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1. Wprowadzenie 

1.1 Numer i tytuł kontroli 
P/07/006 „WdraŜanie projektów pomocy technicznej finansowanych z funduszy 

strukturalnych”. 

1.2 Cel kontroli 

Celem kontroli była ocena realizacji projektów pomocy technicznej przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego (MRR), Ministerstwo Finansów (MF) oraz 16 Urzędów 

Wojewódzkich (UW), występujących w charakterze beneficjentów końcowych, 

w szczególności ocena działań pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. 

Celem kontroli była równieŜ ocena funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli: 

1) instytucji biorących udział w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

(POPT) oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR):  

a) instytucji zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego); 

b) instytucji płatniczej (Ministerstwo Finansów);  

2) instytucji pośredniczących biorących udział w realizacji Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w obszarze Priorytetu 4 - Pomoc 

techniczna (urzędy wojewódzkie). 

Kontrola została przeprowadzona z własnej inicjatywy NIK jako kontrola planowa 

koordynowana. 

1.3 Główne zagadnienia objęte tematyką kontroli 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna ma za zadanie dostarczenie środków 

i narzędzi dla potrzeb jednostek realizujących funkcje Instytucji Zarządzającej Podstawami 

Wsparcia Wspólnoty i Instytucji Zarządzającej POPT (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) 

oraz Instytucji Płatniczej (Ministerstwo Finansów) jako instytucji koordynujących zadania 

pozostałych jednostek zaangaŜowanych w realizację poszczególnych projektów w ramach 

Programów Operacyjnych, współfinansowanych z funduszy strukturalnych.  

W ramach POPT istnieje moŜliwość współfinansowania z funduszy strukturalnych 

projektów dotyczących: 1) finansowania doradztwa, 2) pracy ekspertów zewnętrznych, 

3) dokonywania ocen (ewaluacji), 4) zakupu wyposaŜenia biurowego, 5) szkoleń i pokrycia 

kosztów zatrudnienia pracowników zaangaŜowanych we wdraŜanie POPT, 
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6)  prac   badawczych słuŜących wsparciu efektywnego zarządzania Programami 

Operacyjnymi, 7) rozpowszechniania i wymiany informacji oraz promocji Podstaw Wsparcia 

Wspólnoty.  

W ramach ZPORR przewidziano równieŜ pomoc techniczną, jako jeden z czterech 

priorytetów Programu. Projekty pomocy technicznej dostępne są dla instytucji 

uczestniczących we wdraŜaniu ZPORR oraz w programowaniu Regionalnych Programów 

Operacyjnych (RPO) na lata 2007-2013. W ramach Priorytetu 4 ZPORR realizowane 

są projekty pomocy technicznej dotyczące m.in.: 1) pokrycia kosztów zatrudnienia 

pracowników wypełniających zadania związane z przygotowaniem, wyborem, oceną, 

monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową w ramach 

ZPORR oraz uczestniczących w procesie opracowania RPO na lata 2007-2013, 2) organizacji 

i obsługi Komitetu Monitorującego, 3) analizy danych na potrzeby monitorowania 

i wdraŜania programu 4) wsparcia procesu kontroli, 5) zakupu i instalacji sprzętu 

komputerowego oraz innego wyposaŜenia biurowego przez jednostki zaangaŜowane 

we wdraŜanie ZPORR oraz w przygotowanie RPO na lata 2007-2013, 6) podnoszenia 

kwalifikacji personelu zaangaŜowanego we wdraŜanie ZPORR oraz przygotowanie RPO 

na lata 2007-2013.  

W ramach kontroli NIK przeprowadzono badanie i ocenę działań związanych z realizacją 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów oraz 16 Urzędów 

Wojewódzkich projektów pomocy technicznej w ramach POPT i Priorytetu 4 ZPORR. 

Kontrolą bezpośrednią objęto dokumentację wybranych projektów realizowanych przez 

te jednostki oraz dokumentację dotyczącą ich systemów kontroli wewnętrznej. Badano 

legalność i prawidłowość działań przy realizacji projektów, kompletność rejestrów 

finansowych, realność operacji oraz skuteczność w uzyskiwaniu zaplanowanych rezultatów. 

Dokumentacja została równieŜ zbadana pod kątem opracowania i wdroŜenia procedur oraz 

podjętych działań, których celem było zapobieganie, wykrywanie i korygowanie błędów 

i nieprawidłowości w toku realizacji projektów pomocy technicznej. 

Przeprowadzono równieŜ badanie i ocenę funkcjonowania ustanowionych – w wyŜej 

wymienionych jednostkach organizacyjnych – systemów zarządzania i kontroli 

wspomagających działania tych jednostek w realizacji ich funkcji instytucji zarządzającej 

(MRR), instytucji płatniczej (MF) oraz instytucji pośredniczącej (UW) dla Programów 

Operacyjnych POPT i ZPORR. Celem tych badań było dokonanie oceny tych systemów 
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poprzez oszacowanie ryzyka ich zawodności (tzw. ryzyko kontroli) oraz identyfikacja ich 

ewentualnych słabych elementów.  

Kontrolą bezpośrednią objęto zarówno skuteczność operacyjną systemu (odpowiedź 

na pytanie czy ustanowione mechanizmy kontrolne działają w sposób ciągły, spójny 

i zostawiają wystarczający ślad rewizyjny1) jak i skuteczność merytoryczną (tj. czy system 

zapewniał osiągnięcie poŜądanych rezultatów), w procesach wybranych na podstawie 

przeprowadzonej analizy ryzyka.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli2, kontrolę 

przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.  

 

1.4 Okres objęty kontrol ą i jednostki skontrolowane 

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 18 czerwca do 28 grudnia 2007 r. 

w 18 jednostkach, tj. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Instytucji Zarządzającej dla 

POPT i ZPORR, Ministerstwie Finansów – Instytucji Płatniczej i 16 urzędach wojewódzkich 

realizujących funkcje Instytucji Pośredniczących (IP) dla ZPORR. Ponadto, we wszystkich 

ww. jednostkach organizacyjnych została przeprowadzona kontrola realizacji wybranych 

projektów pomocy technicznej, których beneficjentami były te jednostki.  

Kontrolą objęto okres od 1 maja 2004 r. do 30 czerwca 2007 r., w miarę moŜliwości 

ustalenia kontroli były aktualizowane. 

 
 
 
 

                                                 
1 tj. dokonane czynności zostały naleŜycie udokumentowane. 
2 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

NIK pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła działania 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  zarówno w obszarze realizacji zadań jako 

beneficjenta programów POPT i ZPORR jak i w obszarze wykonywania funkcji 

Instytucji Zarz ądzającej POPT i ZPORR. NIK ocenia pozytywnie, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, ustanowione w obu obszarach działania systemy 

zarządzania i kontroli. Systemy te wykazywały niedostatki w zakresie: 

• ujęcia w procedurze IZ ZPORR, dotyczącej przeprowadzania kontroli 

bezpośrednio u beneficjentów, badania prawidłowości ujmowania wydatków na 

realizację projektów w wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej; 

• mechanizmów kontrolnych, które będą przeciwdziałały ryzyku niewykrycia błędów 

w zapisach księgowych w ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej w MRR dla 

poszczególnych projektów Ministerstwa jako beneficjenta. 

Osiągnięto wysoki stopień realizacji wskaźników postępu rzeczowego, niekiedy 

kilkanaście razy przekraczający docelowy poziom załoŜony w Programach, co wskazuje 

na potrzebę bardziej precyzyjnego planowania. 

NIK pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła działania 

Ministerstwa Finansów w obszarze realizacji zadań jako beneficjenta POPT oraz 

pozytywnie, pomimo stwierdzenia uchybień w obszarze wykonywania funkcji Instytucji 

Płatniczej. Izba ocenia pozytywnie ustanowione w obu obszarach działania systemy 

zarządzania i kontroli. 

NIK pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła działania Urzędów 

Wojewódzkich w obszarze realizacji projektów pomocy technicznej w ramach 

Priorytetu 4 ZPORR oraz ustanowione systemy zarządzania i kontroli, aczkolwiek oceny 

w poszczególnych Urzędach znacząco róŜniły się między sobą3.  

Ocena skuteczności systemów wskazuje, iŜ wdroŜone mechanizmy kontrolne 

nie u wszystkich kontrolowanych podmiotów działają w pełni skutecznie. Ocena ta 

wynika z faktu, iŜ na 18 jednostek objętych kontrolą: 
                                                 
3  Wykonywanie zadań przez beneficjentów projektów pomocy technicznej oceniono: pozytywnie w trzech UW, pozytywnie 

z uchybieniami w czterech UW, pozytywnie z nieprawidłowościami w ośmiu UW, negatywnie w jednym UW. 
Funkcjonowanie systemów zarządzania i kontroli NIK oceniła pozytywnie pomimo stwierdzenia nieprawidłowości w pięciu 
UW. W sześciu UW pozytywnie z uchybieniami i pozytywnie w czterech UW. W jednym UW system oceniono negatywnie. 
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• w jednej jednostce (Małopolski UW) stwierdzono brak wyodrębnionej ewidencji 

finansowo-księgowej dla wydatków ponoszonych na realizację projektów pomocy 

technicznej; 

• w czterech jednostkach powstały nieprawidłowości w prowadzonej wyodrębnionej 

ewidencji finansowo-księgowej realizowanych projektów; 

• w pięciu jednostkach nierzetelnie sporządzano wnioski o płatność; 

• w jednej jednostce niewłaściwie archiwizowano dokumentację związaną 

z realizowanymi projektami.   

Braki w obszarze zgodności oraz stwierdzona nieskuteczność systemów zarządzania 

i kontroli świadczą o zwiększonym ryzyku powstawania nieprawidłowości. 

 

2.2 Synteza wyników kontroli  

2.2.1. Do końca 2007 r. w ramach POPT zakontraktowano łącznie 96,4% środków 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Programu na lata 2004-2006 

(na 30 czerwca 2007 r. było to 87,9%4), a wartość dokonanych płatności wyniosła 54,5% 

(wg stanu na koniec I półrocza 2007 r. – 43,6%). Zawarto umowy i wydano decyzje dla 141 

projektów, z czego zakończono realizację 83, tj. ok. 60% projektów5.  
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Do końca 2007 r. w ramach Priorytetu 4 ZPORR zakontraktowano łącznie 90,1% z dostępnych 

środków EFRR na lata 2004-2006, a wydatkowano 49,7% (na koniec czerwca 2007 r. było to 
                                                 
4  Wg sprawozdania IZ POPT za I półrocze 2007 r. 
5  Wg sprawozdania IZ POPT za II półrocze 2007 r. 
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odpowiednio 75,2% i 31,4%6). Zawarto umowy i wydano decyzje o dofinansowaniu dla 1.773 

projektów, z czego zrealizowano 1.054 projekty, tj. ok. 60% przyjętych do realizacji. Wśród 

Priorytetów ZPORR, Priorytet 4 Pomoc Techniczna ma najniŜszy poziom zarówno 

kontraktacji, jak i dokonanych płatności w stosunku do alokacji7.  
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2.2.2. Osiągnięto wysoki stopień realizacji niektórych wskaźników załoŜonych dla 

Programów. I tak np. w POPT przeszkolono pięć razy więcej osób biorących udział we 

wdraŜaniu PWW niŜ zakładano, osiem razy więcej niŜ zakładano zlecono ekspertyz, analiz 

i ocen, przeprowadzono siedem razy więcej szkoleń dla uŜytkowników SIMIK, ewaluatorzy 

zewnętrzni8 dokonali ok. cztery razy więcej ewaluacji niŜ planowano, zorganizowano 28 razy 

więcej seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych. Niski poziom 

realizacji osiągnięto natomiast w zakresie wskaźników: liczby zamówionych studiów 

i koncepcji (45% planowanej) oraz liczby zaangaŜowanych ekspertów (43%).  

W Priorytecie 4 ZPORR liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów 

końcowych oraz ostatecznych odbiorców wyniosła przeszło 35 tysięcy osób, tj. ok. 21 razy 

więcej od zakładanej liczby; liczba zorganizowanych seminariów, konferencji i akcji 

promujących ZPORR oraz Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2007-2013 

wyniosła ok. 26 razy więcej od planowanej; liczba osób zaangaŜowanych we wdraŜanie 

ZPORR oraz w programowanie RPO i objętych szkoleniami wyniosła ok. 13 razy więcej od 

zakładanej. Wskaźniki niŜsze od zakładanych osiągnięte zostały m.in. w zakresie liczby 

                                                 
6  Wg sprawozdania IZ ZPORR za I półrocze 2007 r. 
7  Wg sprawozdania IZ ZPORR za II półrocze 2007 r. przyjętego przez Komitet Monitorujący ZPORR 12 marca 2008 r.  
8  Ewaluatorzy zewnętrzni są to podmioty zewnętrzne dokonujące niezaleŜnej oceny danego obszaru. 
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posiedzeń Komitetu Monitorującego i Podkomitetów Monitorujących (odpowiednio 45% 

i 30,6%) oraz ewaluacji tematycznych (20%). 

Zdaniem NIK, tak znaczne przekroczenie zakładanych wskaźników w POPT i Priorytecie 4 

ZPORR, świadczy o potrzebie bardziej precyzyjnego ich szacowania na etapie planowania. 

2.2.3. Beneficjenci objęci kontrolą, od maja 2004 r. do 30 czerwca 2007 r. realizowali łącznie: 

− w ramach POPT 124 projekty na kwotę 137,1 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR 

102,8 mln. zł. Zakończono 71 projektów o wartości 38,0 mln zł, w tym dofinansowanie 

z EFRR 28,5 mln zł. Na projekty pozostające w realizacji beneficjenci wydatkowali 

43 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR 32,5 mln zł. Refundacje na rzecz beneficjentów 

wyniosły 41,9 mln zł, co stanowiło 68,7% wydatków poniesionych i podlegających 

refundacji. Wykaz ilości i wartości projektów realizowanych przez skontrolowane 

jednostki, w podziale na beneficjentów, Priorytety i działania POPT prezentuje 

załącznik nr 4.  

− w ramach Priorytetu 4 ZPORR 533 projekty na kwotę 123,4 mln zł, w tym dofinansowanie 

z EFRR 54,1 mln zł. Wartość zakończonych 428 projektów wyniosła 42,0 mln zł, w tym 

dofinansowanie z EFRR 31,5 mln zł. Na realizację 105 projektów niezakończonych 

beneficjenci wydatkowali 16,6 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR 6,2 mln zł. 

Otrzymane przez beneficjentów refundacje poniesionych wydatków wyniosły 23,0 mln zł, 

co stanowiło 61% poniesionych wydatków podlegających refundacji. Wykaz ilości 

i wartości projektów realizowanych przez skontrolowane jednostki, w podziale 

na beneficjentów i działania Priorytetu 4 ZPORR prezentuje załącznik nr 5.  

2.2.4. Kontrola NIK 31 projektów POPT9 (tj. 25%) i 221 projektów w Priorytecie 4 ZPORR 

(tj. 41%) wykazała, Ŝe beneficjenci w większości przypadków realizowali projekty terminowo, 

zgodnie z przyjętymi harmonogramami, postanowieniami umów i decyzji o dofinansowaniu, 

osiągając zakładane we wnioskach o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektów. 

Dane  odnośnie ilości i wartości projektów skontrolowanych w ramach Priorytetu 4 ZPORR 

w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr 6. Przypadki nieosiągnięcia 

planowanych wskaźników, lub niewykorzystania planowanych środków wynikały m.in. 

z oszczędności przy realizacji zamówień publicznych oraz z mniejszego niŜ zakładano 

zapotrzebowania na towary i usługi będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie. 

W wyniku kontroli NIK nie stwierdzono zrefundowania wydatków niekwalifikowanych, 

                                                 
9  Skontrolowano 15 projektów (18,1%) realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i 16 (42,1%) projektów 

realizowanych przez Ministerstwo Finansów. 
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a takŜe przypadków wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem środków pochodzących 

z rezerw celowych budŜetu państwa i poŜyczek na prefinansowanie przeznaczonych 

na finansowanie wydatków związanych z projektami pomocy technicznej. 

Nieprawidłowości w realizacji projektów przez beneficjentów dotyczyły niewłaściwego 

prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej, niestarannego sporządzania 

wniosków o płatność, nieterminowego sporządzania i przekazywania sprawozdań z realizacji 

projektów, niewłaściwego archiwizowania dokumentacji projektowej. W odniesieniu 

do projektów ZPORR stwierdzono równieŜ (u jednego beneficjenta) opieszałe składanie 

wniosków o płatność, a takŜe nieskładanie wniosków o płatność pośrednią w przypadku 

długookresowych projektów, co niekorzystnie wpływa na poziom zaawansowania płatności 

w Priorytecie 4 ZPORR (str. 25, 28-30, 33-35). 

W dwóch jednostkach objętych kontrolą stwierdzono równieŜ przypadki zgłaszania przez 

beneficjentów wniosków o dofinansowanie projektów bez naleŜytej analizy potrzeb 

i moŜliwości jednostki, o czym świadczą problemy z wykonaniem załoŜonych we wniosku 

o dofinansowanie wskaźników realizacji projektów, kiedy, po przystąpieniu do realizacji 

projektu okazało się, Ŝe pracownicy nie są zainteresowani danym szkoleniem, lub z uwagi 

na obowiązki słuŜbowe nie mogą w nim uczestniczyć (str. 29, 31). 

NIK negatywnie oceniła działania beneficjenta związane z realizacją projektów pomocy 

technicznej w jednym z 16 badanych Urzędów Wojewódzkich, głównie z uwagi na brak 

wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej dla realizowanych projektów (str. 33). 

2.2.5. W ocenie NIK przyjęte przez beneficjentów rozwiązania organizacyjne i procedury 

tworzące systemy zarządzania i kontroli, w większości przypadków zapewniały prawidłowe 

funkcjonowanie tych systemów i przyczyniały się do prawidłowej realizacji projektów pomocy 

technicznej. Wszyscy beneficjenci, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 47 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych10 posiadali pisemne procedury dotyczące procesów 

zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków ze środków publicznych, a takŜe udzielania 

zamówień publicznych. Pozostałe procesy związane m.in. z: monitorowaniem postępów 

w realizacji projektów; dokumentowaniem związku pomiędzy pracami określonymi 

we wniosku o dofinansowanie, a pracami faktycznie wykonanymi i wypłaconymi 

wykonawcom kwotami; przekazywaniem wniosków o płatność oraz sprawozdań, 

funkcjonowały w oparciu o wewnętrzne procedury określane m.in. w: zarządzeniach, 

instrukcjach i wytycznych. 

                                                 
10  Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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Stwierdzono jednak u niektórych beneficjentów brak skuteczności ustalonych w systemie 

mechanizmów kontrolnych co spowodowało, iŜ: 

− w czterech jednostkach na 18 objętych kontrolą powstały nieprawidłowości 

w prowadzonej wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej realizowanych projektów,  

− w pięciu jednostkach na 18 skontrolowanych sporządzano wnioski o płatność 

z nienaleŜytą starannością,  

− w jednej jednostce niewłaściwie archiwizowano dokumentację związaną z realizowanymi 

projektami (str. 25-28, 30-31, 32-35). 

W jednym przypadku NIK oceniła negatywnie system zarządzania i kontroli u beneficjenta, 

z uwagi na niedostosowanie procedur finansowych do wymagań określonych w decyzjach 

o dofinansowaniu, tj. niezapewnienie wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej dla 

wydatków ponoszonych na realizację projektów pomocy technicznej (str.33). 

2.2.6. W ocenie NIK, funkcjonujące w MRR jednostki organizacyjne wykonujące funkcje 

Instytucji Zarządzających11 POPT i ZPORR prawidłowo, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości i uchybień, realizowały swoje zadania. Prace związane z weryfikacją 

wniosków o dofinansowanie, podpisywaniem umów i wydawaniem decyzji o dofinansowaniu 

projektów w większości przypadków przebiegały terminowo, z zachowaniem procedur 

określonych w Podręcznikach Procedur. Stwierdzone uchybienia miały charakter formalny, 

nie mający wpływu na prawidłową realizację projektów. Instytucje Zarządzające zgodnie 

z procedurami określonymi w Podręcznikach Procedur wykonywały równieŜ swoje zadania 

w zakresie przeprowadzania tzw. „kontroli na miejscu” realizacji projektów pomocy 

technicznej (str. 37-38). 

Jednym z zadań Instytucji Zarządzających jest ustanowienie i wdroŜenie skutecznego 

systemu zarządzania i kontroli. Systemy te okazały się nie w pełni skuteczne w zakresie 

wykrywania błędów w ewidencji finansowo-księgowej dla projektów realizowanych przez 

Ministerstwo i dwa Urzędy Wojewódzkie (str. 36). 

2.2.7. Systemy zarządzania i kontroli funkcjonujące w MRR związane z funkcjami Instytucji 

Zarządzających POPT i ZPORR zostały określone w Podręcznikach Procedur tych Instytucji12. 

W ocenie NIK systemy te w zakresie weryfikacji wniosków o dofinansowanie, podpisywania 

                                                 
11  Warto podkreślić, Ŝe faktyczną Instytucją Zarządzającą programem operacyjnym jest Minister Rozwoju Regionalnego, 

natomiast jego funkcje wypełniają poszczególne jednostki organizacyjne Ministerstwa. I tak: funkcję IZ POPT wypełnia 
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, a funkcję IZ ZPORR – Departament WdraŜania 
Programów Rozwoju Regionalnego. 

12  Podręcznik Procedur Instytucji Zarządzającej ZPORR i Podręcznik Zarządzania i Kontroli POPT 2004-2006. 
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umów i wydawania decyzji o dofinansowaniu, weryfikacji wniosków o płatność i sporządzania 

zbiorczych wniosków o płatność do Instytucji Płatniczej, a takŜe weryfikacji sprawozdań 

z realizacji projektów, działały w sposób ciągły, jednakowy dla wszystkich operacji 

podlegających działaniu systemu i zostawiały właściwy ślad rewizyjny.  

Jak wykazały wyniki kontroli NIK, system zarządzania i kontroli IZ ZPORR skutecznie 

wykrywał błędy w składanych przez IP wnioskach o płatność, co skutkowało 

kwestionowaniem wysokości wydatków przedstawianych do refundacji. JednakŜe prowadzone 

przez IZ ZPORR kontrole realizacji projektów (tzw. kontrole na miejscu) w przypadku dwóch 

Urzędów Wojewódzkich nie wykryły nieprawidłowości w prowadzonej przez te Urzędy 

ewidencji finansowo-księgowej dla projektów, których były beneficjentami. Sprawdzeniu 

poddawano bowiem oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, opis tych 

dokumentów (dekretację) oraz dokumenty potwierdzające wykonanie usługi lub dokonanie 

zakupów, nie sprawdzano natomiast sposobu ujęcia poniesionych wydatków w księgach 

rachunkowych jednostki (str. 36-37). 

Ponadto, z ustaleń kontroli wynika, Ŝe systemy zarządzania i kontroli Instytucji 

Zarządzających POPT i ZPORR nie zapewniały wykrywania błędów w ewidencji finansowo-

księgowej projektów, których beneficjentem było MRR (str. 36). 

2.2.8. Instytucje Pośredniczące dla ZPORR prawidłowo realizowały swoje zadania w zakresie 

zawierania umów i wydawania decyzji o dofinansowaniu, weryfikowania i sporządzania 

wniosków o płatność, a takŜe wykonywania funkcji kontrolnych w stosunku do beneficjentów. 

Stwierdzone istotne opóźnienia w zawieraniu umów i w wydawaniu decyzji w sprawie 

dofinansowania projektów (w czterech IP) dotyczyły przede wszystkim początkowego okresu 

wdraŜania Programu i spowodowane były głównie zbyt późnym wejściem w Ŝycie przepisów 

wykonawczych do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju13, 

co miało miejsce 14 września 2004 r. (dopiero wówczas moŜliwe było wydanie pierwszych 

decyzji o dofinansowaniu). Natomiast rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 

z 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach 

ZPORR14 weszło w Ŝycie 15 października 2004 r. (str. 41-42). Stwierdzone nieprawidłowości 

dotyczyły głównie nierzetelnego i długotrwałego procesu weryfikacji wniosków o płatność 

składanych przez beneficjentów (w ośmiu na 16 skontrolowanych IP) oraz opóźnień przy 

podejmowaniu czynności kontrolnych i przekazywaniu beneficjentom informacji 

pokontrolnych (cztery na 16 skontrolowanych IP) (str. 40-41, 42). 

                                                 
13  Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm. 
14  Dz. U. Nr 225, poz. 2285. 
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W przypadku jednej IP, NIK negatywnie oceniła wykonywanie jej zadań z uwagi m.in. 

na istotne opóźnienia w zawieraniu z beneficjentami umów o dofinansowanie 

i w weryfikowaniu wniosków o płatność, a takŜe w związku z nierzetelnym weryfikowaniem 

wniosków o płatność, co skutkowało zmniejszeniem przez IZ refundacji łącznie o 72,5 tys. zł, 

co stanowiło 20,4% wartości wniosków o płatność poddanych kontroli NIK (str. 40, 41). 

2.2.9. Systemy zarządzania i kontroli w Urzędach Wojewódzkich – Instytucjach 

Pośredniczących (IP) dla ZPORR, zostały określone w Podręcznikach Procedur tych Instytucji, 

opracowanych wg wytycznych Instytucji Zarządzającej i na bieŜąco aktualizowanych. Systemy 

zarządzania i kontroli w zakresie weryfikacji wniosków o dofinansowanie, podpisywania 

umów i wydawania decyzji o dofinansowaniu, weryfikacji wniosków o płatność i sprawozdań 

z realizacji projektów funkcjonowały w sposób ciągły, w jednakowy sposób traktowały 

wszystkie operacje podlegające działaniu systemu i odpowiednio je dokumentowały 

(zostawiały wystarczający ślad rewizyjny). Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia 

dotyczyły głównie przesyłania do IZ niekompletnych i błędnie sporządzonych wniosków 

o płatność, ale były wykrywane przez IZ i nie miały negatywnego wpływu na proces realizacji 

projektów pomocy technicznej w ZPORR. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono 

w 8 na 16 Instytucji Pośredniczących objętych kontrolą (str. 38-42). 

2.2.10.  Zagadnienia związane z realizacją projektów pomocy technicznej były przedmiotem 

audytu wewnętrznego w 8 na 18 kontrolowanych jednostek. Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę 

ustalenia kontroli NIK w zakresie nieprawidłowości w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji 

finansowo-księgowej, a takŜe nierzetelnego sporządzania wniosków o płatność, celowym 

byłoby szersze objęcie tych procesów działaniami audytu wewnętrznego.  

2.2.11.  Wykonywanie przez MF zadań Instytucji Płatniczej dla środków z EFRR 

przeznaczonych na pomoc techniczną w ramach ZPORR i POPT oceniono pozytywnie, 

pomimo uchybień w terminowości przekazania jednego wniosku o płatność do Komisji 

Europejskiej (KE) i braku potwierdzenia dokonania weryfikacji jednego wniosku o płatność. 

Uchybienia te miały charakter formalny, nie mający negatywnego wpływu na rozliczenia z KE 

(str. 43-44). 

2.2.12.  Izba pozytywnie ocenia funkcjonujący w Ministerstwie Finansów (MF) system 

zarządzania i kontroli w obszarze wykonywania funkcji Instytucji Płatniczej, stwierdzając, 

Ŝe działał on w sposób ciągły (w całym okresie objętym kontrolą), spójny (wszystkie operacje 

podlegające działaniu systemu traktowane były jednakowo) i skuteczny (zostawiał 

wystarczający ślad rewizyjny) (str. 43-44). 
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2.2.13.  Finansowe rezultaty kontroli wyniosły 558.490,81 zł. Na kwotę tę składają się m.in.: 

− kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji finansowo-księgowej lub 

sprawozdawczości – 548.110,81 zł, z tego: w Warmińsko-Mazurskim UW - 7.216,45 zł 

(str. 35), w Śląskim UW – 99.202,36 zł (str. 34), w Pomorskim UW – 441.692 zł (str. 33), 

− poŜytki finansowe (niepełne rozliczenie poŜyczki na prefinansowanie) – 10.020 zł 

w Świętokrzyskim UW (str. 34). 

PowyŜsze nieprawidłowości nie miały wpływu na kwalifikowalność wydatków 

do refundacji. 

2.3 Uwagi końcowe i wnioski 

Osiągnięty na koniec 2007 r. w ramach Priorytetu 4 ZPORR poziom kontraktacji 

wynoszący 90,1% alokacji 2004-2006 nie był w pełni zadowalający. W ramach POPT 

osiągnięto wyŜszy poziom kontraktacji (96,4%), jednak NIK zwraca uwagę na nierównomierny 

poziom kontraktacji w poszczególnych Priorytetach tego Programu, szczególnie na niŜszy 

poziom w Priorytecie 2 – Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli 

finansowej, który wynosi 84,7% alokacji 2004-2006. Pomimo tego, Ŝe w II półroczu 2007 r. 

poziom dokonanych płatności w ramach projektów pomocy technicznej w obu Programach 

wzrósł odpowiednio o 18 i 11 punktów procentowych, nie był w pełni zadowalający, gdyŜ 

wyniósł na koniec 2007 r. odpowiednio 49,7% i 54,5% dostępnej alokacji. 

Instytucje Zarządzające POPT i ZPORR podejmowały działania w celu osiągnięcia jak 

najwyŜszego poziomu wykorzystania przyznanych środków, w tym m.in. wnioskowały do 

Komitetów Monitorujących o dokonanie realokacji środków finansowych między Priorytetami, 

Działaniami i Województwami (dotyczy ZPORR). W ocenie NIK konieczne jest 

podejmowanie przez Instytucje Zarządzające dalszych, intensywnych działań, które zapewnią 

wykorzystanie środków z EFRR przyznanych na realizację projektów pomocy technicznej, 

w tym działań mobilizujących beneficjentów do przyspieszenia składania wniosków 

o płatność.  

Kontrola NIK wykazała, Ŝe Instytucje Zarządzające zbyt małą wagę przykładały 

do realizacji przez beneficjentów postanowień decyzji o dofinansowaniu w zakresie 

prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej dla realizowanych projektów.  

Zdaniem NIK, doświadczenia zdobyte w kończącej się perspektywie budŜetowej 

2004-2006 powinny zostać wykorzystane przy wdraŜaniu i realizacji projektów pomocy 
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technicznej w nowej perspektywie budŜetowej 2007-2013. Instytucja Zarządzająca POPT, 

jak i  beneficjenci projektów, szczególną uwagę powinni zwrócić na nieprawidłowości, które 

wystąpiły przy realizacji projektów i podjąć działania w celu ich eliminacji.  

W związku z przedstawionymi powyŜej ocenami i uwagami NIK wnioskuje o: 

1. Kontynuowanie przez IZ POPT i IZ ZPORR (tj. przez MRR) działań, które zapewnią 

kontraktację na poziomie maksymalnie zbliŜonym do 100% alokacji przyznanej na projekty 

pomocy technicznej w obu Programach (POPT i ZPORR). 

2. Podejmowanie przez IZ POPT i IZ ZPORR (tj. MRR) działań mobilizujących 

beneficjentów do przyspieszenia składania wniosków o płatność.  

3. Zastosowanie w MRR takich rozwiązań systemowych, które zapewnią, Ŝe ewidencja 

finansowo-księgowa prowadzona dla poszczególnych projektów realizowanych przez MRR 

jako beneficjenta, będzie prawidłowo uwzględniała faktycznie poniesione wydatki. 

4. Staranne przygotowywanie i składanie bez zwłoki przez beneficjentów wniosków 

o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektów. 

5. Objęcie działaniami audytu wewnętrznego obszarów, w których wystąpiły stwierdzone 

przez NIK nieprawidłowości, w szczególności w prowadzeniu ewidencji finansowo-

księgowej, a takŜe nierzetelnego sporządzania wniosków o płatność. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 
 

3.1 Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych 
i organizacyjnych 

 

3.1.1 Charakterystyka stanu prawnego  

Prawo Wspólnotowe 

Zasady wykorzystania funduszy strukturalnych w perspektywie budŜetowej 2004-2006 

określa rozporządzenie Rady WE z  dnia 21 czerwca 1999 r. nr 1260/199915, w którym 

uregulowane są podstawowe zasady dotyczące wielkości współfinansowania projektów 

z funduszy strukturalnych, a takŜe podstawowe wytyczne dotyczące zasad płatności 

i monitorowania obowiązujących przy realizacji projektów realizowanych przy udziale 

środków z funduszy strukturalnych. 

Kwalifikowanie (uznawanie) wydatków do współfinansowania z EFRR regulują 

następujące akty prawne: rozporządzenie Rady nr 1260/1999 (w szczególności art. 30), 

rozporządzenie Komisji 448/2004/WE, rozporządzenie nr 1783/1999 Parlamentu 

Europejskiego i Rady, którego art. 2 określa rodzaje przedsięwzięć, które EFRR moŜe 

wspierać finansowo. 

W rozporządzeniu Komisji Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającym 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady WE Nr 1260/1999 w zakresie 

dotyczącym systemów zarządzania i kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy 

strukturalnych16 zostały określone wymagania odnośnie tych systemów, w tym dotyczące: 

poświadczenia wydatków, kontroli operacji, deklaracji zamknięcia pomocy oraz formy i treści 

przechowywanych danych księgowych.  

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad płatności i monitorowania obowiązujących przy 

realizacji projektów przy udziale środków z funduszy strukturalnych zawiera rozporządzenie 

Komisji (WE) Nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady 

wdraŜania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczące warunków, jakie muszą 

spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych17, a takŜe 

rozporządzenie Komisji (WE) Nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 
                                                 
15  OJ L 161 1999, p. 1-42. 
16  OJ L 63 2001 p. 21-43. 
17  OJ L193 2000 p. 39-48. 
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rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać 

wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych, i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1145/200318.  

Prawo krajowe 

Kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski 

w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej jest Narodowy Plan Rozwoju (NPR). 

Dokument ten został przygotowany na podstawie wytycznych zawartych 

w ww. rozporządzeniu 1260/99/WE. Sposób przygotowania i realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju został określony w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 

Rozwoju19. Ustawa ta określa: zasady koordynacji i współdziałania organów administracji 

rządowej, organów administracji samorządowej i partnerów społecznych i gospodarczych; 

zasady współdziałania z instytucjami Wspólnot Europejskich oraz organizacjami 

międzynarodowymi; instrumenty finansowe; system instytucjonalny; system programowania, 

monitorowania, sprawozdawczości, oceny i kontroli.  

W dniu 26 lipca 2004 r. weszło w Ŝycie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy20 

z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2004 -200621, w którym zostały określone m.in. cele i strategia realizacji Programu, zarys 

priorytetów i działań, zasady finansowania, system wdraŜania. Od 14 października 2004 r. 

obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie 

Przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-200622, w którym 

przede wszystkim ujęto szczegółową prezentację działań w ramach POPT, plan finansowy 

Programu, system wdraŜania, kategorie wydatków kwalifikujących się do dofinansowania 

i zasady wyboru projektów.  

W dniu 26 lipca 2004 r. weszło równieŜ w Ŝycie rozporządzenie Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego 2004-200623, w którym określono m.in. strategię rozwoju 

regionalnego; realizację celów i zasad polityki regionalnej Rządu przez ZPORR; priorytety 

i działania wdraŜane w ramach ZPORR; finansowanie ZPORR oraz system wdraŜania 

ZPORR. 

                                                 
18  OJ L 72 2004 p. 66-77. 
19  Dz. U. Nr 116 poz. 1206 ze zm. 
20  W tym okresie Minister Gospodarki i Pracy był właściwy dla spraw związanych z POPT i ZPORR.  
21  Dz. U. Nr 166, poz. 1742. 
22  Dz. U z 2004 r. Nr 223, poz. 2259 ze zm. 
23  Dz. U. Nr 166, poz. 1745. 
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W obowiązującym od 14 września 2004 r. rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-200624 określono dane niezbędne dla wdraŜania 

ZPORR w tym m.in.: opis priorytetów i działań; tabele finansowe; opis zarządzania 

finansowego; audyt i kontrolę; plan promocji; system wymiany danych i informacji oraz 

ewaluację ZPORR, a takŜe kryteria wyboru projektów w ramach m.in. Priorytetu 4 – Pomoc 

Techniczna, w podziale na działania.  

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 

trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń25 

ustalono zasady dotyczące sprawozdawczości, kontroli oraz rozliczeń realizacji NPR.  

Zasady ogólne zarządzania środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych w okresie 

objętym kontrolą zostały określone w: 

− obowiązującej do dnia 31 grudnia 2005 r. ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych26 (zwanej dalej „b.ufp”), 

− obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych27 (zwanej dalej „ufp”), znowelizowanej obowiązującą od 29 grudnia 

2006 r. ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych 

oraz niektórych innych ustaw28 (zwanej dalej „ufp po nowelizacji”) 

Zgodnie z ww. przepisami, środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej są środkami 

publicznymi (art. 3 ust. 1 pkt 2 b.ufp; art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp). 

Przy wydatkowaniu środków pochodzących z budŜetu UE, a takŜe środków 

przeznaczonych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z tych środków 

stosuje się odpowiednio zasady rozliczania określone dla dotacji z budŜetu państwa (art. 30a 

b.ufp; art. 202 ufp; art. 201 ust. 4 ufp po nowelizacji). 

Szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania przyznanych środków 

pochodzących z budŜetu UE określa umowa zawarta z beneficjentem pomocy udzielanej 

z tych środków (art. 30b ust. 1 b.ufp; art. 203 ust. 1 ufp; art. 209 ufp po nowelizacji). 

                                                 
24  Dz. U. Nr 200, poz. 2051, ze zm. 
25  Dz. U. Nr 216, poz. 2206 ze zm. 
26   Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.  
27   Dz. U. Nr 249, poz. 2104. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. weszła w Ŝycie z dniem 1 stycznia 

2006 r., z wyjątkiem art. 235 pkt 1, który wszedł w Ŝycie z dniem ogłoszenia, tj. 20 grudnia 2005 r. 
28  Dz. U. Nr 249, poz. 1832. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych29, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest 

niedochodzenie nadmiernie lub nienaleŜnie pobranych środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych (art. 5 ust. 1 pkt 4 lit); przyznanie lub przekazanie środków pochodzących 

z budŜetu Unii Europejskiej (w tym środków pochodzących z funduszy strukturalnych) bez 

zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu 

(art. 13 pkt 1); wykorzystanie ww. środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie 

z obowiązującymi procedurami (art. 13 pkt 3). 

Procedury postępowań Instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR i POPT 

określone są w Podręcznikach Procedur tych Instytucji, tj. w Podręczniku Procedur Instytucji 

Zarządzającej ZPORR, Podręczniku Zarządzania i Kontroli POPT 2004-2006 i Podręcznikach 

Procedur Instytucji Pośredniczących. 

3.1.2 Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 

Zadania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 

2004 -2006 oraz Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju 

Regionalnego realizuje Minister Rozwoju Regionalnego.  

Instytucja Zarządzająca odpowiada za prawidłowość zarządzania i wdraŜania Programu. 

Do szczegółowych obowiązków Instytucji Zarządzających ZPORR i POPT naleŜy m.in: 

− zapewnienie efektywności i poprawności zarządzania i wdraŜania programu 

operacyjnego zgodnie z wymogami określonymi w art. 34 rozporządzenia 

1260/99/WE, 

− zapewnienie, Ŝe wydatki współfinansowane środkami Unii Europejskiej są poprawnie 

zarządzane i księgowane, 

− dostarczanie Instytucji Płatniczej wniosków o płatność zgodnie z wszelkimi 

wytycznymi wydanymi przez tę instytucję, 

− wdraŜanie systemów zarządzania i kontroli zgodnie z procedurami opisanymi w art. 4 

rozporządzenia nr 438/2001/WE, 

− sporządzanie i podpisywanie umów o przyjęcie projektu do finansowania w ramach 

POPT30, 

− przyjmowanie wniosków płatniczych i weryfikacja faktur oraz wystawianie zleceń 

wypłaty dla POPT, 

                                                 
29  Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
30  W przypadku gdy projektodawca naleŜy do tej samej struktury organizacyjnej co Instytucja Zarządzająca, dla projektu 

wydawana jest decyzja o dofinansowaniu. 
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− przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów, 

co najmniej przez trzy lata31 od daty wypłaty przez Komisję Europejską salda 

końcowego dla programu. 

Funkcję Instytucji Płatniczej dla wszystkich funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności, (w tym dla ZPORR i POPT współfinansowanych z EFRR) w rozumieniu art. 9 

rozporządzenia nr 1260/99/WE i rozporządzenia nr 438/2001/WE w imieniu Ministra 

Finansów pełni Departament Instytucji Płatniczej. 

Do zadań Instytucji Płatniczej naleŜy w szczególności: 

− obsługa rachunków, na których gromadzone są środki funduszy strukturalnych, 

− certyfikowanie wobec Komisji Europejskiej, Ŝe deklaracje wydatków są przygotowane 

na bazie wiarygodnych i weryfikowalnych dokumentów, 

− przygotowywanie i przesyłanie do Komisji Europejskiej wniosków o płatność w celu 

refundacji poniesionych wydatków, 

− nadzór nad sprawnością działania bazy danych monitoringu (SIMIK). 

Zadaniem Instytucji Płatniczej jest takŜe przygotowywanie wytycznych dotyczących 

zarządzania finansowego i kontroli finansowej oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich 

realizacji w Instytucjach Zarządzających. Rozwiązania te powinny zapewniać, Ŝe środki 

funduszy strukturalnych będą docierały do beneficjentów w moŜliwie najkrótszym czasie 

(art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1260/99/WE). 

Funkcję Instytucji Pośredniczących dla ZPORR pełnią wojewodowie, do zadań których 

naleŜy m.in.:  

− podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów pomocy 

technicznej (poza umowami dotyczącymi realizacji projektów przez IZ), 

− weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz sporządzanie 

zbiorczych wniosków o płatność i przekazywanie ich do IZ ZPORR,  

− sporządzanie odrębnych wniosków o płatność dla projektów realizowanych przez 

urzędy wojewódzkie,  

Beneficjentami Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006 są: Instytucja 

Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty32, Instytucja Zarządzająca POPT, Instytucja 

Płatnicza. 

                                                 
31  Zgodnie z pkt 18.2. Podręcznika Procedur IZ ZPORR. 
32  Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty funkcjonujący w strukturze Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego. 
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Beneficjentami pomocy technicznej w ramach ZPORR są m.in.: Instytucja Zarządzająca 

ZPORR, instytucje pośredniczące (urzędy wojewódzkie), instytucje uczestniczące w procesie 

projektowania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2007-2013 (m.in.: 

Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego w MRR)33. Do obowiązków 

beneficjentów naleŜy m.in.: opracowanie projektu, zawieranie umów z usługodawcami, 

wykonawcami i dostawcami po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zagwarantowanie, 

Ŝe przedstawiane Instytucji Zarządzającej wydatki są rzeczywiście poniesionymi wydatkami 

odnoszącymi się do działań albo projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, 

prowadzenie bieŜącej kontroli realizacji projektów, przedkładania wniosków o płatność (wraz 

z kopiami zapłaconych faktur) w celu uzyskania refundacji poniesionych wydatków 

z funduszy, przechowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu co 

najmniej przez trzy lata od daty ostatniej płatności przekazanej przez Komisję Europejską 

w ramach Programu. 

3.2 Istotne ustalenia kontroli 
W ramach przeprowadzonych badań kontrolnych: 

1) dokonano oceny działań podejmowanych w MRR, MF oraz poszczególnych UW 

związanych z realizacją przez te jednostki organizacyjne określonych projektów 

pomocy technicznej w ramach bądź POPT (dotyczy MRR i MF), bądź  Priorytetu 4 

ZPORR (dotyczy MRR i UW). Kontrolą bezpośrednią objęto dokumentację 

wybranych projektów realizowanych przez te jednostki oraz dokumentację dotyczącą 

ich systemów kontroli wewnętrznej. Badano legalność i prawidłowość działań przy 

realizacji projektów, kompletność rejestrów finansowych, realność operacji oraz 

skuteczność w uzyskiwaniu zaplanowanych rezultatów. Zbadano równieŜ czy 

w kontrolowanych jednostkach zostały udokumentowane i wdroŜone właściwe 

elementy systemu zarządzania i kontroli odnoszące się do bezpośredniej realizacji 

projektów pomocy technicznej, 

2) dokonano oceny ustanowionych w MRR, MF oraz UW systemów zarządzania 

i kontroli POPT oraz Priorytetu 4 ZPORR, badając czy systemy działają w sposób 

ciągły (w całym okresie objętym kontrolą), spójny (wszystkie operacje podlegające 

działaniu systemu traktowane są jednakowo) oraz formalnie skuteczny (istnieje 

wystarczający ślad rewizyjny). Badaniom kontrolnym poddano równieŜ skuteczność 
                                                 
33  Beneficjentami pomocy technicznej w ramach ZPORR są równieŜ instytucje uczestniczące w zarządzaniu 

komponentem regionalnym ZPORR (urzędy marszałkowskie), instytucje wdraŜające (wojewódzkie urzędy pracy), które 
nie były objęte przedmiotową kontrolą. 
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faktyczną działań podjętych w ramach poszczególnych procesów w toku 

wykonywania przez ww. jednostki ich funkcji instytucji zarządzającej, płatniczej, 

bądź pośredniczącej. 

3.2.1 Działania podejmowane w MRR, MF oraz w poszczególnych UW związane 

z realizacją przez te jednostki organizacyjne projektów pomocy technicznej 

Beneficjentami Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006, były 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Finansów, natomiast beneficjentami 

pomocy technicznej w ramach ZPORR były m.in.: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz 

16 Urzędów Wojewódzkich.  

Projekty pomocy technicznej przyczyniły się m.in. do poprawy warunków pracy osób 

zaangaŜowanych we wdraŜanie funduszy strukturalnych, w tym płac, przyczyniając się 

do zahamowania odpływu z administracji rządowej wyszkolonych, doświadczonych osób 

do pracy w jednostkach oferujących wyŜsze wynagrodzenia. Ułatwiły równieŜ podniesienie 

kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych przy wdraŜaniu funduszy strukturalnych 

poprzez przeprowadzenie szkoleń, m.in. językowych, sfinansowanie kosztów studiów 

podyplomowych oraz praktyk i staŜy zagranicznych. Realizacja projektów pomocy 

technicznej przyczyniła się równieŜ do upowszechniania informacji i promocji funduszy 

strukturalnych.  

W tabeli poniŜej przedstawiono podstawowe dane dotyczące realizacji projektów pomocy 

technicznej przez ww. jednostki organizacyjne objęte kontrolą NIK (dane wg stanu na 

30 czerwca 2007 r.): 

w tys. zł 

ZPORR POPT 

Projekty realizowane Projekty zakończone Projekty realizowane Projekty zakończone 

 

Podmiot 

Liczba 
 

War-
tość  

w tym 
dofi-
nanso-
wanie  
z EFRR 

Liczba War-
tość 

w tym 
refunda
cja z 
konta 
progra
mowe-
go 

Liczba War-
tość 

w tym 
dofi-
nanso-
wanie z 
EFRR 

Liczba War-
tość 

w tym 
refunda
cja z 
konta 
progra
mowe-
go 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego 

61 24.382 9.490 35 5.211 3.908 83 84.515 63.368 50 30.816 23.112 

Ministerstwo 
Finansów 

- - - - - - 41 52.561 39.421 21 7.152 5.364 

Urzędy 
Wojewódzkie 

472 99.044 44.586 393 36.754 18.828 - - - - - - 
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Badania kontrolne NIK przeprowadzone w obszarze realizacji projektów pomocy 

technicznej przez beneficjentów, dotyczyły zarówno rezultatów uzyskanych w trakcie 

realizacji projektów, jak i funkcjonowania u beneficjentów systemów zarządzania i kontroli 

wspierających ich realizację.  

Badanie systemów zarządzania i kontroli było skierowane na określenie, czy istniejące 

w badanych urzędach systemy zapewniają odpowiedni poziom legalności podejmowanych 

działań oraz dokładności zadeklarowanych wydatków w obszarze realizacji przez te urzędy 

projektów pomocy technicznej jako beneficjentów POPT oraz ZPORR. Istniejące, 

na poziomie beneficjenta, systemy zarządzania i kontroli powinny zapewniać, Ŝe cele 

podjętych działań w ramach realizacji projektu są osiągane oraz, Ŝe wnioskowane 

o refundację wydatki są kwalifikowalne i zgodne z prawem. 

W ramach badania systemów zarządzania i kontroli dokonano weryfikacji, czy 

w ocenianej jednostce przyjęto rozwiązania organizacyjne i procedury, na których oparto 

działania oraz czy podejmowane są właściwe działania zapewniające, iŜ: 

− stan realizacji projektu pomocy technicznej był regularnie monitorowany i oceniany, 

− stosowane są właściwe procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, 

− transakcje związane z realizowanym projektem były naleŜycie rejestrowane 

w księgach rachunkowych jednostki, 

− dokumentowany był związek pomiędzy specyfikacją prac, pracami faktycznie 

wykonanymi i wypłaconymi wykonawcom kwotami, 

− wnioski o płatność były kompletne i dokładne, 

− regularnie i dokładnie informowano o postępach w realizacji projektów, 

− dokumentacja związana z realizacją projektów, w tym oryginały dokumentów 

poświadczających wydatki, była właściwie przechowywana i archiwizowana, 

Badanie systemów zarządzania i kontroli przeprowadzono na wybranej grupie 

realizowanych projektów, poprzez: 

− ocenę, czy w badanych jednostkach zostały udokumentowane i wdroŜone właściwe, 

zgodne z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego34, elementy systemu (ocena 

zgodności i skuteczności operacyjnej kluczowych elementów systemu); 

− badania bezpośrednie oceniające właściwość i skuteczność merytoryczną wdroŜonych 

systemów. 

 

                                                 
34 Patrz: Analiza stanu prawnego. 
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Realizacja projektów pomocy technicznej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 Zakres przedmiotowy realizowanych projektów dotyczył głównie finansowania 

szkoleń i dofinansowania wynagrodzeń pracowników biorących udział we wdraŜaniu ZPORR 

i POPT, finansowania prac Komitetów Monitorujących, zakupów sprzętu biurowego na 

potrzeby ZPORR i POPT, finansowania ekspertyz, analiz i ewaluacji związanych 

z wdraŜaniem ZPORR i POPT. 

 Badania kontrolne wykonano dla 30 (21% realizowanych) losowo wybranych 

projektów35 (po piętnaście projektów odpowiednio z POPT i ZPORR). Realizacja przez 

MRR, jako beneficjenta pomocy technicznej projektów objętych badaniem w ramach POPT 

i ZPORR w większości przypadków przebiegała prawidłowo.  

 W wyniku kontroli 15 projektów w ramach POPT o wartości 33.965,3 tys. zł (spośród 

których osiem zostało zakończonych, a siedem pozostawało w trakcie realizacji) ustalono, 

iŜ w przypadku pięciu z ośmiu zakończonych projektów osiągnięto lub przekroczono zakładane 

wskaźniki produktu i rezultatu. Natomiast w przypadku trzech pozostałych zakończonych 

projektów realizacja wskaźników kształtowała się pomiędzy 50% a 66,7%. Nieosiągnięcie 

załoŜonych wskaźników wynikało m.in. z mniejszego niŜ oczekiwano zapotrzebowania na 

wyjazdy słuŜbowe pracowników, mniejszej liczby posiedzeń podkomitetów monitorujących oraz 

mniejszych od szacowanych potrzeb w zakresie zamawiania ekspertyz, analiz i studiów. 

 W wyniku kontroli 15 projektów w ramach 4 Priorytetu ZPORR o wartości 

16.905,9 tys. zł (spośród których 10 zostało zakończonych, a pięć pozostawało w trakcie 

realizacji) ustalono, iŜ realizacja załoŜonych wskaźników produktu kształtuje się w przypadku 

pięciu z 10 zakończonych projektów na poziomie co najmniej 100%, a w przypadku pozostałych 

pięciu pomiędzy 61,7% a 88,9%. Nieosiągnięcie załoŜonych wskaźników wynikało m.in. 

z mniejszego niŜ załoŜono w projekcie zapotrzebowania na artykuły promocyjne lub druk 

dokumentów programowych. Uchybienia w realizacji przez MRR jako beneficjenta projektów 

pomocy technicznej ZPORR, polegały na nierzetelnym sporządzeniu 15 z 20 badanych 

wniosków o płatność, gdyŜ osiem wniosków zostało uzupełnionych lub poprawionych przez IZ 

ZPORR, a 7 zwróconych przez IZ do skorygowania przez beneficjentów. 

Badanie systemów zarządzania i kontroli w MRR jako beneficjenta pomocy technicznej 

 Dokonana analiza zgodności oraz skuteczności operacyjnej kluczowych elementów 

stanowionego systemu wskazuje na niski poziom ryzyka zawodności systemu. Natomiast 

badania bezpośrednie oceniające właściwość i skuteczność merytoryczną wdroŜonych 

                                                 
35  Wybrano projekty o najwyŜszej wartości, eliminując projekty które były wcześniej przedmiotem kontroli NIK lub UKS. 
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systemów pokazała istnienie uchybień i nieprawidłowości wskazujących na niepełną 

skuteczność ustanowionego systemu. 

 Kontrola 10 postępowań36 dotyczących wyboru dostawców towarów i usług wykazała, 

Ŝe przestrzegano postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych37 

oraz instrukcji udzielania zamówień publicznych obowiązującej w MRR. Stosownie 

do postanowień rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budŜetowej38 

sporządzano sprawozdania budŜetowe Rb 23 PRF i Rb-28 PRF. Monitorowanie i ocenę stanu 

realizacji projektów prowadzono rzetelnie, m.in. poprzez analizę wskaźników realizacji 

projektów, która pozwalała na podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia 

zgodności realizacji projektów z decyzjami o dofinansowaniu. 

Stwierdzono, Ŝe zgodnie z postanowieniami decyzji w sprawie dofinansowania 

prowadzona była odrębna ewidencja księgowa dla kaŜdego projektu. Niemniej jednak 

stwierdzono, Ŝe w przypadku dwóch projektów realizowanych przez MRR jako beneficjenta 

ZPORR i w przypadku pięciu projektów realizowanych przez MRR jako beneficjenta POPT, 

ewidencja ta była prowadzona nierzetelnie, gdyŜ wydatki ujęte w prowadzonej dla tych 

projektów ewidencji finansowo - księgowej jako podlegające refundacji były niezgodne 

z kwotami prawidłowo otrzymanej refundacji. W przypadku dwóch projektów w ramach 

ZPORR i trzech projektów w ramach POPT kwoty wykazane na koncie jako podlegające 

refundacji były o 1.842,6 tys. zł niŜsze niŜ wydatki zrefundowane, natomiast w przypadku 

dwóch projektów w ramach POPT wydatki wykazane na koncie jako podlegające refundacji 

były o 393,4 tys. zł wyŜsze od wydatków zrefundowanych. Stwierdzone błędy w ewidencji 

finansowo-księgowej nie miały wpływu na prawidłowość rozliczeń, poniewaŜ wnioski 

o płatność sporządzano na podstawie dokumentacji źródłowej.  

W konsekwencji ewidencja finansowo-księgowa prowadzona dla ww. projektów nie 

odzwierciedlała faktycznych wydatków poniesionych przez MRR na ich realizację 

i podlegających refundacji z EFRR. Ponadto, w następstwie niewłaściwego ujmowania 

wydatków w księgach rachunkowych na realizację projektów pomocy technicznej, jako 

zwykłych wydatków budŜetowych MRR (zamiast jako wydatków na realizację projektu), 

powstaje ryzyko niewywiązania się MRR z obowiązku beneficjenta przechowywania 

dokumentacji przez okres wskazany w decyzji o dofinansowaniu, tj. pięć lat od daty 

zamknięcia Programu (co dotyczy ksiąg rachunkowych, w których ewidencjonowane są 

                                                 
36  Wybranych losowo spośród badanych 30 projektów. 
37  Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163. 
38  Rozporządzenie z 13 marca 2001 r. Dz. U. Nr 24, poz. 279, rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. Dz. U. Nr 170, 

poz.1426 i rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm. 
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wydatki ponoszone na realizację projektów). Ogólne księgi rachunkowe Ministerstwa, 

w których zostały ujęte ww. wydatki na realizację projektów pomocy technicznej, będą 

przechowywane przez pięć lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, 

którego dane zbiory dotyczą (zgodnie z § 20 pkt 5 ppkt 5 załącznika do zarządzenia nr 9 

Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 28 marca 2007 r. 

w sprawie procedur zarządzania i kontroli finansowej budŜetu w Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego), natomiast wyodrębniona ewidencja finansowo-księgowa prowadzona 

dla projektów, będzie przechowywana przez okres określony w decyzji o dofinansowaniu. 

  Inne stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w skutecznym działaniu systemu 

zarządzania i kontroli w MRR polegały na: 

- nieterminowym przekazaniu przez Departamenty MRR wykonujące zadania 

beneficjentów projektów w ramach POPT39, 45 (tj. 51%) sprawozdań z realizacji 

projektów (z 89 sprawozdań sporządzonych w ramach 15 zbadanych projektów). 

Stwierdzone opóźnienia wyniosły od dwóch do 102 dni, a w przypadku jednego projektu 

opóźnienia wyniosły 226 dni (sprawozdanie za I kw. 2006 r.) i 316 dni (sprawozdanie za 

IV kw. 2005 r.), w stosunku do terminów określonych w § 9 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów 

i zakresu sprawozdawczości dotyczącej NPR oraz trybu i zakresu rozliczeń40, co NIK 

ocenia jako działanie nielegalne41; 

- nierzetelnym sporządzeniu przez Departamenty MRR wykonujące zadania beneficjentów 

projektów POPT, sprawozdań końcowych z realizacji dwóch projektów, poprzez błędne 

określenie kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych na ich realizację (w wyniku 

błędu rachunkowego). W jednym przypadku wykazano kwotę wydatków poniesionych na 

projekt wyŜszą od wniosków o płatność o 23,4 tys. zł, a w drugim niŜszą o 9,2 tys. zł;  

- nierzetelnym42 sporządzeniu przez Departamenty MRR wykonujące zadania 

beneficjentów projektów w ramach POPT, 23 wniosków o płatność (na 50 zbadanych), 

co skutkowało zwróceniem ich przez IZ do poprawy i uzupełnień; 

                                                 
39  tj. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (DKS), Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami 

Wsparcia Wspólnoty (DPW), Departament Informacji i Promocji. 
40  Dz. U. Nr 44, poz. 283. Poprzednio § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. 

w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu 
kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206). 

41  Wg kryteriów kontroli NIK, kontrola pod względem legalności oznacza badanie, czy kontrolowana działalność była 
zgodna z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa powszechnie obowiązującego i aktami stanowienia prawa 
o charakterze wewnętrznym. 

42  Wg kryteriów kontroli NIK, kontrola pod względem rzetelności oznacza m.in. badanie czy osoby odpowiedzialne za 
określona działalność wykonywały swoje obowiązki z naleŜytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie. 
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- nierzetelnym sporządzeniu przez Departamenty MRR wykonujące zadania beneficjentów 

projektów w ramach ZPORR, 15 z 20 badanych wniosków o płatność, gdyŜ 8 wniosków 

musiało zostać uzupełnionych lub poprawionych przez IZ ZPORR, a 7 wniosków 

IZ zwróciła beneficjentom (tj. właściwym departamentom MRR) w celu ich 

skorygowania; 

- nieposiadaniu przez MRR (jako beneficjenta projektów POPT) pełnej dokumentacji 

jednego projektu, którego realizacja rozpoczęła się w byłym Ministerstwie Gospodarki 

i Pracy. Projekt przewidywał sfinansowanie wynagrodzeń dla 60 etatów. Z dokumentacji 

z realizacji projektu będącej w posiadaniu MRR wynikało, Ŝe liczba osób pobierających 

wynagrodzenie w ramach tego projektu wynosiła w poszczególnych miesiącach od 45 do 52 

osób. Natomiast w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu wykazano realizację 

wskaźników projektu w 100%, tj. jak dla 60 etatów. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, 

Ŝe dokumentacja potwierdzająca wypłacenie wynagrodzeń pozostałym osobom została 

w byłym Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Działanie to NIK ocenia jako niezgodne 

z prawem, gdyŜ zgodnie z § 9 pkt 2 decyzji o dofinansowaniu, beneficjent projektu jest 

zobowiązany do posiadania i przechowywania „w jednym miejscu” dokumentacji 

realizacji projektu. 

Ponadto ustalono, Ŝe oryginalna dokumentacja części projektów realizowanych przez 

MRR w ramach POPT nie była przechowywana przez właściwy Departament MRR realizujący 

projekt (beneficjenta), a była w posiadaniu Departamentu pełniącego funkcję Instytucji 

Zarządzającej POPT. Było to niezgodne z decyzjami o dofinansowaniu projektów, które 

nakładają na beneficjentów obowiązek przechowywania dokumentacji projektu „w jednym 

miejscu” oraz z § 17 pkt 7 Instrukcji Kancelaryjnej MRR43, który stanowi, Ŝe co najmniej jeden 

podpisany egzemplarz dokumentu wytworzonego w komórkach organizacyjnych MRR pozostaje 

w aktach sprawy.  

Realizacja projektów pomocy technicznej przez Ministerstwo Finansów 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto 16 (39%) projektów44 na łączną kwotę 

25.194,4 tys. zł, tj. 47,9% łącznej wartości projektów realizowanych przez MF (w tym 

10 projektów dotyczących systemu SIMIK), z których 8 zostało zakończonych (w tym 

pięć  związanych z SIMIK), 7 pozostawało w trakcie realizacji (w tym cztery związane 

z SIMIK), a jeden projekt związany z systemem SIMIK nie został rozpoczęty. 
                                                 
43  Załącznik do zarządzenia nr 33 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2006 r.  
44  Wybrano projekty o najwyŜszej wartości, eliminując projekty które były kontrolowane przez NIK, UKS i CBA. 
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Zakres  przedmiotowy realizowanych projektów obejmował głównie szkolenia dla 

pracowników i zakup sprzętu komputerowego. Projekty związane z systemem SIMIK 

dotyczyły m.in. eksploatacji i rozwoju łączy w ramach sieci, szkoleń specjalistycznych dla 

administratorów i koordynatorów systemu, finansowania personelu technicznego, 

nadzorującego i obsługującego system, zakupu sprzętu i specjalistycznego oprogramowania, 

działań informacyjnych dotyczących systemu. 

W ocenie NIK, realizacja objętych kontrolą projektów MF jako beneficjenta pomocy 

technicznej przebiegała prawidłowo, poza opisanymi poniŜej przypadkami. Ustalono bowiem, 

Ŝe przy realizacji 7 projektów o wartości 9.817,2 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR 

7.362,9 tys. zł, wystąpiły następujące nieprawidłowości:  

− do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie rozpoczęto realizacji projektu pn. Witryna 

internetowa systemu informatycznego SIMIK o wartości 271,0 tys. zł, w tym 

dofinansowanie z EFRR 203,2 tys. zł, którego realizacja, zgodnie z umową 

o  dofinansowaniu, powinna była rozpocząć się 1 kwietnia 2006 r. Biorąc pod uwagę, 

Ŝe  zgodnie z umową o dofinansowanie projekt powinien zostać zakończony 

do  30  czerwca 2008 r., istnieje, zdaniem NIK, powaŜne zagroŜenie dla terminowego 

zrealizowania tego projektu. Opóźnienie było spowodowane zmianą przez MF załoŜeń - 

pierwotnie zakładano budowę przez firmę zewnętrzną samodzielnej witryny internetowej 

na potrzeby SIMIK, a następnie podjęto decyzję o zbudowaniu, przez pracowników 

resortu, jednolitej witryny internetowej dla całego Ministerstwa, 

− projekt pn. Cykl szkoleń dla pracowników Departamentu Instytucji Płatniczej MF 

o wartości 171,3 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR 128,5 tys. zł został zrealizowany 

w 60%. Nieosiągnięcie załoŜonych wskaźników produktu w zakresie liczby 

przeszkolonych pracowników wynikało z mniejszego niŜ zakładano stanu zatrudnienia 

w Departamencie Instytucji Płatniczej i ze zbyt duŜego obciąŜenia pracowników 

obowiązkami słuŜbowymi, które nie pozwoliły im na uczestnictwo w szkoleniach. 

Instytucja Zarządzająca rozliczyła ww. projekt warunkowo z jednoczesnym wskazaniem, 

iŜ w momencie pojawienia się tego typu nieprawidłowości przy realizacji dalszych 

projektów, tj. nie osiągnięcie zakładanych we wniosku aplikacyjnym wskaźników, naleŜy 

liczyć się z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, 
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− do realizacji pięciu projektów o łącznej wartości 9.374,8 tys. zł (w tym dofinansowanie 

z EFRR 7.031,1 tys. zł) związanych z SIMIK45 przystąpiono z opóźnieniem wynoszącym 

od  jednego do pięciu miesięcy, w stosunku do terminów określonych w umowach 

o  dofinansowanie wraz z aneksami. Zdaniem NIK, wskazane przez beneficjenta 

przyczyny opóźnień takie jak zaangaŜowanie odpowiedzialnych pracowników 

w realizację innych projektów, konieczność przeprowadzenia ponownej analizy potrzeb 

w zakresie objętych projektem szkoleń, przedłuŜający się proces ustalania harmonogramu 

szkoleń z instytucjami - uŜytkownikami sieci SIMIK, czy zbyt późne powołanie komisji 

przetargowej, wskazują na późne podejmowanie przez beneficjenta wymaganych działań, 

jak i na niedopracowanie projektów. Trzy z ww. projektów zostały zakończone 

w terminach wynikających z aneksów do umów, przedłuŜających terminy realizacji 

projektów, a dwa projekty są w trakcie realizacji i na dzień zakończenia kontroli nie 

stwierdzono zagroŜeń dla zakończenia ich w planowanym terminie (tj. do 30 czerwca 

2008 r. wg postanowień umów o dofinansowanie). 

Badanie systemów zarządzania i kontroli w MF jako beneficjenta projektów POPT 

Dokonana analiza zgodności oraz skuteczności operacyjnej kluczowych elementów 

ustanowionego systemu wskazuje na niski poziom ryzyka zawodności systemu. RównieŜ 

badania bezpośrednie oceniające właściwość i skuteczność merytoryczną wdroŜonych 

systemów wykazały istnienie jedynie drobnych uchybień merytorycznych. W ocenie NIK 

przyjęte w MF rozwiązania organizacyjne i procedury, tworzące system zarządzania i kontroli 

Ministerstwa jako beneficjenta projektów pomocy technicznej POPT, zapewniały prawidłową 

realizację projektów. 

Zasady działania systemu zarządzania i kontroli MF jako beneficjenta projektów 

pomocy technicznej w ramach POPT określono w pisemnych procedurach w zakresie: 

udzielania zamówień publicznych oraz zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania 

wydatków publicznych. Procedury te obowiązują wszystkie komórki organizacyjne MF, 

odpowiedzialne za realizację projektów POPT. Pozostałe procesy, związane 

m.in.  z:  systematycznym monitorowaniem postępów w realizacji projektów; 

dokumentowaniem związku pomiędzy pracami określonymi we wniosku o dofinansowanie, 

a pracami faktycznie wykonanymi i wypłaconymi wykonawcom kwotami; przekazywaniem 

                                                 
45  Rozbudowa infrastruktury sieci SIMIK-NET; Zakup sprzętu komputerowego dla uŜytkowników systemu 

SIMIK; Szkolenia dotyczące obsługi systemu SIMIK dla administratorów, koordynatorów i uŜytkowników; 
Szkolenia dla administratorów, koordynatorów i uŜytkowników systemu SIMIK; Finansowanie personelu 
technicznego nadzorującego i obsługującego system SIMIK. 
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do IZ wniosków o płatność oraz sprawozdań (okresowych, rocznych i końcowych) z realizacji 

projektów, funkcjonowały w oparciu o wewnętrzne procedury określone m.in. 

w zarządzeniach, instrukcjach i wytycznych obowiązujących w Ministerstwie Finansów. 

Kontrola pięciu postępowań46 dotyczących wyboru dostawców towarów i usług wykazała, 

Ŝe przestrzegano postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych47 

oraz instrukcji udzielania zamówień publicznych obowiązującej w MF. Stwierdzono, Ŝe zgodnie 

z  postanowieniami decyzji w sprawie dofinansowania prowadzona była odrębna ewidencja 

księgowa dla kaŜdego projektu. Monitorowanie i ocenę stanu realizacji projektów prowadzono 

rzetelnie, m.in. poprzez analizę wskaźników realizacji projektów, która pozwalała 

na  podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia zgodności realizacji projektów 

z  decyzjami o dofinansowaniu. 

Stwierdzone uchybienia polegały na przekazaniu do IZ sprawozdań z realizacji projektów, 

których MF było beneficjentem z naruszeniem terminów określonych w § 9 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu 

sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu 

rozliczeń48. Na 77 zbadanych sprawozdań stwierdzono opóźnienia w 50 przypadkach, 

wynoszące od jednego do 23 dni. 

Realizacja projektów pomocy technicznej przez Urzędy Wojewódzkie 

 Zakres przedmiotowy projektów realizowanych przez UW dotyczył głównie 

finansowania szkoleń i dofinansowania wynagrodzeń pracowników biorących udział 

we wdraŜaniu ZPORR, finansowania prac Komitetów Sterujących, zakupów sprzętu 

biurowego na potrzeby ZPORR, finansowania ekspertyz, analiz i ewaluacji związanych 

z wdraŜaniem ZPORR. 

W wyniku kontroli 206 projektów49 (na realizowane 472) na łączną kwotę 

60.066,1 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR 26.318,1 tys. zł ustalono, Ŝe realizacja 

projektów objętych badaniem w ramach Priorytetu 4 ZPORR przebiegała prawidłowo, 

a stwierdzone uchybienia dotyczyły jednego UW i nie miały negatywnych skutków 

finansowych. W Opolskim UW złoŜono wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego 

szkolenia zagranicznego dla kadry kierowniczej bez dokonania rzetelnego rozpoznania 

moŜliwości zrealizowania tego typu szkolenia i po przyjęciu projektu do realizacji 

                                                 
46  Wybranych losowo spośród badanych 16 projektów. 
47  Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163. 
48  Dz. U. Nr 44, poz. 283, do dnia 7 czerwca 2007 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 

września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu 
Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 ze zm.). 

49  Wybrano projekty o najwyŜszej wartości, eliminują projekty które były juŜ kontrolowane przez NIK i UKS. 
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nie  znaleziono szkolenia odpowiadającego zarówno wymogom projektu jak i potrzebom 

pracowników, do których projekt był skierowany. 

Badanie systemów zarządzania i kontroli Urzędów Wojewódzkich jako beneficjentów 

ZPORR 

Dokonana analiza zgodności oraz skuteczności operacyjnej kluczowych elementów 

ustanowionego systemu wskazuje (z wyjątkiem dwóch urzędów) na niski poziom ryzyka 

zawodności systemu. Natomiast badania bezpośrednie oceniające właściwość i skuteczność 

merytoryczną wdroŜonych systemów pokazały istnienie uchybień i nieprawidłowości 

wskazujących na niepełną skuteczność ustanowionego systemu.  

Wszystkie urzędy wojewódzkie posiadały pisemne procedury wymagane art. 47 ust. 2 ustawy 

o  finansach publicznych, tj. w zakresie procesów udzielania zamówień publicznych oraz 

zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków ze środków publicznych. Odrębna ewidencja 

finansowo-księgowa dla kaŜdego projektu prowadzona była zgodnie z postanowieniami decyzji 

w sprawie dofinansowania w 14 urzędach. Pozostałe procesy związane 

m.in.  z:  systematycznym monitorowaniem postępów w realizacji projektów; 

dokumentowaniem związku pomiędzy pracami określonymi we wniosku o dofinansowanie, 

a  pracami faktycznie wykonanymi i wypłaconymi wykonawcom kwotami; przekazywaniem 

do IZ wniosków o płatność oraz sprawozdań (okresowych, rocznych i końcowych) z realizacji 

projektów, funkcjonowały w oparciu o wewnętrzne procedury określone m.in. 

w:  zarządzeniach, instrukcjach i wytycznych obowiązujących w poszczególnych Urzędach 

Wojewódzkich. 

Kontrola postępowań dotyczących wyboru dostawców towarów i usług wykazała, 

Ŝe przestrzegano postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych50 

oraz instrukcji udzielania zamówień publicznych obowiązujących w poszczególnych urzędach 

wojewódzkich. We wszystkich urzędach wojewódzkich, stosownie do postanowień rozporządzeń 

Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budŜetowej51, sporządzano sprawozdania 

budŜetowe Rb 23 PRF i Rb-28 PRF. Monitorowanie i ocenę stanu realizacji projektów 

prowadzono rzetelnie, m.in. poprzez analizę wskaźników realizacji projektów, która 

pozwalała na podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia zgodności realizacji 

projektów z decyzjami o dofinansowaniu.  

                                                 
50  Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163. 
51  Rozporządzenie z 13 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 279), rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 170, 

poz.1426) i rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.). 
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W wyniku badania zgodności systemów zarządzania i kontroli stwierdzono, Ŝe w dwóch 

urzędach nie wdroŜono właściwych, zgodnych z przepisami prawa krajowego 

i wspólnotowego, rozwiązań dotyczących jednego z elementów systemu, tj.: 

− w Małopolskim UW procedury określające zasady prowadzenia ewidencji finansowo-

księgowej w jednostce w ogóle nie przewidywały prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 

finansowo-księgowej dla realizowanych projektów pomocy technicznej, co NIK ocenia 

jako działanie nielegalne, gdyŜ było niezgodne z postanowieniami decyzji 

o dofinansowaniu projektów, które zobowiązywały Urząd do prowadzenia takiej 

ewidencji. Ewidencja w tym zakresie prowadzona była w systemie Excel 

i  nie  umoŜliwiała identyfikacji w systemie księgowym Urzędu poszczególnych 

dowodów księgowych dotyczących płatności związanych z realizacją projektów, 

a ponadto nie była ona prowadzona na bieŜąco. Tym samym Urząd nie zrealizował 

wniosku po kontroli NIK z wykonania budŜetu państwa w 2006 r., a takŜe wniosków 

audytu wewnętrznego dotyczących prowadzenia odrębnej ewidencji finansowo-

księgowej dla realizowanych projektów; 

− w Mazowieckim UW procedury określające zasady prowadzenia ewidencji finansowo-

księgowej w jednostce równieŜ nie przewidywały prowadzenia odrębnej ewidencji 

finansowo-księgowej dla kaŜdego realizowanego projektu. Ewidencję taką, pomimo 

braku procedur, zaczęto prowadzić dopiero od 2007 r. Wcześniej wydatki związane 

z projektami pomocy technicznej realizowanymi przez Urząd jako beneficjenta były 

ewidencjonowane na wspólnym dla wszystkich projektów koncie analitycznym, 

co  NIK ocenia jako działanie nielegalne, gdyŜ było niezgodne z postanowieniami 

decyzji o dofinansowaniu projektów, które zobowiązywały Urząd do prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej dla realizowanych projektów. 

W niŜej wymienionych przypadkach stwierdzono, Ŝe wdroŜone systemy zarządzania 

i kontroli w niektórych obszarach były nieskuteczne (nie wykrywały błędów popełnianych 

przy realizacji projektów), tj.: 

− w Pomorskim UW stwierdzono róŜnice między wydatkami ujętymi w wyodrębnionej 

ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej dla projektów, których beneficjentem 

był Urząd, a wydatkami wykazanymi we wnioskach o płatność jako poniesionymi 

na realizację projektów. Nierzetelne prowadzenie ewidencji dotyczyło 10 z 23 

badanych projektów, a łączna kwota róŜnic wyniosła 441,7 tys. zł;  



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 34 

− nieterminowe składanie sprawozdań z realizacji projektów stwierdzono m.in.: 

w Śląskim UW - sprawozdania dotyczące 13 projektów na 15 objętych kontrolą 

przekazano do IZ z opóźnieniami wynoszącymi od czterech do 90 dni; w Łódzkim 

UW opóźnienia w przekazywaniu sprawozdań z realizacji projektów stwierdzono 

w odniesieniu do pięciu sprawozdań na 45 badanych (dotyczyły one początkowego 

okresu wdraŜania Programu, tj. lat 2004-2005 i wyniosły 15, 17, 33, 55 i 279 dni); 

w Wielkopolskim UW opóźnienia przy składaniu pięciu spośród 11 sprawozdań 

końcowych wyniosły od 40 do 72 dni; w Lubuskim UW pięć sprawozdań przekazano 

z opóźnieniem wynoszącym od czterech do 468 dni. W ocenie NIK działania te były 

nielegalne, gdyŜ stanowiły naruszenie terminów określonych w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r.52 Jako przyczyny opóźnień 

wskazywano głównie problemy kadrowe i nadmierne obciąŜenie pracą pracowników 

odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań; 

− w Śląskim UW stwierdzono, Ŝe sprawozdania za I półrocze 2007 r. z realizacji pięciu 

projektów sporządzono nierzetelnie, gdyŜ wykazano w nich wydatki większe 

niŜ faktycznie zrealizowane łącznie o 99,2 tys. zł (w wyniku pomyłki doliczono środki 

zaangaŜowane, które w okresie objętym sprawozdaniami nie były faktycznie 

zrealizowane); 

− w Świętokrzyskim UW nie składano wniosków o płatność pośrednią, nawet dla 

projektów realizowanych przez długi okres czasu, a jedynie wnioski o płatność 

końcową. Skutkowało to m.in. gromadzeniem niejednokrotnie bardzo obszernej 

dokumentacji finansowej, a następnie powodowało trudności przy sporządzaniu 

wniosków o płatność i ich weryfikacji. Ponadto, w Urzędzie tym stwierdzono niepełne 

rozliczenie poŜyczki na prefinansowanie. Po dokonaniu przez Urząd zwrotu 

niewykorzystanej części poŜyczki na prefinansowanie, IZ uznała, iŜ części wydatków, 

które zostały sfinansowanych ze środków poŜyczki w wysokości 10 tys. zł 

są  wydatkami niekwalifikowanymi, w związku z tym kwota ta powinna zostać 

zwrócona Ministrowi Finansów z budŜetu Wojewody. Do zakończenia kontroli NIK 

Urząd nie podjął Ŝadnych czynności w celu całkowitego rozliczenia otrzymanej 

poŜyczki na prefinansowanie, co NIK ocenia jako działanie nierzetelne; 

                                                 
52  Rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 ze zm.). 
Od 8 czerwca 2007 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie 
trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu 
rozliczeń (Dz. U. Nr 44, poz. 283). 
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− w Wielkopolskim UW spośród badanych 30 wniosków o płatność 15 zostało 

zwróconych przez Instytucję Pośredniczącą do poprawy z uwagi na błędy, a pomimo 

tego IZ zakwestionowała 7 wniosków o płatność (korekty w 6 przypadkach związane 

były z uchybieniami formalnymi, a w jednym przypadku IZ zakwestionowała wydatek 

w wysokości 0,2 tys. zł). Sporządzanie wniosków o płatność zawierających błędy 

stwierdzono równieŜ w województwach: Pomorskim, Śląskim, Małopolskim, 

co zostało opisane w pkt 3.2.3. niniejszej informacji. 

− w Warmińsko-Mazurskim UW stwierdzono, Ŝe sprawozdanie Rb-23 PRF za 2006 r. 

zostało sporządzone niezgodnie ze stanem faktycznym, w zakresie zwrotu 

niewykorzystanej kwoty poŜyczki, wykazano w nim bowiem kwotę o 7,2 tys. zł 

mniejszą niŜ wynikająca z ewidencji finansowo-księgowej (kwota ta dotyczyła 

dokonanego w 2005 r. zwrotu poŜyczki). W ocenie NIK było to działanie nielegalne, 

gdyŜ było niezgodne z § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej53, zgodnie z którym 

zwroty niewykorzystanych przez poŜyczkobiorcę kwot poŜyczki naleŜy wykazywać 

w wielkościach narastających (począwszy od początku realizacji Programu). 

3.2.2 Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego związane z wykonywaniem zadań IZ POPT i IZ ZPORR  

Badanie systemu zarządzania i kontroli IZ POPT i IZ ZPORR przeprowadzono 

dokonując analizy działania poszczególnych elementów procedur, w tym mechanizmów 

kontrolnych, w następujących – wybranych na podstawie analizy ryzyka - procesach: 

− obsługa wniosków o dofinansowanie, 

− zawieranie umów oraz wydawanie decyzji o dofinansowaniu, 

− dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, w tym weryfikacja składanych przez 

nich wniosków o płatność, 

− przeprowadzanie kontroli realizowanego projektu (w trakcie realizacji projektu i po 

jego zakończeniu – tzw. kontrola na miejscu). 

Badaniom poddano skuteczność operacyjną systemu (tj. czy kluczowe mechanizmy 

kontrolne działają w sposób ciągły, spójny i zostawiają wystarczający ślad rewizyjny) oraz 

skuteczność merytoryczną (tj. czy system zapobiegał stratom i nieprawidłowościom, wykrywał 

je (o ile istniały) oraz korygował). 

                                                 
53 Dz. U. Nr 115, poz.781 ze zm. 
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Badanie systemu zarządzania i kontroli IZ POPT przeprowadzono na podstawie 55 ze 130 

wniosków o dofinansowanie54, 19 umów i 36 decyzji w sprawie dofinansowania55, 

60 wniosków o płatność składanych przez beneficjentów56 i trzech zbiorczych wniosków 

o  płatność przekazanych do Instytucji Płatniczej (IPł)57 oraz 20 z 74 sprawozdań 

końcowych58. System zarządzania i kontroli IZ ZPORR zbadano na podstawie 88 z 1625 

wniosków o przyznanie dofinansowania59 (zatwierdzonych do realizacji), 18 decyzji 

o  przyznaniu dofinansowania60, 10 wniosków o płatność od Instytucji Pośredniczących 

(z 35 wniosków składających się na jeden zbiorczy wniosek o płatność skierowany przez 

IZ ZPORR do IP)61, trzech zbiorczych wniosków złoŜonych przez IZ do Instytucji 

Płatniczej62 oraz 28 z 353 sprawozdań końcowych63. 

Dokonana analiza zgodności oraz skuteczności operacyjnej kluczowych elementów 

ustanowionego systemu wskazuje na średni poziom ryzyka zawodności ustanowionego 

systemu. Natomiast badania bezpośrednie oceniające właściwość i skuteczność merytoryczną 

wdroŜonych systemów pokazały istnienie uchybień i nieprawidłowości wskazujących na 

niepełną skuteczność ustanowionego systemu.  

Stwierdzono, Ŝe zakres przedmiotowy, ustalony w procedurach znajdujących się 

w Podręczniku Procedur IZ ZPORR, a dotyczący tzw. „kontroli na miejscu” prowadzonych 

przez IZ ZPORR w Urzędach Wojewódzkich nie przewidywał sprawdzenia ujęcia w księgach 

rachunkowych jednostki wydatków poniesionych na realizowane projekty w ramach 

prowadzenia wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji finansowo-księgowej (obowiązek 

prowadzenia takiej ewidencji wynikał dla beneficjenta z decyzji o dofinansowaniu). 

W  efekcie IZ ZPORR, pomimo przeprowadzenia kontroli na miejscu dla realizowanych 

projektów pomocy technicznej w Małopolskim UW i Mazowieckim UW, nie stwierdziła 

prowadzenia przez te Urzędy ewidencji finansowo-księgowej dla realizowanych projektów 

niezgodnie z decyzjami o dofinansowaniu projektów. 

Ponadto, kontrola NIK wykazała, Ŝe system zarządzania i kontroli IZ ZPORR i IZ POPT 

zawierał lukę, gdyŜ nie wprowadził adekwatnych mechanizmów przeciwdziałających ryzyku 

                                                 
54  Dobór próby metodą statystyczną przy wykorzystaniu funkcji uniwersalnej „Pomocnika kontrolera PK-4.1”. 
55  Umowy i decyzje w sprawie dofinansowania wydane na podstawie objętych kontrolą 55 wniosków o dofinansowanie. 
56  50 wniosków dotyczyło 15 projektów objętych kontrolą, 10 wniosków zostało wybranych losowo w ramach wniosku 

o najwyŜszej wartości złoŜonego przez IZ do IPł. 
57  Wybrano wnioski o najwyŜszej wartości z lat 2005-2007 (w 2004 r. IZ nie składała wniosku do IPł.) 
58  8 sprawozdań dotyczyło projektów wybranych do kontroli, 12 sprawozdań wybrano losowo za pomocą interwału  
59  Dobór próby metodą statystyczną przy wykorzystaniu funkcji uniwersalnej „Pomocnik kontrolera PK-4.1”. 
60  15 decyzji dotyczyło projektów realizowanych przez MRR wybranych do kontroli, trzy decyzje dotyczyły wniosków 

o dofinansowanie (wylosowanych w ramach badanych 88 wniosków). 
61  Wybrano wnioski o najwyŜszej wartości z poszczególnych Instytucji Pośredniczących. 
62  Patrz przypis 56. 
63  Dobór losowy (z zastosowaniem interwału) z wykorzystaniem rejestrów IZ ZPORR. 
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niewykrycia błędów w zapisach księgowych w ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej 

w MRR dla poszczególnych projektów Ministerstwa jako beneficjenta. Ustalono, Ŝe wnioski 

o płatność dla projektów dla których beneficjentem był MRR, kierowane do IZ ZPORR 

i IZ POPT podlegały, zgodnie z procedurą określoną w Podręcznikach Procedur tych IZ, 

sprawdzeniu równieŜ przez słuŜby finansowe Ministerstwa. Jednak zakres tej kontroli 

nie  obejmował sprawdzenia prawidłowości ujęcia w księgach rachunkowych MRR, 

dokumentów finansowych stanowiących podstawę do wnioskowanej refundacji (opis 

nieprawidłowości stwierdzonych w prowadzonej wyodrębnionej ewidencji finansowo-

księgowej MRR w pkt 3.2.1. informacji).  

W zakresie realizacji zadań IZ POPT stwierdzone uchybienia w stosunku do zapisu 

w procedurach zawartych w Podręczniku Zarządzania i Kontroli POPT miały charakter 

formalny, nie mający wpływu na prawidłową realizację projektów. I tak: 

− 10 umów o dofinansowanie projektu (52,6% zbadanych umów) podpisanych zostało 

w terminie od 16 do 154 dni od wydania uchwały Komitetu Sterującego. Tak długi proces 

zawierania umów wynikał głównie z długotrwałych uzgodnień treści umów 

z beneficjentami, a takŜe związany był ze zmianami organizacyjnymi, 

− 5 decyzji o przyznaniu dofinansowania (13,9% zbadanych decyzji) wydano 

z opóźnieniem od jednego do 26 dni w stosunku do terminów określonych w Podręczniku 

POPT, 

− oceny 14 wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym (25,5% zbadanych 

wniosków) dokonano z opóźnieniem od jednego do 18 dni w stosunku do terminów 

określonych w Podręczniku POPT. 

W okresie objętym kontrolą IZ ZPORR przeprowadziła 69 kontroli u beneficjentów 

(tzw. kontroli na miejscu)64, a IZ POPT 15 takich kontroli. Objęte badaniem kontrole 

(10 przeprowadzonych przez IZ ZPORR i 15 przeprowadzonych przez IZ POPT)65, 

przeprowadzone były zgodnie z procedurą określoną w Podręcznikach Procedur. 

Nieprawidłowości wykryte w trakcie kontroli przeprowadzonych przez IZ POPT dotyczyły 

głównie niewłaściwego archiwizowania dokumentacji, nieterminowego przekazywania 

sprawozdań z realizacji projektów i braków w dokumentacji projektowej. Kontrole 

przeprowadzone przez IZ ZPORR w Urzędach Wojewódzkich po zakończeniu realizacji 

                                                 
64  Zgodnie z obowiązującym systemem wdraŜania programów operacyjnych, oprócz IZ kontrole na miejscu realizacji 

projektów przeprowadzają równieŜ Instytucje Pośredniczące i WdraŜające. Kontrole prowadzone przez Instytucje 
WdraŜające nie były przedmiotem kontroli. 

65  Badaniem objęto 100% kontroli przeprowadzonych przez IZ POPT, w ramach ZPORR badaniem objęto po jednej 
kontroli z województwa. 
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projektów skutkowały m.in. poświadczeniem do refundacji kwot niŜszych niŜ wnioskowane 

(w Lubuskim UW 0,7 tys. zł, w Pomorskim UW o 7,0 tys. zł, w Lubelskim UW o 1,3 tys. zł), 

a takŜe skorygowaniem sprawozdań końcowych w zakresie uzyskanych wskaźników 

realizacji projektu (w Pomorskim UW).  

Objęte kontrolą 20 sprawozdań końcowych złoŜonych przez beneficjentów z realizacji 

projektów POPT i 28 sprawozdań końcowych złoŜonych przez beneficjentów z realizacji 

projektów ZPORR zostało zweryfikowanych przez IZ ZPORR i IZ POPT terminowo 

i zgodnie z procedurą określoną w Podręcznikach Procedur. 

3.2.3 Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w urzędach wojewódzkich 

związane z wykonywaniem zadań Instytucji Pośredniczących w zakresie 

Priorytetu 4 ZPORR 

Funkcje Instytucji Pośredniczących (IP) we wdraŜaniu ZPORR wykonują Wojewodowie, 

do zadań których w zakresie Priorytetu 4 ZPORR naleŜy m.in. podpisywanie umów 

o dofinansowanie projektów, wydawanie decyzji o dofinansowaniu projektów, dla których 

beneficjentem są podległe im Urzędy Wojewódzkie (UW), weryfikowanie oraz sporządzanie 

zbiorczych wniosków o płatność i przekazywanie ich do IZ, a takŜe przeprowadzanie kontroli 

realizacji projektów u beneficjentów.  

Badanie systemu zarządzania i kontroli dla IP w zakresie Priorytetu 4 ZPORR 

przeprowadzono dokonując analizy działania poszczególnych elementów procedur w tym 

mechanizmów kontrolnych w następujących – wybranych na podstawie analizy ryzyka - 

procesach: 

− zawieranie umów oraz wydawanie decyzji o dofinansowaniu, 

− weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, 

− sporządzanie zbiorczych wniosków o płatność i przekazywanie ich do IZ ZPORR, 

− przeprowadzanie kontroli realizowanych projektów pomocy technicznej (w trakcie 

realizacji projektu i po jego zakończeniu - kontrola na miejscu). 

Badaniom poddano skuteczność operacyjną systemu (tj. czy kluczowe mechanizmy 

kontrolne działają w sposób ciągły, spójny i zostawiają wystarczający ślad rewizyjny) oraz 

skuteczność merytoryczną (tj. czy system zapobiegał stratom i nieprawidłowościom, wykrywał 

je (o ile istniały) oraz korygował). 

Badania dla ZPORR przeprowadzono na podstawie 23,3% umów o dofinansowaniu 

projektów zawartych z beneficjentami i 36,6% decyzji o dofinansowaniu projektów 
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wydanych przez Wojewodów dla projektów „własnych” (tj. UW jako beneficjentów), a takŜe 

zbiorczych wniosków o płatność kierowanych do IZ ZPORR66.  

Dokonana analiza zgodności oraz skuteczności operacyjnej kluczowych elementów 

ustanowionego systemu wskazuje na średni poziom ryzyka zawodności ustanowionego 

systemu. Jedynie w 9 na 16 skontrolowanych UW stwierdzono, Ŝe systemy funkcjonują 

w sposób ciągły, jednakowy dla wszystkich operacji podlegających działaniu systemu 

i zostawiały właściwy ślad rewizyjny (tj. przeprowadzone czynności zostały naleŜycie 

udokumentowane). RównieŜ badania bezpośrednie oceniające właściwość i skuteczność 

merytoryczną wdroŜonych systemów pokazały istnienie znacznej liczby uchybień 

i nieprawidłowości wskazujących na niepełną skuteczność ustanowionego systemu. 

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów zarządzania i kontroli stwierdzono 

w następujących obszarach: 

− weryfikacji (formalnej i merytorycznej) wniosków o płatność bez zachowania zasady 

„dwóch par oczu” - dotyczy to Mazowieckiego UW gdzie nie dochowano tej zasady 

w odniesieniu do 12 wniosków (na 20 objętych badaniem); 

− udokumentowania wykonania czynności – dotyczy to Pomorskiego UW gdzie brak 

było śladu rewizyjnego (tj. wymaganych podpisów na listach sprawdzających) 

w odniesieniu do weryfikacji 9 wniosków o płatność (na 18 badanych); 

Mazowieckiego UW – brak wymaganych podpisów stwierdzono na 15 listach 

sprawdzających wnioski o płatność (na 20 badanych); Lubuskiego UW gdzie brak 

śladu rewizyjnego stwierdzono na 11 dokumentach z weryfikacji formalnej wniosków 

o płatność (na 13 badanych) i na 25 umowach o dofinansowanie projektów 

(100% badanych); Podlaskiego UW – brak śladu rewizyjnego (właściwych paraf) 

stwierdzono na 6 umowach (na 15 badanych) i czterech decyzjach (na 15 badanych), 

Łódzkiego UW gdzie nie udokumentowano weryfikacji trzech wniosków o płatność 

na 16 badanych; Warmińsko-Mazurskiego UW – stwierdzono brak właściwych paraf 

na trzech umowach na 18 badanych; 

− weryfikacji kompletności wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych 

i przekazywanych przez IZ ZPORR) za pomocą list sprawdzających wymaganych 

procedurami – braki w tym zakresie stwierdzono w Pomorskim i Śląskim UW 

(w kaŜdym UW dla czterech wniosków na 17 i 13 badanych) i w Lubuskim UW 

w odniesieniu do 25 wniosków (100% badanych) 

                                                 
66  Zastosowano losowy dobór próby za pomocą interwału z wykorzystaniem rejestrów znajdujących się w Instytucjach 

Pośredniczących. 
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Stwierdzono równieŜ, Ŝe systemy zarządzania i kontroli były w ośmiu IP niekiedy 

nieskuteczne w odniesieniu do weryfikacji wniosków o płatność. Stwierdzono bowiem istotne 

opóźnienia w ich weryfikacji, a takŜe kierowanie do IZ wniosków niekompletnych 

i zawierających błędy, co powodowało odsyłanie ich do poprawy lub uzupełnień, 

a w konsekwencji wydłuŜało czas dokonywania refundacji środków na rzecz beneficjentów. 

Niezgodne z nadanymi procedurami weryfikowanie wniosków o płatność stwierdzono m.in.: 

− w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim na 79 wniosków o płatność na łączną kwotę 

3.307 tys. zł, złoŜonych do 30 września 2007 r., do IZ przekazano 30 wniosków 

na łączną kwotę 970 tys. zł, natomiast nie zakończono weryfikacji 49 wniosków 

na kwotę 2.337 tys. zł. Z 16 badanych wniosków beneficjentów „zewnętrznych”, 

11 zweryfikowano z opóźnieniem wynoszącym od jednego do 121 dni w stosunku 

do terminu określonego w Podręczniku Procedur, natomiast weryfikacja 10 z 16 

badanych wniosków o płatność dotyczących projektów których beneficjentem 

był UW, została dokonana z opóźnieniem wynoszącym od pięciu do 130 dni. Ponadto, 

IZ zwróciła do korekty trzy wnioski zbiorcze IP stwierdzając w nich błędy formalne 

oraz nie uznała za kwalifikowalne wydatków w wysokości 72,5 tys. zł; co stanowiło 

20,4% wartości wniosków poddanych kontroli NIK; 

− Instytucje Pośredniczące przekazywały do IZ wnioski o płatność zawierające błędy 

skutkujące zmniejszeniem przez IZ kwoty wydatków kwalifikowalnych. Dotyczy 

to  m.in. Mazowieckiego UW (IZ nie uznała za kwalifikowalne wydatków 

w wysokości 349,5 tys. zł), Zachodniopomorskiego UW (IZ zmniejszyła refundację 

o 3,8 tys. zł), Świętokrzyskiego UW (IZ zmniejszyła refundację o 11,6 tys. zł), 

Lubelskiego UW (kwota zmniejszenia refundacji wyniosła 45 tys. zł), 

Pomorskiego UW (IZ zmniejszyła refundację o 45 tys. zł). Przyczyny nieuznania 

przez IZ wydatków za kwalifikowalne to m.in.: zgłaszanie do refundacji wydatków 

poniesionych po zakończeniu realizacji projektu, wydatków które nie były objęte 

wnioskiem o dofinansowanie, zgłaszanie do refundacji wydatków dokonanych 

na podstawie ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych67 w sytuacji, 

gdy w decyzji o dofinansowaniu podano, Ŝe kwalifikowalne są wydatki poniesione 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych68; 

− Instytucje Pośredniczące kierowały do IZ wnioski o płatność (zarówno zbiorcze jak 

i dotyczące projektów „własnych” urzędów wojewódzkich) zawierające błędy 

                                                 
67  Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm. 
68  j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. 
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formalne, dotyczyło to m.in.: Pomorskiego UW gdzie IZ zwróciła się o uzupełnienie 

10 z 14 wniosków zbiorczych i 13 z 17 badanych wniosków dotyczących projektów 

„własnych”; Śląskiego UW - z 10 wniosków zbiorczych zwrócono cztery, a z 20 

wniosków dotyczących „własnych” projektów zwrócono 18; Małopolskiego UW – 

z 16 wniosków zbiorczych 8 wymagało korekt; Mazowieckiego UW gdzie 

z  7  wniosków zwrócono pięć. Przyczyny zwrotów wniosków to m.in.: brak 

potwierdzenia „za zgodność” na fakturach, błędne dane beneficjenta, niezałączenie 

oświadczeń o kwalifikowalności VAT, brak oświadczeń o zgodności kierunku 

studiów podyplomowych z zakresami obowiązków uczestników projektu, błędy 

w zestawieniach dokumentów poświadczających wydatki. 

Stwierdzono równieŜ przypadki istotnych opóźnień przy zawieraniu umów i wydawaniu 

decyzji o dofinansowaniu projektów, szczególnie w pierwszej fazie wdraŜania Programu (lata 

2004-2005). I tak np.: 

− w Śląskim UW w przypadku 7 umów na 13 objętych kontrolą, proces weryfikacji 

formalnej wniosków o dofinansowanie trwał od 19 dni do 8 m-cy od wpływu wniosku 

z IZ, natomiast prace nad przygotowaniem umów o dofinansowanie trwały od 22 dni 

do pięciu m-cy od zakończenia weryfikacji formalnej. W konsekwencji umowy były 

podpisywane w terminie od 83 do 163 dni od wpływu z IZ zatwierdzonego wniosku 

o dofinansowanie (wg Podręcznika Procedur termin ten wynosił 30, a później 60 dni 

od daty wpływu wniosku do Urzędu). Jako przyczynę opóźnień wskazano zbyt małą 

obsadę kadrową w stosunku do ilości wniosków o dofinansowanie; 

− w Łódzkim UW w stosunku do 11 umów na 19 skontrolowanych, stwierdzono 

opóźnienia w podpisywaniu umów wynoszące od 11 do 149 dni w stosunku 

do terminów określonych w Podręczniku Procedur (termin ten wynosił w róŜnych 

okresach 30, a później 60 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu). Przyczyną była 

konieczność przygotowania duŜej ilość umów dla innych beneficjentów w ramach 

pozostałych Priorytetów ZPORR, co uznano w Urzędzie za priorytetowe, oraz 

z długotrwałego uzgadniania treści umów z beneficjentami; 

− w Wielkopolskim UW w Podręczniku Procedur określono, Ŝe umowy naleŜy zawierać 

niezwłocznie (bez wyznaczania na tę czynność konkretnej ilości dni). Z ustaleń 

kontroli wynika, Ŝe objęte badaniem 23 umowy zawierane były w terminach od 8 do 

371 dni, a w przypadku 13 umów termin ten wyniósł powyŜej 70 dni, co w ocenie 

NIK nie moŜna uznać za zawieranie umów „niezwłocznie”. Opóźnienia spowodowane 
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były przygotowywaniem w pierwszej kolejności umów dla innych beneficjentów 

w ramach Priorytetów 1 i 2 ZPORR; 

− w Lubuskim UW 14 umów na 25 kontrolowanych podpisano z opóźnieniem od dwóch 

do 182 dni, a trzy decyzje na 10 badanych wydano z opóźnieniem od 111 do 137 dni 

w stosunku do terminów określonych w Podręczniku Procedur.  

W zakresie przeprowadzania przez Instytucje Pośredniczące kontroli na miejscu realizacji 

projektów (tj. u beneficjentów) ustalono m.in., Ŝe: 

− w Warmińsko-Mazurskim UW zbyt późno rozpoczynano kontrole po zakończeniu 

realizacji projektu w stosunku do zakończenia weryfikacji wniosków o płatność 

końcową69. I tak, kontrolę trzech projektów dla których wnioski o płatność 

zweryfikowano 16 i 17 lutego 2005 r. rozpoczęto 12 kwietnia 2005 r., a wnioski 

przekazano do IZ dopiero 28 września 2005 r., wniosek do kolejnego projektu 

zweryfikowano 6 marca 2006 r., kontrolę rozpoczęto 21 grudnia 2006 r., a wniosek 

o płatność przekazano do IZ 5 lutego 2007 r. W wyniku tego znacznie wydłuŜył się 

czas oczekiwania przez beneficjenta na refundację wydatków; 

− w Łódzkim UW w latach 2004-2005 nie opracowano planu kontroli i przeprowadzono 

jedynie jedną kontrolę, a w 2006 r. z planowanych 9 przeprowadzono 5 kontroli. 

Od 2007 r. zintensyfikowano działania kontrolne (do 30 września przeprowadzono 

12 kontroli na miejscu, a w stosunku do 24 projektów trwały czynności kontrolne), 

ale z opóźnieniem przekazywano beneficjentom informacje pokontrolne 

(na 13 informacji 4 przekazano z opóźnieniem wynoszącym 7, 13, 76 i 171 dni). 

Przyczyną małej liczby kontroli projektów pomocy technicznej było, jak wyjaśniono, 

przeprowadzanie przede wszystkim kontroli w ramach Priorytetu 1 i 3 z powodu 

potrzeby zwiększenia płatności w tych Priorytetach; 

− nieterminowe przekazywanie beneficjentom, o których przeprowadzono kontrole, 

informacji pokontrolnych stwierdzono równieŜ w Lubuskim UW (10 z 11 badanych 

informacji przekazano w terminie od dwóch do 10 miesięcy) i w Opolskim UW gdzie 

stwierdzono przekroczenie terminu na przekazanie informacji (tj. 14 dni70) od 7 do 42 

dni. Jako przyczynę opóźnień wskazano braki kadrowe.  

                                                 
69  Zgodnie z §13 i §15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i 

zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, 
poz. 2206 ze zm.), w przypadku wniosków o płatność końcową, Instytucja Pośrednicząca przed skierowaniem wniosku 
do IZ ma obowiązek przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.  

70  Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów 
i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń (Dz. U. 
Nr 216, poz. 2206 ze zm.). 
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3.2.4 Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w Ministerstwie Finansów 

w zakresie wykonywania zadań Instytucji Płatniczej  

Badanie systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Płatniczej w zakresie POPT 

i Priorytetu 4 ZPORR przeprowadzono dokonując analizy działania poszczególnych 

elementów procedur, w tym mechanizmów kontrolnych w następujących – wybranych na 

podstawie analizy ryzyka - procesach: 

− weryfikacji wniosków o płatność składanych przez Instytucje Zarządzające, 

− przekazywania wniosków o płatność do Komisji Europejskiej, 

− przekazywania środków otrzymanych z Komisji Europejskiej na właściwe rachunki 

Instytucji Zarządzających. 

Badaniom poddano skuteczność operacyjną systemu (tj. czy kluczowe mechanizmy 

kontrolne działają w sposób ciągły, spójny i zostawiają wystarczający ślad rewizyjny) oraz 

skuteczność merytoryczną (tj. czy system zapobiegał stratom i nieprawidłowościom, wykrywał 

je (o ile istniały) oraz korygował). 

Badania przeprowadzono na podstawie analizy 6 wniosków o płatność (spośród 40) 

kierowanych od IZ ZPORR i IZ POPT do Instytucji Płatniczej w MF.  

Dokonana analiza zgodności oraz skuteczności operacyjnej kluczowych elementów 

ustanowionego systemu wskazuje na niski poziom ryzyka zawodności ustanowionego 

systemu. RównieŜ badania bezpośrednie oceniające właściwość i skuteczność merytoryczną 

wdroŜonego systemu pokazały istnienie nielicznych uchybień wpływających zasadniczo 

na skuteczność ustanowionego systemu. 

Stwierdzono, iŜ ocena formalna skontrolowanych wniosków IZ o refundację, była 

dokonywana w sposób jednakowy, z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” i przy pomocy 

listy sprawdzającej, w ramach której weryfikowano m.in.: poświadczenie i zestawienie 

wydatków, wniosek o refundację, informację o przeprowadzonych kontrolach i wykazanych 

nieprawidłowościach. Wnioski IZ o refundację zostały zweryfikowane rzetelnie i bez zbędnej 

zwłoki skierowane do Komisji Europejskiej (KE). Instytucja Płatnicza równieŜ bez zbędnej 

zwłoki przekazywała do IZ POPT i ZPORR środki otrzymane z KE z tytułu refundacji. 

Stwierdzone przez NIK uchybienia w działaniach merytorycznych nie miały negatywnego 

wpływu na rozliczenia z KE. Dotyczyły one: 

− przekazaniu w jednym przypadku (w ramach POPT) wniosku o płatność pośrednią do KE 

z 14-dniowym opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w pkt 18 lit. b) ppkt 10 
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obowiązującej w tym czasie wersji Podręcznika Procedur Instytucji Płatniczej, 

co spowodowane było przeoczeniem terminu. 

− braku potwierdzenia, przez Zastępcę Dyrektora Instytucji Płatniczej dokonania 

weryfikacji poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność pośrednią 

w  ramach POPT i ZPORR za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006 r., co było 

niezgodne z pkt 18 lit b) ppkt 9 i z pkt 22.1 lit. b) ppkt 5 Podręcznika Procedur Instytucji 

Płatniczej. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 
Po zakończeniu kontroli NIK wystosowała 18 wystąpień pokontrolnych, w których 

sformułowała łącznie 61 wniosków. Wg stanu na dzień 8 maja 2008 r. 47 wniosków zostało 

zrealizowanych, a sześć wniosków pozostawało w trakcie realizacji. 

ZastrzeŜenia do ocen sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych zgłosili Minister 

Rozwoju Regionalnego oraz Wojewoda Podlaski. 

Minister Rozwoju Regionalnego zgłosiła zastrzeŜenie do oceny prowadzenia ewidencji 

finansowo-księgowej dla projektów realizowanych ze środków pomocy technicznej, których 

beneficjentem było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, podnosząc, Ŝe kwalifikowalności 

wydatków nie moŜna uzaleŜniać od sposobu ich ewidencjonowania w księgach 

rachunkowych jednostki. PoniewaŜ NIK nie kwestionowała prawidłowości kwalifikowalności 

poniesionych wydatków i dokonanych refundacji, a jedynie sposób ich ujmowania w księgach 

rachunkowych jednostki, Uchwałą Kolegium NIK z dnia 19 marca 2008 r. zastrzeŜenie 

zostało oddalone w całości. 

Wojewoda Podlaski wniósł zastrzeŜenia do dwóch wniosków NIK i do trzech uwag 

zawartych w wstąpieniu, dotyczących m.in. przekroczenia terminów zawierania umów z 

beneficjentami o dofinansowaniu projektów, realizacji trzech projektów niezgodnie 

z harmonogramem, a takŜe podjęcia działań w celu skrócenia czasu weryfikacji wniosków 

o płatność. Komisja Odwoławcza Uchwałą z dnia 16 stycznia 2008 r. uwzględniła w całości 

trzy zastrzeŜenia, a dwa w części. 

W toku kontroli zasięgano w dwóch jednostkach nieobjętych kontrolą dodatkowych 

informacji w trybie art. 29 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK. Narady pokontrolne przeprowadzono 

w 4 kontrolowanych jednostkach71. 

Po zakończeniu kontroli, NIK wnioskowała do Ministra Rozwoju Regionalnego m.in. o: 

1. Kontynuowanie przez IZ ZPORR i IZ POPT działań mobilizujących beneficjentów 

do przyspieszenia składania wniosków o płatność. 

2. Wprowadzenie rozwiązań zapewniających ujmowanie w ewidencji finansowo-

księgowej prowadzonej odrębnie dla poszczególnych projektów realizowanych przez 

Ministerstwo w ramach ZPORR i POPT, wszystkich wydatków dokonywanych 

                                                 
71  W Urzędach Wojewódzkich: Świętokrzyskim, Małopolskim, Warmińsko-Mazurskim i Wielkopolskim. 
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w związku z realizacją danego projektu w celu uniknięcia rozbieŜności pomiędzy 

wydatkami zaewidencjonowanymi na kontach analitycznych. 

3. Dokonanie korekt w ewidencji finansowo-księgowej w celu doprowadzenia 

do zgodności między wydatkami zaewidencjonowanymi na kontach analitycznych. 

4. Podjęcie działań w celu uzupełnienia dokumentacji projektów realizowanych przez 

MRR w ramach POPT i dokumentacji finansowo-księgowej projektów realizowanych 

w ramach POPT i ZPORR o dokumenty, które pozostały w ówczesnym Ministerstwie 

Gospodarki i Pracy. 

5. Podjęcie działań w celu uporządkowania zasad przechowywania dokumentacji 

projektów POPT dla których Ministerstwo jest beneficjentem. 

W odpowiedzi z dnia 6 maja 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego Pani ElŜbieta 

Bieńkowska poinformowała m.in. o działaniach podejmowanych przez Instytucje 

Zarządzające POPT i ZPORR mających na celu zmobilizowanie beneficjentów do częstszego 

składania wniosków o płatność. Pani Minister stwierdziła, Ŝe aktualnie wszystkie wydatki 

przedstawione do refundacji ze środków funduszy strukturalnych dla projektów, których 

beneficjentem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, są ujmowane na wyodrębnionych 

dla kaŜdego projektu kontach analitycznych i weryfikowane czy zostały zaewidencjonowane 

we właściwy sposób. W Ministerstwie trwają prace nad wprowadzeniem w okresie 

programowania 2007-2013 nowych funkcji w systemie finansowo-księgowym, 

umoŜliwiających elektroniczną kontrolę wydatków ujmowanych we wnioskach o płatność, 

takŜe pod względem ich zaewidencjonowania na odpowiednich kontach księgowych. 

W odniesieniu do dokonania korekt w ewidencji finansowo-księgowej za ubiegłe lata  

(2004-2006), Pani Minister wyjaśniła, Ŝe z uwagi na złoŜenie do Ministerstwa Finansów 

sprawozdań oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych, nie jest moŜliwe dokonanie tych korekt. 

Ponadto poinformowała o zmianach w planie kontroli IZ POPT na 2008 r. w celu 

uwzględnienia w nim zagadnień związanych z archiwizacją dokumentacji projektów, dla 

których beneficjentem jest MRR, a takŜe o podjęciu działań zmierzających do uzupełnienia 

dokumentacji projektów o dokumenty, które pozostały w ówczesnym Ministerstwie 

Gospodarki i Pracy.  

Po zakończeniu kontroli, NIK wnioskowała do Ministra Finansów m.in. o: 

1. Podjęcie działań w celu uniknięcia utraty środków przyznanych na realizację projektu 

Witryna internetowa systemu informatycznego SIMIK. 
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2. Terminowe sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej sprawozdań 

z realizacji projektów pomocy technicznej, których beneficjentem jest Ministerstwo. 

W odpowiedzi z dnia 19 lutego 2008 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pani 

ElŜbieta Suchocka-Roguska poinformowała o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych 

NIK, w tym m.in., Ŝe podjęto decyzję o utworzeniu strony internetowej dla systemu SIMIK 

w ramach projektu INTRAS realizowanego dla MF, obejmującego utworzenie 

kompleksowego serwisu internetowego. W ramach projektu Witryna internetowa systemu 

informatycznego SIMIK sfinansowana zostanie część projektu INTRAS w stopniu w jakim 

dotyczyć będzie systemu SIMIK 2004-2006 i 2007-2013. Pani Minister poinformowała takŜe, 

Ŝe podjęte zostaną starania zmierzające do terminowego sporządzania i przekazywania 

sprawozdań z realizacji projektów pomocy technicznej, których beneficjentem jest 

Ministerstwo. 

Po zakończeniu kontroli NIK wnioskowała do wojewodów m.in. o: 

− zapewnienie rzetelnego sporządzania, weryfikowania i terminowego przekazywania 

do IZ wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektów, 

− terminowe zawieranie umów z beneficjentami, 

− uregulowanie kwestii okresowego składania wniosków o płatności pośrednie 

w przypadku projektów długookresowych, 

− prawidłowe prowadzenie wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej dla 

realizowanych projektów pomocy technicznej, a takŜe opracowanie pisemnych 

procedur w tym zakresie, 

− terminowe sporządzanie i przekazywanie beneficjentom informacji pokontrolnych, 

W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne wojewodowie poinformowali NIK 

o  sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych, w tym m.in. 

o  działaniach na rzecz zmiany planów audytu wewnętrznego na 2008 r., rzetelnego 

sporządzania wniosków o płatność, terminowego przekazywania sprawozdań z realizacji 

projektów, skrócenia czasu weryfikacji wniosków o płatność. 
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Załącznik nr 1 – Wykaz podstawowych aktów prawnych 
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, 

poz. 1206 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 

ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. 

Nr 15, poz. 148 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177 ze zm.). 

5. Rozporządzenie Rady WE z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999 wprowadzające 

ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (OJ L 161 1999 p. 1-42.). 

6. Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady WE 

Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej 

w ramach funduszy strukturalnych (OJ L 63 2001 p. 21-43.). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie 

przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 

(Dz. U. Nr 166, poz. 1745). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie 

przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 ze zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 

trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń 

(Dz. U. Nr 216, poz. 2206 ze zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, 

poz. 1742). 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie 

przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 

(Dz. U. Nr 223, poz. 2259 ze zm.). 
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Załącznik nr 2- Wykaz jednostek objętych kontrolą 
 

1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

2. Ministerstwo Finansów 

3. Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

4. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki 

5. Lubelski Urząd Wojewódzki 

6. Lubuski Urząd Wojewódzki 

7. Łódzki Urząd Wojewódzki 

8. Małopolski Urząd Wojewódzki 

9. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

10. Opolski Urząd Wojewódzki 

11. Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

12. Podlaski Urząd Wojewódzki 

13. Pomorski Urząd Wojewódzki 

14. Śląski Urząd Wojewódzki 

15. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 

16. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 

17. Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

18. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
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Załącznik nr 3 – Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 

odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

 

L.p. Pełniona funkcja Imię i nazwisko Okres 
1. Minister Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej 
Jerzy Hausner 07.01.2003 r. – 01.05.2004 r. 

2. Minister Gospodarki i Pracy Jerzy Hauser 
Jacek Piechota 

02.05.2004 r. – 30.03.2005 r.  
31.03.2005 r. – 30.10.2005 r. 

3. Minister Rozwoju Regionalnego GraŜyna Gęsicka 
ElŜbieta Bieńkowska 

31.10.2005 r. – 15.11.2007 r. 
16.11.2007 r. do chwili obecnej 

4. Minister Finansów  Mirosław Gronicki 
Teresa Lubińska 
Zyta Gilowska 
Paweł Wojciechowski 
Stanisław Kluza 
Zyta Gilowska 
Jan Vincent-Rostowski 

21.07.2004 r. – 30.10.2005 r. 
31.10.2005 r. – 06.01.2006 r. 
07.01.2006 r. – 23.06.2006 r. 
24.06.2006 r. – 13.07.2006 r. 
14.07.2006 r. – 22.09.2006 r. 
22.09.2006 r. – 15.11.2007 r. 
16.11.2007 r. do chwili obecnej 

5. Wojewoda Dolnośląski Stanisław Łopatowski 
Krzysztof Grzelczyk 
Rafał Jurkowlaniec 

21.03.2003 r. – 20.12.2005 r. 
21.12.2005 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

6. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Romuald Kosieniak 
Józef Ramlau 
Zbigniew Hoffmann 
Rafał Bruski 

22.10.2001 r. – 23.01.2006 r. 
24.01.2006 r. – 23.07.2006 r. 
7.11.2006 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

7. Wojewoda Lubelski Andrzej Kurowski 
Wojciech śukowski 
Genowefa Tokarska 

22.10.2001 r. – 06.12.2005 r. 
07.12.2005 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

8. Wojewoda Lubuski Andrzej Korski 
Janusz Gramza 
Marek Ast 
Wojciech Perczak 
Helena Hatka 

22.10.2001 r. – 07.07.2004 r. 
26.07.2004 r. – 05.01.2006 r. 
05.01.2006 r. – 21.08.2006 r. 
12.09.2006 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

9. Wojewoda Łódzki Krzysztof Makowski 
Stefan Krajewski 
Helena Pietraszkiewicz 
Jolanta Chełmińska 

22.10.2001 r. – 12.05.2004 r. 
13.05.2004 r. – 25.01.2006 r. 
26.01.2006 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

10. Wojewoda Małopolski 
 
I Wicewojewoda wykonujący 
zadania Wojewody Małopolskiego 
Wojewoda Małopolski 
I Wicewojewoda wykonujący 
zadania Wojewody Małopolskiego 
Wojewoda Małopolski 
 

Jerzy Adamik 
Witold Kochan 
Andrzej Mucha  
 
Maciej Klima 
Andrzej Mucha  
 
Jerzy Miller 

22.10.2001 r. – 20.12.2005 r. 
21.12.2005 r. – 16.08.2006 r. 
17.08.2006 r. – 20.09.2006 r. 
 
21.09.2006 r. – 05.11.2007 r. 
06.11.2007 r. – 28.11.2007 r. 
 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

11. Wojewoda Mazowiecki 
 
 
wykonujący zadania Wojewody 
Mazowieckiego 
Wojewoda Mazowiecki 
 

Leszek Mizieliński 
Tomasz Koziński 
Wojciech Dąbrowski 
Jacek Sasin  
 
Jacek Sasin 
Jacek Kozłowski 

22.10.2001 r. – 09.01.2006 r. 
10.01.2006 r. – 17.01.2007 r.  
18.01.2007 r. – 01. 02.2007 r. 
02.02.2007 r. – 14.02.2007 r. 
 
15.02.2007 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

12. Wojewoda Opolski ElŜbieta Rutkowska 
Bogdan Tomaszek 
Ryszard Wilczyński 

19.02.2003 r. – 06.12.2005 r. 
07.12.2005 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 
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13. Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp 
Ewa Kraus 
Mirosław Karapyta 

03.03.2003 r. – 29.11.2005 r. 
30.11.2005 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

14. Wojewoda Podlaski Marek Strzeliński 
Jerzy Półjanowicz 
Jan Dobrzyński 
Bohdan Józef Paszkowski 
Maciej śywno 

22.10.2001 r. – 17.10.2005 r. 
18.10.2005 r. – 04.01.2006 r. 
05.01.2006 r. – 17.01.2007 r. 
18.01.2007 r. – 05.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

15. Wojewoda Pomorski 
 
 
 
p.o. Wojewody Pomorskiego  

Ryszard Kurylczyk 
Cezary Dąbrowski 
Piotr Ołowski 
Piotr Karczewski 
Piotr Karczewski 
Roman Zaborowski 

22.10.2001 r. – 25.07.2004 r. 
26.07.2004 r. – 23.01.2006 r. 
24.01.2006 r. – 25.02.2007 r.  
22.05.2007 r. – 28.01.2007 r. 
26.02.2007 r. – 21.05.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

16. Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski 
Tomasz Pietrzykowski 
Zygmunt Łukaszczyk 

22.10.2001 r. – 27.12.2005 r. 
28.12.2005 r. - 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

17. Wojewoda Świętokrzyski Włodzimierz Wójcik 
Grzegorz Banaś 
BoŜentyna Pałka-Koruba 

22.10.2001 r. - 4.01.2006 r. 
5.01.2006 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

18. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Stanisław Leszek Szatkowski 
Adam Supeł 
Anna Szyszka p.o. Wojewody 
Anna Szyszka 
Marian Podziewski 

22.10.2001 r. – 15.01.2006 r. 
16.01.2006 r. – 16.01.2007 r. 
17.01.2007 r. - 28.03.2007 r. 
29.03.2007 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

19. Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski 
Tadeusz Dziuba 
Piotr Florek 

22.10.2001 r. – 27.12.2005 r. 
28.12.2005 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 

20. Wojewoda Zachodniopomorski Stanisław Wziątek 
Jan Sylwestrzak – pełniący 
obowiązki Wojewody 
Zachodniopomorskiego 
Robert Krupowicz 
Marcin Zydorowicz 

22.10.2001 r. – 17.10.2005 r. 
18.10.2005 r. – 11.12.2005 r.  
 
 
12.12.2005 r. – 28.11.2007 r. 
29.11.2007 r. do chwili obecnej 
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Załącznik nr 4 – Zestawienie projektów realizowanych w ramach POPT 
          w tys. zł 

Projekty realizowane Projekty zakończone 

Lp 
Podmiot                                                                           
Priorytet                                          
Działanie Liczba Wartość 

w tym 
dofinansowanie 

z EFRR 

w tym wydatki 
zrefundowane Liczba Wartość 

w tym 
dofinansowanie 

z EFRR 

w tym wydatki 
zrefundowane 

8:4 6:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Ministerstwo Finansów 41 52 561.0 39 420.7 6 451.3 21 7 152.4 5 364.3 5 364.3 13.61 16.37 

2 

Priorytet 1 - Wzmocnienie zdolności w zakresie 
zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli 
Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) 10 3 170.7 2 378.0 1 346.2 5 572.4 429.3 429.3 18.05 56.61 

3 
1.1. Szkolenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie, 
monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę 7 2 806.4 2 104.8 1 181.3 3 442.5 331.8 331.8 15.77 56.12 

4 
1.2. Wsparcie obsługi komitetów PWW i Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna  (POPT) 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
1.3. Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i 
kontroli PWW i POPT  1 233.7 175.3 67.4 0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.48 

6 
1.4. Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) PWW i 
POPT 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 1.5. Zakup wyposaŜenia  2 130.5 97.9 97.4 2 129.9 97.4 97.4 99.54 99.54 

8 
Priorytet 2 - Wsparcie informatycznego systemu 
monitoringu i kontroli finansowej 29 49 129.4 36 847.1 5 018.8 16 6 580.1 4 935.0 4 935.0 13.39 13.62 

9 
2.1. Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci 
rozległej SIMIK-NET 9 19 577.5 14 683.2 1 547.1 5 2 062.9 1 547.1 1 547.1 10.54 10.54 

10 2.2. Szkolenia 3 2 017.3 1 513.0 576.9 2 769.2 576.9 576.9 38.13 38.13 

11 2.3. Działania informacyjne 5 1 761.7 1 321.2 262.1 2 349.5 262.1 262.1 19.84 19.84 

12 2.4. Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK 2 20 131.8 15 098.8 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

13 2.5. Zakup wyposaŜenia 10 5 641.1 4 230.9 2 632.6 7 3 398.5 2 548.9 2 548.9 60.24 62.22 

14 
Priorytet 3 - Upowszechnianie informacji i 
promocja funduszy strukturalnych 2 260.9 195.6 86.3 0 0.0 0.0 0.0 0.00 44.10 

15 3.1. Rozpowszechnianie informacji i promocja PWW 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0     

16 3.2. Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 
3.3. Promocja i wymiana informacji pomiędzy 
uczestnikami procesu realizacji PWW 2 260.9 195.6 86.3 0 0.0 0.0 0.0 0.00 44.10 

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 83 84 514.5 63 367.8 35 415.7 50 30 815.5 23 111.6 23 111.6 36.46 55.89 

19 

Priorytet 1 - Wzmocnienie zdolności w zakresie 
zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli 
Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) 59 41 262.9 30 929.0 20 138.6 33 15 793.7 11 845.2 11 845.2 38.28 65.11 

20 
1.1. Szkolenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie, 
monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę 7 6 043.8 4 532.9 2 226.4 2 563.4 422.5 422.5 9.32 49.12 

21 
1.2. Wsparcie obsługi komitetów PWW i Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna  (POPT) 8 1 776.6 1 332.4 476.3 6 572.0 429.0 429.0 32.20 35.74 

22 
1.3. Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i 
kontroli PWW i POPT  20 21 824.4 16 368.3 13 527.9 12 11 133.2 8 349.9 8 349.9 51.01 82.65 

23 
1.4. Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) PWW i 
POPT 19 9 400.1 7 032.0 3 293.4 11 3 002.6 2 251.9 2 251.9 31.94 46.84 

24 1.5. Zakup wyposaŜenia  5 2 218.0 1 663.5 614.6 2 522.5 391.9 391.9 23.56 36.95 

25 
Priorytet 2 - Wsparcie informatycznego systemu 
monitoringu i kontroli finansowej 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0     

26 
2.1. Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci 
rozległej SIMIK-NET 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0     

27 2.2. Szkolenia 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0     

28 2.3. Działania informacyjne 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0     

29 2.4. Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0     

30 2.5. Zakup wyposaŜenia 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0     

31 
Priorytet 3 - Upowszechnianie informacji i 
promocja funduszy strukturalnych 24 43 251.7 32 438.8 15 277.0 17 15 021.9 11 266.4 11 266.4 34.73 47.09 

32 3.1. Rozpowszechnianie informacji i promocja PWW 15 34 822.0 26 116.5 11 028.1 11 9 772.7 7 329.6 7 329.6 28.06 42.23 

33 3.2. Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego 2 1 652.0 1 239.0 390.5 1 433.5 325.1 325.1 26.24 31.52 

34 
3.3. Promocja i wymiana informacji pomiędzy 
uczestnikami procesu realizacji PWW 7 6 777.7 5 083.3 3 858.4 5 4 815.6 3 611.7 3 611.7 71.05 75.90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

35 Razem 124 137 075.5 102 788.5 41 866.9 71 37 968.0 28 476.0 28 476.0 27.70 40.73 

36 

Priorytet 1 - Wzmocnienie zdolności w zakresie 
zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli 
Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) 69 44 433.6 33 307.0 21 484.8 38 16 366.0 12 274.5 12 274.5 36.83 64.51 

37 
1.1. Szkolenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie, 
monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę 14 8 850.3 6 637.7 3 407.7 5 1 005.9 754.4 754.4 11.37 51.34 

38 
1.2. Wsparcie obsługi komitetów PWW i Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna  (POPT) 8 1 776.6 1 332.4 476.3 6 572.0 429.0 429.0 32.20 35.74 

39 
1.3. Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i 
kontroli PWW i POPT  21 22 058.1 16 543.5 13 595.4 12 11 133.2 8 349.9 8 349.9 50.47 82.18 

40 
1.4. Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) PWW i 
POPT 19 9 400.1 7 032.0 3 293.4 11 3 002.6 2 251.9 2 251.9 31.94 46.84 

41 1.5. Zakup wyposaŜenia  7 2 348.5 1 761.4 712.0 4 652.4 489.3 489.3 27.78 40.43 

42 
Priorytet 2 - Wsparcie informatycznego systemu 
monitoringu i kontroli finansowej 29 49 129.4 36 847.1 5 018.8 16 6 580.1 4 935.0 4 935.0 13.39 13.62 

43 
2.1. Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci 
rozległej SIMIK-NET 9 19 577.5 14 683.2 1 547.1 5 2 062.9 1 547.1 1 547.1 10.54 10.54 

44 2.2. Szkolenia 3 2 017.3 1 513.0 576.9 2 769.2 576.9 576.9 38.13 38.13 

45 2.3. Działania informacyjne 5 1 761.7 1 321.2 262.1 2 349.5 262.1 262.1 19.84 19.84 

46 2.4. Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK 2 20 131.8 15 098.8 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

47 2.5. Zakup wyposaŜenia 10 5 641.1 4 230.9 2 632.6 7 3 398.5 2 548.9 2 548.9 60.24 62.22 

48 
Priorytet 3 - Upowszechnianie informacji i 
promocja funduszy strukturalnych 26 43 512.5 32 634.4 15 363.3 17 15 021.9 11 266.4 11 266.4 34.52 47.08 

49 3.1. Rozpowszechnianie informacji i promocja PWW 15 34 822.0 26 116.5 11 028.1 11 9 772.7 7 329.6 7 329.6 28.06 42.23 

50 3.2. Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego 2 1 652.0 1 239.0 390.5 1 433.5 325.1 325.1 26.24 31.52 

51 
3.3. Promocja i wymiana informacji pomiędzy 
uczestnikami procesu realizacji PWW 9 7 038.5 5 278.9 3 944.6 5 4 815.6 3 611.7 3 611.7 68.42 74.72 
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Załącznik nr 5 - Zestawienie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 ZPORR 

            w tys. zł  
Projekty realizowane Projekty zako ńczone       

Lp Podmiot                                                                
Działanie Liczba  Warto ść 

w tym 
dofinansowa-

nie z EFRR 

w tym 
wydatki 

zrefundo-
wane 

Liczba Warto ść 

w tym 
dofinanso-

wanie z 
EFRR 

w tym 
wydatki 

zrefundo-
wane 

8:4 6:5 10:9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki 15 6 212.11 3 456.1 1 344.8 11 2 894.1 2 170.4 1 067.8 46.59 38.91 49.20 

2 Działanie 4.1. 6 4 934.4 2 497.8 660.8 4 2 280.3 1 710.0 652.4 46.21 26.45 38.15 
3 Działanie 4.2. 5 1 103.9 827.9 623.0 4 547.8 410.8 365.8 49.62 75.25 89.05 
4 Działanie 4.3. 4 173.9 130.4 61.0 3 66.1 49.6 49.6 38.04 46.81 100.00 

5 
Kujawsko-Pomorski 
Urząd Wojewódzki 8 5 618.6 1 984.9 1 245.6 7 1 668.3 1 245.6 1 245.6 29.69 62.75 100.00 

6 Działanie 4.1. 3 5 342.9 1 778.1 1 083.2 2 1 444.5 1 083.2 1 083.2 27.04 60.92 100.00 
7 Działanie 4.2. 2 220.1 165.1 124.2 2 171.2 124.2 124.2 77.78 75.25 100.00 
8 Działanie 4.3. 3 55.6 41.7 38.2 3 52.6 38.2 38.2 94.61 91.54 100.00 

9 
Lubelski Urząd 
Wojewódzki 40 7 826.9 2 986.0 2 013.9 37 2 685.5 2 013.9 2 013.9 34.31 67.45 100.00 

10 Działanie 4.1. 10 7 050.7 2 403.9 1 435.4 8 1 914.2 1 435.4 1 435.4 27.15 59.71 100.00 
11 Działanie 4.2. 12 507.3 380.5 380.5 12 507.3 380.5 380.5 100.00 100.00 100.00 
12 Działanie 4.3. 18 268.8 201.6 198.0 17 264.0 198.0 198.0 98.21 98.21 100.00 

13 
Lubuski Urząd 
Wojewódzki 19 6 044.7 2 188.9 292.1 18 2 246.3 1 637.9 292.1 37.16 13.34 17.83 

14 Działanie 4.1. 8 5 229.4 1 577.4 76.8 7 1 627.1 1 174.6 76.8 31.12 4.87 6.54 
15 Działanie 4.2. 9 708.4 531.3 202.7 9 524.7 392.6 202.7 74.08 38.15 51.63 
16 Działanie 4.3. 2 106.9 80.2 12.7 2 94.4 70.8 12.7 88.31 15.80 17.89 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17 
Łódzki Urząd 
Wojewódzki 52 9 204.2 3 657.3 443.2 44 2 580.3 1 931.7 443.2 28.03 12.12 22.95 

18 Działanie 4.1. 13 8 182.9 2 891.4 20.0 10 1 856.6 1 392.3 20.0 22.69 0.69 1.44 
19 Działanie 4.2. 26 687.1 515.3 279.2 21 500.7 372.4 279.2 72.87 54.17 74.97 
20 Działanie 4.3. 13 334.1 250.6 144.1 13 223.0 167.0 144.1 66.74 57.50 86.28 

21 
Małopolski Urząd 
Wojewódzki 26 7 112.1 3 037.3 1 723.5 21 2 189.6 1 723.5 1 723.5 30.79 56.74 100.00 

22 Działanie 4.1. 9 6 212.9 2 362.9 1 263.1 7 1 582.9 1 263.1 1 263.1 25.48 53.45 100.00 
23 Działanie 4.2. 5 552.7 414.5 304.3 5 398.2 304.3 304.3 72.05 73.40 100.00 
24 Działanie 4.3. 12 346.4 259.8 156.1 9 208.5 156.1 156.1 60.19 60.09 100.00 

25 
Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 18 9 367.7 3 726.9 884.0 14 2 487.3 1 865.0 884.0 26.55 23.72 47.40 

26 Działanie 4.1. 7 8 617.2 3 164.1 737.1 5 2 013.6 1 509.8 737.1 23.37 23.29 48.82 
27 Działanie 4.2. 7 484.0 363.0 92.6 5 271.7 203.7 92.6 56.13 25.50 45.43 
28 Działanie 4.3. 4 266.5 199.8 54.4 4 201.9 151.4 54.4 75.78 27.22 35.92 

29 
Opolski Urząd 
Wojewódzki 25 1 747.4 1 310.0 1 287.2 23 1 710.1 1 282.1 1 279.6 97.87 98.26 99.81 

30 Działanie 4.1. 4 1 265.4 949.0 949.0 4 1 265.4 949.0 949.0 100.00 100.00 100.00 
31 Działanie 4.2. 14 350.1 262.1 248.3 13 330.1 247.1 244.7 94.29 94.72 99.02 
32 Działanie 4.3. 7 131.9 98.9 89.9 6 114.6 86.0 86.0 86.90 90.90 100.00 

33 
Podkarpacki Urząd 
Wojewódzki 33 2 679.8 2 009.8 1 686.0 31 2 248.2 1 686.0 1 686.0 83.89 83.89 100.00 

34 Działanie 4.1. 11 2 013.9 1 510.3 1 291.2 10 1 721.7 1 291.2 1 291.2 85.49 85.49 100.00 
35 Działanie 4.2. 10 507.7 380.7 295.4 9 393.9 295.4 295.4 77.59 77.59 100.00 
36 Działanie 4.3. 12 158.3 118.7 99.5 12 132.6 99.5 99.5 83.76 83.76 100.00 

37 
Podlaski Urząd 
Wojewódzki 45 6 401.4 2 761.8 805.2 36 2 285.5 1 713.0 805.2 35.70 29.15 47.00 

38 Działanie 4.1. 13 5 515.4 2 097.7 540.7 10 1 641.0 1 230.0 540.7 29.75 25.78 43.96 
39 Działanie 4.2. 18 656.0 491.7 168.9 14 455.9 341.6 168.9 69.49 34.35 49.44 
40 Działanie 4.3. 14 230.0 172.5 95.6 12 188.5 141.4 95.6 81.98 55.41 67.60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

41 
Pomorski Urząd 
Wojewódzki 35 8 116.3 3 067.1 1 909.4 27 2 672.2 2 004.1 1 900.7 32.92 62.25 94.84 

42 Działanie 4.1. 15 6 998.8 2 229.1 1 501.2 12 2 116.2 1 587.1 1 501.2 30.24 67.34 94.59 
43 Działanie 4.2. 10 864.6 648.5 286.8 6 373.6 280.2 279.5 43.21 44.23 99.77 
44 Działanie 4.3. 10 252.8 189.6 121.4 9 182.4 136.8 120.0 72.15 64.04 87.72 

45 
Śląski Urząd 
Wojewódzki 25 5 431.2 3 250.6 522.7 18 2 489.4 1 866.9 522.7 45.84 16.08 28.00 

46 Działanie 4.1. 10 4 183.7 2 315.0 305.7 7 1 804.7 1 353.4 305.7 43.14 13.20 22.59 
47 Działanie 4.2. 8 994.8 746.1 176.1 5 573.1 429.8 176.1 57.61 23.61 40.98 
48 Działanie 4.3. 7 252.7 189.5 40.9 6 111.7 83.7 40.9 44.18 21.57 48.81 

49 
Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki 45 4 233.5 2 474.7 909.6 40 2 148.8 1 602.6 909.6 50.76 36.76 56.76 

50 Działanie 4.1. 11 3 479.0 1 910.3 555.7 9 1 556.3 1 164.3 555.7 44.74 29.09 47.73 
51 Działanie 4.2. 10 483.4 362.5 212.4 9 349.0 261.1 212.4 72.20 58.60 81.37 
52 Działanie 4.3. 24 271.2 201.9 141.4 22 243.4 177.2 141.4 89.76 70.06 79.82 

53 
Warmińsko-Mazurski 
Urząd Wojewódzki 30 8 862.4 4 012.2 1 246.3 21 1 760.8 1 320.4 1 246.3 19.87 31.06 94.38 

54 Działanie 4.1. 8 7 138.4 2 719.2 702.6 4 983.8 737.7 702.6 13.78 25.84 95.25 
55 Działanie 4.2. 17 1 520.6 1 140.5 401.2 12 587.2 440.3 401.2 38.62 35.18 91.12 
56 Działanie 4.3. 5 203.4 152.5 142.4 5 189.8 142.4 142.4 93.35 93.35 100.00 

57 
Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki 24 2 657.3 1 973.6 1 584.6 16 2 138.3 1 584.6 1 584.6 80.47 80.29 100.00 

58 Działanie 4.1. 11 2 110.2 1 563.3 1 523.7 9 2 057.1 1 523.7 1 523.7 97.48 97.47 100.00 
59 Działanie 4.2. 6 327.1 245.3 42.4 4 56.6 42.4 42.4 17.29 17.29 100.00 
60 Działanie 4.3. 7 220.0 165.0 18.4 3 24.5 18.4 18.4 11.16 11.16 100.00 

61 
Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki 32 7 528.7 2 688.2 1 223.6 29 2 549.7 1 912.2 1 223.6 33.87 45.52 63.99 

62 Działanie 4.1. 13 6 316.8 2 026.6 844.6 11 1 906.6 1 429.9 844.6 30.18 41.68 59.07 
63 Działanie 4.2. 13 972.5 524.7 300.9 13 526.3 394.7 300.9 54.12 57.34 76.22 
64 Działanie 4.3. 6 239.5 136.9 78.0 5 116.8 87.6 78.0 48.77 56.99 89.11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

65 
Urzędy Wojewódzkie 
Razem 472 99 044.3 44 585.5 19 121.7 393 36 754.4 27 559.9 18 828.4 37.11 42.89 68.32 

66 Działanie 4.1. 152 84 591.9 33 996.1 13 490.8 119 27 772.1 20 834.8 13 482.4 32.83 39.68 64.71 
67 Działanie 4.2. 172 10 940.2 7 999.7 4 138.9 143 6 567.2 4 921.1 3 870.8 60.03 51.74 78.66 
68 Działanie 4.3. 148 3 512.2 2 589.7 1 491.9 131 2 415.1 1 804.0 1 475.1 68.76 57.61 81.77 

69 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego 61 24 381.7 9 489.8 3 908.4 35 5 210.5 3 908.5 3 908.4 21.37 41.19 100.00 

70 Działanie 4.1. 17 14 937.8 3 731.9 1 910.1 10 2 547.1 1 910.1 1 910.1 17.05 51.18 100.00 
71 Działanie 4.2. 26 4 779.2 2 987.0 1 107.1 13 1 476.2 1 107.1 1 107.1 30.89 37.06 100.00 
72 Działanie 4.3. 18 4 664.7 2 770.9 891.3 12 1 187.2 891.3 891.3 25.45 32.17 100.00 

73 Ogółem 533 123 425.9 54 075.2 23 030.1 428 41 964.9 31 468.4 22 736.8 34.00 42.59 72.25 
74 Działanie 4.1. 169 99 529.7 37 728.0 15 400.9 129 30 319.2 22 744.9 15 392.5 30.46 40.82 67.67 
75 Działanie 4.2. 198 15 719.4 10 986.7 5 246.0 156 8 043.4 6 028.2 4 978.0 51.17 47.75 82.58 
76 Działanie 4.3. 166 8 176.8 5 360.5 2 383.2 143 3 602.3 2 695.2 2 366.4 44.06 44.46 87.80 
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Załącznik nr 6 – Zestawienie ilości i wartości skontrolowanych projektów w ramach Priorytetu 4 
ZPORR 

w tys. zł 

ilość wartość
w tym 

dofinansowanie z 
EFRR

ilość wartość
w tym 

dofinansowanie z 
EFRR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Dolnośląski 15 6 212.1 3 456.1 5 2 050.4 1 537.6 33.3 33.0 44.5
2 Kujawsko-Pomorski 8 5 618.6 1 984.9 8 5 618.6 1 984.9 100.0 100.0 100.0
3 Lubelski 40 7 826.9 2 986.0 16 1 458.1 1 085.0 40.0 18.6 36.3
4 Lubuski 19 6 044.7 2 188.9 6 5 281.1 1 616.2 31.6 87.4 73.8
5 Łódzki 52 9 204.2 3 657.3 16 4 660.1 601.6 30.8 50.6 16.4
6 Małopolski 26 7 112.1 3 037.3 15 6 742.7 2 685.0 57.7 94.888.4
7 Mazowiecki 18 9 367.7 3 726.9 14 9 250.9 3 639.4 77.8 98.897.7
8 Opolski 25 1 747.4 1 310.0 11 1 559.6 1 178.9 44.0 89.3 90.0
9 Podkarpacki 33 2 679.8 2 009.8 17 2 095.7 1 479.2 51.5 78.2 73.6

10 Podlaski 45 6 401.4 2 761.8 15 4 874.2 1 655.9 33.3 76.1 60.0
11 Pomorski 35 8 116.3 3 067.1 23 2 875.8 2 109.1 65.7 35.4 68.8
12 Śląski 25 5 431.2 3 250.6 15 2 692.9 1 994.7 60.0 49.6 61.4
13 Świętokrzyski 45 4 233.5 2 474.7 8 2 911.6 1 484.8 17.8 68.8 60.0
14 Warmińsko-Mazurski 30 8 862.4 4 012.2 14 899.4 674.5 46.7 10.1 16.8
15 Wielkopolski 24 2 657.3 1 973.6 11 2 112.8 1 565.6 45.8 79.5 79.3
16 Zachodniopomorski 32 7 528.7 2 688.2 12 4 982.2 1 025.737.5 66.2 38.2
17 Urzędy Wojewódzkie Razem 472 99 044.3 44 585.4 206 60 066.1 26 318.1 43.6 60.6 59.0
18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 61 24 381.7 9 489.8 15 16 905.9 5 207.9 24.6 69.3 54.9
19 OGÓŁEM 533 123 426.0 54 075.2 221 76 972.0 31 526.0 41.562.4 58.3

7:4 8:5Urząd WojewódzkiLp

Projekty realizowane Projekty skontrolowane 

6:3
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Załącznik nr 7 – Wykaz organów, którym przekazano Informację 

o wynikach kontroli 

1. Prezydent RP. 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Prezes Rady Ministrów. 

5. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Finansów. 

6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

7. Minister Rozwoju Regionalnego. 

8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. 

9. Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej 

10. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. 

11. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

12. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

13. Wojewodowie. 


