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Szanowny Panie Marszałku, 

W związku z interpelacją pani poseł Anny Sobeckiej z 8 marca 2018 roku, sygn. K8INT20131, 
w sprawie dotacji na odwierty geotermalne w Toruniu, przedstawiam, co następuje.

W pierwszej kolejności pozwolę sobie wyjaśnić, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest państwową osobą prawną utworzoną w drodze ustawy w celu 
wykonywania zadań publicznych. Podstawy działalności Narodowego Funduszu, w tym jego ustrój, 
zakres zadań, formy działalności, określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(POŚ) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

Organami Narodowego Funduszu są Zarząd i Rada Nadzorcza. Zarząd Narodowego Funduszu 
odpowiada w szczególności za gospodarowanie środkami NFOŚiGW oraz wybór przedsięwzięć 
do dofinansowania. Do zadań Rady Nadzorczej należy zaś m.in. określanie, na podstawie i w granicach 
POŚ, kryteriów wyboru projektów do dofinansowania ze środków NFOŚiGW oraz zasad udzielania 
dofinansowania, uchwalanie projektów planów finansowych NFOŚiGW oraz składanie ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu, zatwierdzanie 
dofinansowania przedsięwzięć w przypadkach, gdy kwota dofinansowania przekracza określone 
w ustawie progi, kontrola działalności Zarządu. 

Zgodnie z art. 400r ust. 1 POŚ nadzór nad działalnością NFOŚiGW sprawuje minister właściwy 
do spraw środowiska. Jak wynika z art. 400r POŚ główną formą nadzoru jest kontrola zgodności uchwał 
Rady Nadzorczej z prawem.

1. Dlaczego do tej pory nie wypłacono przyznanej dotacji na odwierty geotermalne 
w Toruniu?

Fundacja Lux Veritatis otrzymała od NFOŚiGW dofinansowanie na wykonanie odwiertu 
geotermalnego badawczego w 2007 roku, po czym zostało ono cofnięte w 2008 roku. Po wieloletnim 
procesie sądowym, inwestor - Fundacja Lux Veritatis zawarła w 2016 roku ugodę z NFOŚiGW na mocy 
której wypłacone zostały środki w kwocie 26 490 000,00 zł. 

W 2017 r. Geotermia Toruń Sp. z o.o.  złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa ciepłowni 
geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2” w formie dotacji w ramach 
poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa zawarta 
została w dniu 7.11.2017 r. na kwotę dofinansowania 19 468 001,44 zł) oraz wniosek 
na współfinansowanie wkładu własnego w formie pożyczki (ze środków krajowych NFOŚiGW) 
na warunkach rynkowych (umowa została zawarta w dniu 27.03.2018 r. na kwotę dofinansowania 8 417 



786,09 zł). Wnioski dotyczyły budowy ciepłowni geotermalnej (a nie wykonania odwiertów 
geotermalnych).

Wypłaty środków w ramach umów muszą być zgodne z zawartym w umowach harmonogramem wypłat. 
Dodatkowo warunkiem wypłaty środków jest przedłożenie przez Beneficjenta przewidzianych 
w umowach dokumentów pozwalających na wypłatę pożyczki, w tym w szczególności dokumentów 
zabezpieczeniowych w postaci weksla własnego „in blanco” Beneficjenta poręczonego w formie awalu 
przez Fundację Lux Veritatis.

2.  Kiedy zostanie przekazana dotacja na toruńską geotermię?

Z informacji przekazanych przez Zarząd NFOŚiGW wynika, że Geotermia Toruń Sp. z o.o. do dnia 
dzisiejszego nie rozpoczęła procedury przetargowej i nie ma wybranego wykonawcy projektu. Zgodnie 
z umową o dofinansowanie wypłata dotacji została zaplanowana przez Beneficjenta w III kwartale 
2018 r., natomiast wypłata środków w formie zaliczki dotycząca umowy pożyczki zaplanowana została 
w IV kwartale 2018 r. Ponadto do 15.03.2018 r. Geotermia Toruń Sp. z o.o. nie złożyła 
ww. dokumentów, które warunkują wypłatę dotacji. Wypłaty dla ww. wniosków zostaną zrealizowane 
po spełnieniu warunków określonych w umowach o dofinansowanie.

3. Czy prawdą jest, że pożyczka z NFOŚiGW na Geotermię Toruń miała być udzielona 
na prawie 6%, gdy tymczasem inne podmioty otrzymywały pożyczkę oprocentowaną 
na 1,5%? Jeśli tak, to co jest powodem tak nierównych warunków?

Oprocentowanie pożyczki jest ustalane zgodnie z postanowieniami programu priorytetowego Wsparcie 
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 2) Współfinansowanie 
projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 
2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

Z informacji przekazanych przez NFOŚiGW wynika, że dotacja przyznana Geotermii Toruń Sp. z o.o. 
na to samo przedsięwzięcie wyczerpała dopuszczalny limit pomocy publicznej. Wobec tego Spółka 
nie może otrzymać innego dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną. Stąd też warunki, na jakich 
została udzielona pożyczka na współfinansowanie przedsięwzięcia powinny odzwierciedlać warunki 
rynkowe, co pozwoliłoby uznać pożyczkę za niestanowiącą pomocy publicznej. Oprocentowanie 
rynkowe ustalane jest zgodnie z przepisami regulującymi udzielanie pomocy. Najniższe oprocentowanie 
rynkowe, które mógłby zaoferować NFOŚiGW, to stopa na poziomie 2,45% - dla podmiotów o bardzo 
dobrej kondycji finansowej. Należy przy tym wyjaśnić, że w ramach ww. programu priorytetowego 
NFOŚiGW nie udziela dofinansowania o oprocentowaniu na poziomie 1,5%

Powyższe zasady wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących (Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej 
udzielanej w różnych formach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 461)) i wskazują, że dla ustalenia poziomu stopy 
stosowanej zastępczo do stopy rynkowej (tzw. stopy referencyjnej) stosuje się zasady określone 
w Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych 
i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przeprowadził konsultacje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w kwestii oprocentowania dla Geotermii Toruń Sp. z o.o., które ostatecznie zostało ustalone na poziomie 
2,6 %. 

Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem

Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/



Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 
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