 

 
 


