
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 8. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

We wrześniu 2015 r. Komisja Europejska pozytywnie oceniła wniosek województwa małopolskiego doty-

czący realizacji projektu zintegrowanego LIFE, mającego na celu wsparcie wdrażania Programu ochrony 

powietrza. Projekt został uznany przez Komisję Europejską za najlepszy spośród 39 projektów z całej Euro-

py. Za zgodą Komisji jego realizacja rozpoczęła się 1 października 2015 r. Z instrumentu LIFE finansowane 

są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie, a projekty zintegrowane są sztandaro-

wym instrumentem wspierania realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym obszarze. Każdy 

kraj UE w całej perspektywie 2014-2020 ma możliwość realizacji tylko 3 takiego typu projektów. 

Realizacja projektu wymaga jednak zapewnienia pełnego finansowania przewidzianych zadań. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej (60% kosztów, ok. 42 mln zł), a poza tym – ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (30%, ok. 20 mln zł), Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (4%, ok. 3,7 mln zł) oraz środków wła-

snych partnerów projektu (6%, ok. 5 mln zł). 

W kwietniu 2015 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził współfinansowanie projektu LIFE i zadeklarował 

współfinansowanie w wysokości ok. 20 mln zł. Decyzja ta wymaga potwierdzenia przez radę nadzorczą 

NFOŚiGW. Zweryfikowany wniosek, zatwierdzony przez Komisję Europejską, został zgłoszony do 

NFOŚiGW zgodnie z procedurą 16 listopada 2015 r. 

Rada nadzorcza NFOŚiGW, która rozpatrywała wniosek w dniu 18 grudnia 2015 r., nie podjęła decyzji 

o jego współfinansowaniu i przesunęła ją na kolejne posiedzenie, w dniu 15 stycznia 2016 r. Istnieje poważne 

ryzyko odrzucenia na nim projektu. Realnie oznaczać to będzie rezygnację z realizacji projektu ze względu 

na brak zapewnienia jego pełnego finansowania. Projekt jest już w trakcie realizacji, prowadzone są działania 

ze strony województwa małopolskiego, a gminy rozpoczęły nabory na ekodoradców, którzy będą zatrudnieni 

w ramach projektu. 

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza – Małopolska w zdrowej atmosfe-

rze” ma na celu skuteczne wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Jest on 

odpowiedzią na potrzeby samorządów lokalnych i bariery zidentyfikowane w trakcie dotychczasowej realiza-

cji działań. Jego wdrożenie pozwoli na wykorzystywanie dostępnych środków finansowych i instrumentów 

prawnych, aby skutecznie osiągnąć realną poprawę jakości powietrza w Małopolsce. Działania przewidziane 

w projekcie mają ułatwić gminom wykorzystanie środków na działania inwestycyjne w zakresie ochrony 

powietrza. W projekt zaangażowanych jest 44 partnerów, w tym 38 gmin z Małopolski, stowarzyszenie Kra-

kowski Alarm Smogowy, Przedsiębiorstwo Oszczędności Energii ESCO Sp. z o.o., Krajowa Agencja Posza-

nowania Energii SA w Warszawie, instytut VITO z Belgii, Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny w Bra-

tysławie i Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej. Wartość projektu to 17 mln euro (70 mln zł). Będzie 

on realizowany w latach 2015–2023. 

Realizacja projektu będzie oznaczała znaczne wsparcie kadrowe małopolskich gmin przez specjalistów, 

którzy będą zapewniali bezpośrednią pomoc dla mieszkańców. Łącznie w ramach projektu powstanie około 

70 etatów: zatrudnionych zostanie 37 ekodoradców w gminach, 6 osób w Krakowie, które będą odpowiadały 

za rozliczanie dotacji dla mieszkańców, planowanie i wdrażanie działań ograniczających emisję komunika-

cyjną, 10 doradców w 5 punktach informacyjnych dla mieszkańców Krakowa, 14 osób w zewnętrznej firmie 

w celu przyspieszenia rozpatrywania wniosków mieszkańców Krakowa o dotacje, a także 4 osoby w urzędzie 

marszałkowskim, koordynujące realizację projektu i wdrażanie Programu ochrony powietrza. Jako pośredni 

efekt realizacji projektu przewiduje się wsparcie o wartości 3,4 mld zł dla projektów inwestycyjnych realizo-

wanych z innych środków, dzięki czemu możliwa będzie m.in. wymiana około 42 tys. kotłów, termomoder-

nizacja 6 tys. budynków i budowa lub modernizacja 140 km sieci ciepłowniczych. 

Wobec wniesienia w grudniu 2015 r. przez Komisję Europejską pozwu do Trybunału Sprawiedliwości 

przeciwko Polsce za naruszenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 w powietrzu projekt zintegrowany 

LIFE, realizowany przez województwo małopolskie wspólnie z partnerami z Czech i Słowacji, może być 



pokazany jako efektywne działanie w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce. Z punktu widzenia całe-

go kraju realizacja tego projektu może być jednym ze strategicznych argumentów w odpowiedzi rządu pol-

skiego na pozew Komisji Europejskiej. 

Obecnie wiele wskazuje na to, że projekt LIFE, który wcześniej był już zatwierdzony przez zarząd 

NFOŚiGW oraz przez Komisję Europejską, zostanie odrzucony przez nową radę nadzorczą NFOŚiGW. 

Tymczasem brak dofinansowania projektu ze strony NFOŚiGW (20 mln zł) oznaczać będzie stratę ponad 

42 mln zł dotacji z programu LIFE. W efekcie projekt nie będzie mógł być realizowany. Stracą na tym przede 

wszystkim gminy, które się w niego zaangażowały (38 gmin), z Krakowem na czele. 

Tym samym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pilną analizę przedstawionego problemu i informa-

cję, jakie działania zamierzają poczynić w tej sprawie Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 
 


