
Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. 

Protokół piątego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu  

„Przyjaźni Środowisku” 

 

Dnia 27 stycznia 2015 r. w siedzibie Senatu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu „Przyjaźni Środowisku” pod przewodnictwem Pana Senatora Michała Wojtczaka. 

Tematem posiedzenia była rola Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we wdrażaniu osi środowiskowej Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.  

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” Senator Michał 

Wojtczak zauważył, że w ramach dotychczasowego systemu, Wojewódzkie Fundusze 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cenione były za sprawność działania, jak również 

za dobre relacje z beneficjentami projektów. Dlatego niepokój wzbudzają zmiany, które 

nastąpią w najbliższym czasie.  

Przyjęta formuła spotkania pozwalała na bezpośrednią wymianę opinii i zadawanie 

pytań przez licznie przybyłych przedstawicieli zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym jego celem było uzgodnienie dalszego sposobu 

postępowania. 

Ministerstwo Środowiska reprezentowali: Pan Minister Maciej Grabowski oraz  

Pan Minister Janusz Ostapiuk. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju reprezentowali: Pan  

Minister Waldemar Sługocki, Pani Małgorzata Wierzbicka – dyrektor Departamentu 

Programów Infrastrukturalnych oraz Pani Milena Zimoń – z-ca Dyrektora  Departamentu 

Programów Infrastrukturalnych. W posiedzeniu uczestniczyła również Prezes Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pani Małgorzata Skucha. 



Minister Środowiska, Pan Maciej Grabowski podkreślił, że jego resort  konsekwentnie 

i jednoznacznie prezentował stanowisko, że system, w którym instytucjami wdrażającymi 

były: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 16 wojewódzkich funduszy oraz instytucja 

podległa Lasom Państwowym - Centrum Koordynacji, jest systemem, który się sprawdził.  

W połowie 2014 roku Ministerstwo otrzymało informację od Ministerstwa Infrastruktury  

i Rozwoju, że instytucją wdrażającą w nowej perspektywie ma być jedynie Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Potwierdził również,  

że prowadzone były rozmowy na temat możliwości zmiany tej decyzji. 

Przedstawiciele Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

argumentowali, że zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, sprawne wdrażanie 

polityki spójności w okresie programowania 2014 - 2020 wiązać się powinno ze sprawnym, 

wydajnym systemem instytucjonalnym, nastawionym na beneficjenta/odbiorcę w oparciu  

o uproszczone procedury. Proponowane rozwiązanie zmierzające do centralizacji systemu, ich 

zdaniem, nie służy temu celowi. 

W ocenie wojewódzkich funduszy właściwym jest analogiczny do obecnego system 

wdrażania, tzn. rolę Instytucji Wdrażających powinny pełnić: NFOSiGW oraz wojewódzkie 

fundusze i apelowali o zastosowanie tego systemu. 



 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan  Minister Waldemar 

Sługocki zauważył, że budowa nowego systemu realizacji polityki spójności, między innymi 

poprzez wdrażanie programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ma służyć poprawie 

osiągania wskaźników, które będą budowały pozycję Polski nie tylko wewnątrz Unii 

Europejskiej, ale także w środowisku globalnym. Intencją zmian nie było wyeliminowanie 

wojewódzkich funduszy z systemu realizacji programu operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko, ale usprawnienie systemu wdrażania środków unijnych. Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju chce z jednej strony osiągać te cele, które leżą u podstaw 

decentralizacji państwa, tj. chce zbudować jak najefektywniejsze relacje pomiędzy biorcami 

pomocy a podmiotami pośredniczącymi, z drugiej strony zwraca uwagę na potrzebę 

zbudowania stosunkowo krótkiej, mobilnej drogi komunikacji. W ocenie Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju, w przypadku programu horyzontalnego, potrzebny jest jeden 

odpowiedzialny podmiot. Zmianie ulegnie rola wojewódzkich funduszy w nowym systemie, 

który został już prawie do końca opracowany, a jego ostateczna wersja musi zostać 

doprecyzowana do końca marca 2015 r. 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/senat/zespoly/przyjazni/spotk_mir_270115.pdf


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło również propozycję ramowych 

obszarów działania wojewódzkich funduszy w nowej roli: 

1) przyjmowanie oraz wstępna weryfikacja wniosków o dofinansowanie  

w określonych konkursach, które będą ogłaszane przez NFŚiGW ; 

2) prowadzenie kontroli na miejscu, w tym kontroli procedur zawieranych umów 

pomiędzy beneficjentem a wykonawcą; 

3) przyjmowanie wniosków o płatność oraz konsultacje z beneficjentami kształtu 

tychże wniosków i ich zawartości merytorycznej;   

4) zapobieganie nadużyciom poprzez organizację szkoleń dla beneficjentów  

w tym zakresie. 

Zaproponowano powstanie grupy roboczej do kontynuowania rozmów. 

 

 

Sporządzono 

w Biurze Spraw Senatorskich (B.W-M)  

tel. (+48 22) 694 90 22  

(bss@ senat.gov.pl) 


