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1. Wprowadzenie 

NajwyŜsza Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrolę 

nr P/07/033 „Przygotowanie administracji publicznej do zarządzania i kontroli 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego” (zwanych dalej MF EOG i NMF 

lub Mechanizmami).  

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 14 września 2007 r. do 6 grudnia 2007 r. 

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR), Ministerstwie Środowiska (MŚ), 

Ministerstwie Zdrowia (MZ), Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), 

Ministerstwie Finansów (MF), Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz w Biurze ds. Zagranicznych Programów 

Pomocy w Ochronie Zdrowia (BPZ). Kontrolą objęto okres od 14 października 

2004 r. do 30 września 2007 r. 

Celem kontroli była ocena przygotowania instytucji odpowiedzialnych 

za realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych oraz nałoŜonych na nie 

przez Program Operacyjny1 dla wykorzystania środków finansowych w ramach 

MF EOG i NMF. Kontrola miała umoŜliwi ć ocenę systemu zarządzania i wdraŜania 

Mechanizmów, a w szczególności odpowiedzieć na pytania: 

- Czy ustanowiony system zarządzania umoŜliwiał obiektywny wybór 

dofinansowanych projektów, a przejrzystość tego procesu nie rodzi obaw 

o bezstronność osób podejmujących decyzje? 

- Czy system monitorowania i kontroli realizacji projektów umoŜliwia uniknięcie 

niegospodarnego i niezgodnego z prawem dysponowania środkami publicznymi? 

- Jakie były przyczyny przedłuŜającej się procedury naboru wniosków, 

opóźniającej rozpoczęcie realizacji projektów przez beneficjentów ? 

- Czy przedłuŜająca się procedura oceny wniosków i zawierania umów 

z beneficjentami stanowi zagroŜenie dla pełnego wykorzystania środków 

przyznanych Polsce w ramach obu Mechanizmów ? 

                                                 
1  Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zatwierdzony 
przez Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2005 r. (z późniejszymi zmianami). 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych 

uchybień przygotowanie administracji publicznej do zarządzania i kontroli 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  

Na podstawie umów podpisanych w październiku 2004 r. Polska uzyskała 

moŜliwość wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 

533,5 mln euro. Z kwoty tej 452 mln euro przeznaczono na wsparcie 

pojedynczych projektów realizowanych w dziesięciu obszarach priorytetowych. 

Do końca 2007 r. przeprowadzono dwa nabory projektów w trakcie których 

zaplanowano rozdysponowanie dofinansowania w kwocie 384,7 mln euro. 

ZłoŜone wnioski ujawniły ogromne zainteresowanie potencjalnych 

beneficjentów, dla niektórych grup projektów przekraczające nawet 10-krotnie 

wielkość dostępnych środków. Proces kwalifikacji został zakończony wobec 166 

projektów w stosunku do których państwa darczyńcy podjęły decyzje 

o dofinansowaniu na łączną kwotę 180,9 mln euro.  

Dotychczasowe niskie wykorzystanie środków spowodowane jest 

przedłuŜaniem się prac związanych z naborem wniosków, zarówno na etapie 

selekcji przeprowadzanej przez instytucje krajowe jak i instytucje 

państw-darczyńców. Instytucje krajowe odpowiedzialne za zarządzanie 

Mechanizmami podejmowały działania mające usprawnić ten proces, 

a w szczególności zwiększyć sprawność kwalifikacji wniosków w ostatnim 

trzecim naborze2. Istnieje jednak ciągle ryzyko, Ŝe w przewidzianym w umowach 

terminie do 30 kwietnia 2009 r. nie zostanie  rozdysponowana cała kwota 

dostępnych środków. 

Nabór i ocena wniosków prowadzona przez instytucje do tego powołane 

nie budzi zastrzeŜeń. Ocena wniosków została przeprowadzona w oparciu 

o ustalone kryteria z zachowaniem konkurencyjności i jednakowego traktowania 

                                                 
2  Wnioski  w trzecim naborze mogły być składane przez potencjalnych beneficjentów w okresie 

od 1 lutego do 31 marca 2008 r. 
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wnioskujących o dofinansowanie podmiotów. Prawidłowość kwalifikacji 

potwierdza niewielka liczba wniosków odrzuconych przez państwa-darczyńców. 

System oceny wniosków umoŜliwił dokonanie prawidłowej selekcji, jednakŜe 

ze względu na jego wieloetapowość i wymagania odnośnie zakresu dołączonej 

do wniosku dokumentacji wpływał na wydłuŜenie czasu ich rozpatrywania. 

Dotyczy to w szczególności działań związanych z ochroną środowiska i ochroną 

zdrowia, tj. obszarów wsparcia, w których została złoŜona największa ilość 

wniosków. 

Wyznaczone instytucje prawidłowo przygotowały struktury 

organizacyjne oraz procedury do zarządzania i kontroli środków 

z Mechanizmów. Prawidłowe stosowanie opracowanych procedur powinno 

umoŜliwi ć unikni ęcie niegospodarnego i niezgodnego z prawem dysponowania 

środkami z Mechanizmów. Opóźnienia w ich wprowadzeniu nie spowodowały 

nieprawidłowości w kwalifikacji projektów do dofinansowania, ani negatywnych 

skutków finansowych.  

2.2. Synteza wyników kontroli 

2.2.1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prawidłowo wykonywało zadania 

Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dotyczące nadzoru nad realizacją działań 

w Ramach Mechanizmów. W ramach ogólnej koordynacji nadzorowało stan 

przygotowania Instytucji Pośredniczących/Instytucji Wspomagających (IP/IW) 

do zarządzania i kontroli środków, a w szczególności prowadzenie promocji, 

przygotowanie zasad oceny wniosków i opracowanie ścieŜek audytu. Usprawnieniu 

systemu zarządzania i kontroli słuŜyły takŜe umowy trójstronne podpisane pomiędzy 

KPK, Instytucją Płatniczą (IPł) i Instytucjami Pośredniczącymi. Określały 

one szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych instytucji, w tym terminy 

przeprowadzenia poszczególnych etapów oceny wniosków. W oparciu o prowadzone 

analizy Krajowy Punkt Kontaktowy przedstawiał propozycje zmian w procedurach 

usprawniających proces oceny wniosków oraz dokonywania przesunięć środków 

pomiędzy priorytetami. 

Działania KPK naleŜy ocenić pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień. 

Nie udało się wyegzekwować realizacji przez Ministerstwo Finansów oraz 

Ministerstwo Środowiska wszystkich postanowień umów trójstronnych. Ponadto 

KPK nie ustalił przyczyn tego, Ŝe w pierwszym naborze jeden z wniosków 
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znajdujących się na liście rezerwowej dla priorytetu 2.5. otrzymał większą liczbę 

punktów niŜ część projektów zakwalifikowanych do dofinansowania (str. 18-22). 

2.2.2. Kontrolowane instytucje były przygotowane organizacyjnie do zarządzania 

i kontroli środkami Mechanizmów. W podmiotach tych wydzielono jednostki 

odpowiedzialne za realizację zadań i określono zasady ich realizacji. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości w rejestracji i przechowywaniu dokumentacji. Jedynie 

w Ministerstwie Środowiska w pierwszym naborze wniosków rejestr odwołań 

od negatywnej oceny formalnej uniemoŜliwiał jednoznaczne określenie liczby 

odwołań. Nie udało się natomiast dostosować stanu zatrudnienia do poziomu 

umoŜliwiającego sprawną realizację powierzonych zadań.  

Ministerstwo Zdrowia bezumownie, tj. niezgodnie z postanowieniami 

Memorandów powierzyło BPZ funkcję IW. Nieprawidłowość ta została usunięta, 

poprzez zawarcie w czerwcu 2007 r. umowy między BPZ a MZ. Nie miała ona 

wpływu na prawidłowość wykonywania zadań przez BPZ (str. 22-24). 

2.2.3. Ogłoszenia o naborach wniosków zostały opublikowane przez KPK oraz 

IP. Uwzględniały one wymagania Programu Operacyjnego i były zaakceptowane 

przez Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF). Inne działania promocyjno-

informacyjne były koordynowane przez KPK i wykorzystywały róŜne metody 

dotarcia do potencjalnych beneficjentów. Miarą skuteczności tych działań moŜe być 

liczba złoŜonych wniosków3 i wynikające z niej zapotrzebowanie na środki, które 

w pierwszym naborze ponad 9-krotnie, a w drugim ponad 8-krotnie przekroczyło 

przewidzianą kwotę dostępnych środków (str. 24-25). 

2.2.4. Wyboru projektów do dofinansowania dokonano w sformalizowanym 

wieloetapowym procesie. Zmniejszył on ryzyko zakwalifikowania projektów 

nie spełniających wymogów Programu, natomiast spowodował wydłuŜenie czasu 

przekazania list rankingowych państwom-darczyńcom. Zarówno w pierwszym 

i drugim naborze wnioski były oceniane według określonych kryteriów 

dla poszczególnych priorytetów. Z podstawowej listy 179 wniosków przekazanej 

z KPK do BMF tylko 4 zostały odrzucone, tj. 2,2%. W toku kontroli stwierdzono 

uchybienia w procesie oceny wniosków, które nie wpływają na pozytywną oceną 

w tym zakresie.  

Prawidłowo rozpatrywane były odwołania wnioskodawców od negatywnej 

oceny formalnej. Jedynie w Ministerstwie Środowiska stwierdzono uchybienia 

                                                 
3  W pierwszym naborze złoŜono 1.391 wniosków, a w drugim 1.203 wnioski. 
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przy rozpatrywaniu odwołań, a w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Środowiska 

niedostateczne dokumentowanie czynności wykonywanych przez pracowników 

rozpatrujących odwołania (str. 25-29). 

2.2.5. Mimo upływu ponad dwóch lat od zakończenia pierwszego naboru 

nie zostały jeszcze podpisane umowy ze wszystkimi beneficjentami, których wnioski 

zostały wybrane do dofinansowania. Od zakończenia naboru do przekazania 

wniosków przez KPK do BMF upłynęło średnio około 7,3 miesiąca. Instytucje 

darczyńców potrzebowały na podjęcie decyzji średnio takŜe około 7 miesięcy. 

Do 30 września 2007 r. nie zostały podjęte przez państwa-darczyńców decyzje 

w sprawie 26 wniosków w tym 13 było rozpatrywanych ponad rok. 

Głównym czynnikiem wpływającym na czas rozpatrywania wniosków przez 

instytucje krajowe była ich duŜa liczba w niektórych priorytetach (głównie 

dotyczących ochrony środowiska i ochrony zdrowia), umoŜliwiająca udzielenie 

wsparcia tylko około 10% wniosków4. Przy ograniczonych zasobach kadrowych 

krajowe instytucje nie były w stanie przyśpieszyć terminu rozpatrywania wniosków. 

Ponadto wydłuŜenie czasu oceny wniosków wiązało się z przyjętymi zasadami ich 

rozpatrywania. Przewidują one moŜliwość uzupełnienia przez wnioskodawców 

braków formalnych oraz odwołanie od negatywnej oceny formalnej wniosku. 

Stwierdzono równieŜ nieliczne uchybienia dotyczące terminowości działań instytucji 

rozpatrujących wnioski (str. 29-32). 

2.2.6. Kontrolowane instytucje opracowały procedury zarządzania i kontroli 

środków Mechanizmów. W ocenie NIK prawidłowe stosowanie tych procedur 

umoŜliwi uniknięcie niegospodarnego i niezgodnego z prawem dysponowania 

środkami z Mechanizmów. Wnioski o płatność oraz sprawozdania kwartalne były 

weryfikowane prawidłowo. Jednak z uwagi na konieczność dokonywania przez 

beneficjentów licznych poprawek nie zawsze były dotrzymywane terminy weryfikacji 

tych dokumentów (str. 32-34). 

2.2.7. Ministerstwo Finansów prawidłowo realizowało zadania Instytucji 

Płatniczej i Instytucji Audytu. Niektóre działania były jednak podejmowane 

z opóźnieniem. Dotyczyło to opracowania podręcznika procedur Instytucji Płatniczej, 

wytycznych w sprawie procedur zarządzania finansowego i kontroli oraz opisu 

systemu raportowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków 

                                                 
4  Środki przewidziane przez darczyńców na dofinansowanie wniosków w pierwszym naborze 

w priorytecie 2.1. umoŜliwiły dofinansowanie 9,3% wniosków, a w priorytecie 2.5. – 8,3%. 
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Mechanizmów. Ministerstwo Finansów prawidłowo weryfikowało wnioski 

o płatność, a stwierdzone uchybienia miały miejsce przed wprowadzeniem 

stosownych procedur. Prawidłowo przekazywano na rachunek dochodów budŜetu 

państwa środki otrzymane jako refundacja wydatków z BMF (str. 30-34). 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Ze względu na przedłuŜenie prac związanych z naborem wniosków, zarówno 

na etapie selekcji przeprowadzanej przez instytucje krajowe jak i instytucje państw-

darczyńców istnieje ryzyko, Ŝe nie wszystkie środki zostaną rozdysponowane 

na dofinansowanie wybranych projektów przed 30 kwietnia 2009 r. Zgodnie 

z obowiązującymi umowami, jest to data graniczna przyznawania środków przez 

państwa-darczyńców. Dlatego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako instytucja 

odpowiedzialna za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach Mechanizmów, 

powinna w stosownym czasie wystąpić do państw-darczyńców o ewentualne 

wydłuŜenie tego terminu. 

PoniewaŜ czas rozpatrywania odwołań miał istotny wpływ na termin 

zakończenia oceny wniosków, zasadne jest stanowisko KPK, Ŝe naleŜy dołoŜyć 

starań, aby odwołania były rozpatrywane nie dłuŜej niŜ 14 dni. Zdaniem Izby takie 

rozwiązanie jest moŜliwe do realizacji w związku z rezygnacją w trzecim naborze 

z priorytetów, w których wpłynęło najwięcej wniosków. 

Ze względu na małą ilość złoŜonych przez beneficjentów wniosków 

o płatność i sprawozdań z realizacji projektów nie moŜna jednoznacznie przesądzić 

jaka będzie prawidłowość realizacji tych zadań. Dotychczasowe doświadczenia, 

a w szczególności znaczna ilość błędów popełnianych przez beneficjentów wskazują, 

Ŝe powinien być to przedmiot szczególnej uwagi Instytucji Pośredniczących 

i Instytucji Wspomagających.  

Po kontroli w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Zdrowia5 

nie formułowano wniosków. W Ministerstwie Finansów po kontroli NIK podjęto 

działania mające na celu usunięcie stwierdzonych uchybień. W pozostałych 

kontrolowanych jednostkach wnioskowano m.in. o: 

 

 

                                                 
5  Uwagi NIK po kontroli w Ministerstwie Zdrowia dotyczyły nadzoru nad przebiegiem naboru i oceny 

wniosków prowadzonego przez BPZ. Z uwagi na to, Ŝe w grudniu 2007 r. podjęto decyzję, Ŝe drugi 
nabór dla priorytetu 2.5. będzie ostatnim naborem odstąpiono od formułowania wniosków. 
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− w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego o:  

1. dąŜenie do wyeliminowania przypadków niedotrzymywania terminów 

przekazywania przez IP sprawozdań kwartalnych; 

2. rzetelne dokumentowanie obecności członków na posiedzeniach Komitetu 

Monitorującego; 

− w Ministerstwie Środowiska o: 

1. doprowadzenie do podpisania aneksu do porozumienia dwustronnego 

z NFOŚiGW w celu uwzględnienia w nim postanowień porozumienia 

trójstronnego; 

2. wprowadzenie zasady dokumentowania sposobu rozpatrzenia odwołań 

od negatywnej oceny formalnej dokonanej przez Instytucję Wspomagającą; 

3. uporządkowanie danych zawartych w rejestrze odwołań złoŜonych w trakcie 

pierwszego naboru wniosków; 

4. informowanie wnioskodawców o moŜliwości złoŜenia odwołania od decyzji 

o odrzuceniu wniosku. 

W UKIE oraz NFOŚiGW waŜniejsze wnioski NIK dotyczyły staranniejszego 

dokonywania oceny formalnej oraz skrócenia czasu  oceny wniosków i sporządzenia 

list rankingowych. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz 

uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 

Podstawy prawne uruchomienia środków z Mechanizmu Finansowego 

EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Zgodnie z postanowieniami art. 128 Układu o utworzeniu Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej, przystępują, 

po złoŜeniu stosownego wniosku, do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rząd 

polski w dniu 14 października 2003 r. podpisał Umowę o rozszerzeniu Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. Jednym z elementów umowy było ustanowienie 

Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Środki na ustanowienie Mechanizmów pochodzą od państw-darczyńców członków 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Norwegii, Islandii 

i Lichtensteinu. W zamian za korzystanie ze swobód jednolitego rynku, kraje 

te zobowiązały się do sfinansowania grantów na potrzeby przedsięwzięć 

inwestycyjnych i rozwojowych w obszarach priorytetowych. Celem przedsięwzięć 

jest przyczynianie się do zmniejszania róŜnic ekonomicznych i społecznych 

w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

W celu uruchomienia środków, Polska podpisała z państwami-darczyńcami 

umowy – Memorandum of Understanding – 14 października 2004 r. Memorandum 

of Understanding wdraŜania Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z aneksami)6 

oraz 28 października 2004 r. Memorandum of Understanding wdraŜania Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z aneksami)7. Dokumentami 

uzupełniającymi do tych umów były: Zasady i procedury wdraŜania Mechanizmu 

Finansowego EOG 2004-2009  przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego 

EOG oraz Zasady i procedury wdraŜania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2004-2009 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.  

Ponadto państwa-darczyńcy wydały szereg szczegółowych wytycznych, 

dotyczących typów projektów, grantów blokowych, zagadnień przekrojowych, 

zgłaszania nieprawidłowości, tworzenia studium wykonalności, pomocy publicznej, 

                                                 
6  M.P. z 2005, Nr 23, poz. 342.  
7  M.P. z 2005, Nr 23, poz. 343. 
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tworzenia partnerstw, finansowania, raportowania i monitoringu oraz informacji 

i promocji (wymienione zostały w Załączniku nr 1 Programu Operacyjnego 

i dostępne są na stronie internetowej www.eog.gov.pl). 

„Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego”, opracowany na podstawie Memorandów, został 

zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2005 r. W dniu 14 listopada 

2006 r. po  zakończeniu pierwszego naboru wniosków Rada Ministrów przyjęła 

zmiany do Programu Operacyjnego zatwierdzonego w dniu 26 lipca 2005 r. Kolejne 

zmiany do Programu Operacyjnego zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów 

w dniu 22 czerwca 2007 r. 

W dniu 30 marca 2007 r. został przyjęty przez KERM System przepływów 

finansowych dla pojedynczych projektów i programów realizowanych w ramach 

Mechanizmów. Dnia 16 maja 2007 r. został przyjęty przez KERM System 

Monitorowania Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego EOG oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych8 niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są środkami 

publicznymi. Ustawa o finansach publicznych w art. 5 ust. 3 pkt. 3a) podpunkty a) 

i b) do ww. środków zalicza środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

i Mechanizmu Finansowego EOG. 

Zgodnie z art. 200 ust. 1 i ust 4 ustawy o finansach publicznych środki te są 

gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w euro. 

Stanowią one dochody budŜetu państwa po ich przekazaniu w złotych na rachunek 

dochodów budŜetu państwa. Zgodnie z art. 201 ust. 1 środki te mogą stanowić takŜe 

dochody j.s.t., przychody innych jednostek sektora finansów publicznych 

lub jednostek spoza  tego sektora, jeŜeli jednostki te otrzymały te środki bezpośrednio 

od dawcy środków, chyba Ŝe moŜliwość otrzymania tych środków wynika z umowy 

międzynarodowej lub porozumienia między organem administracji rządowej a dawcą 

środków. 

Na podstawie art. 202 ust. 1 środki mechanizmów finansowych 

są przeznaczone na cele określone w umowie międzynarodowej lub deklaracji dawcy. 

                                                 
8  Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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Art. 208 ust. 1 przewiduje, iŜ wydatki związane z realizacją programów z tych 

środków są dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w umowie 

międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.  

Zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych w przypadku, gdy środki 

z Mechanizmów są: 

- wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; 

- wykorzystane z naruszeniem procedur określonych w umowach 

międzynarodowych lub innych procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu; 

- pobrane nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości 

podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek 

wskazany przez organ lub jednostkę przekazujące te środki, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji wydanej przez IP/IW. Decyzja określa kwotę przypadającą 

do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.  

Środki mechanizmów finansowych zostały uwzględnione w klasyfikacji 

paragrafów wydatków i środków (załącznik nr 4) przewidzianej w przepisach 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych9. 

Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne wykorzystania środków 

z MF EOG i NMF. 

Wydatki poniesione przed datą podjęcia decyzji o dofinansowaniu nie są 

zaliczane do wydatków kwalifikowanych. Końcowa data kwalifikowalności 

wydatków to 24 miesiące po planowanej dacie zakończenia projektu, ale nie później 

niŜ 30 kwietnia 2011 r. 

Zgodnie z art. 4 Protokółu 38a Umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz art. 4 Umowy z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy 

Królestwem Norwegii i Wspólnotą Europejską ustanawiającej Norweski Mechanizm 

Finansowy na okres 2004-2009, przy wdraŜaniu Mechanizmu Finansowego EOG 

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego naleŜy przestrzegać zasad dotyczących 

pomocy publicznej. WdroŜenie Programu Operacyjnego nie wymaga notyfikacji 

planowanego wsparcia do Komisji Europejskiej w trybie art. 88 ust. 3 Traktatu 

Wspólnoty Europejskiej. Udzielanie wsparcia w ramach Programu następuje 

                                                 
9  Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 ze zm. 
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z uwzględnieniem warunków dopuszczalności pomocy publicznej, określonych 

w przepisach prawa wspólnotowego. Weryfikacja zgodności z zasadami pomocy 

publicznej jest dokonywana na etapie oceny wniosków aplikacyjnych przez właściwe 

Instytucje Pośredniczące. Kolejną weryfikację zgodności z zasadami pomocy 

publicznej prowadzi Komisja Europejska dokonując oceny kaŜdego przedkładanego 

wniosku aplikacyjnego.  

Środki finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego mogą być przeznaczane na realizację projektów 

w następujących sześciu obszarach priorytetowych: 

2.1.  Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję 

zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.  

2.2.  Promowanie zrównowaŜonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie 

i zarządzanie zasobami. 

2.3.  Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny 

i odnowa miast. 

2.4.  Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, 

wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu 

administracji lub słuŜby publicznej, a takŜe wspierających go procesów 

demokratycznych.  

2.5.  Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.  

2.6.  Badania naukowe. 

Środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą wspierać 

działania w zakresie następujących czterech obszarów priorytetowych: 

2.7.  WdraŜanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania 

z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa.  

2.8.  Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności 

administracyjnych do wprowadzania w Ŝycie odpowiednich przepisów istotnych 

dla realizacji projektów inwestycyjnych. 

2.9.  Polityka regionalna i działania transgraniczne. 

2.10. Pomoc techniczna przy wdraŜaniu acquis communautaire. 

Ponadto środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dodatkowo mogą 

wspierać działania podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów 

Mechanizmu Finansowego EOG. 

Przyjęty przez Radę Ministrów Program Operacyjny oprócz celów i zasad 

ogólnych wdraŜania Mechanizmów Finansowych zawiera opis priorytetów, 
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informacje o specyficznych formach pomocy oraz finansowaniu, systemie 

zarządzania i wdraŜania oraz informacji i promocji. Program Operacyjny w ramach 

opisu poszczególnych priorytetów zawiera: cele priorytetu, rodzaje kwalifikujących 

się projektów, wykaz moŜliwych kosztów kwalifikowanych, kryteria wyboru 

projektów oraz rodzaje beneficjentów.  

Ponadto zgodnie z Aneksem C Memorandum of Understanding wdraŜania 

Mechanizmu Finansowego EOG oraz z Aneksem C Memorandum of Understanding 

wdraŜania Norweskiego Mechanizmu Finansowego, środki obu Mechanizmów 

Finansowych mogą zostać przeznaczone na granty blokowe10.  

Zgodnie z pierwotnym oraz obowiązującym w dniu rozpoczęcia kontroli 

Programem Operacyjnym przewidywany był następujący szacunkowy podział 

środków dla Polski na grupy wydatków w ramach obu Mechanizmów: 

mln euro 

Wkład MF EOG/NMF na 
dzień 

Udział w całości 
dofinansowania  

na dzień [%] 
Grupa wydatków  

26.07.05 14.09.07 26.07.05 14.09.07 
ANEKS B 452,15 452,15 84,75 84,75 
Ochrona środowiska 90,29 102,18 16,92 19,15 
Promowanie zrównowaŜonego rozwoju 8,00 8,00 1,50 1,50 
Ochrona kulturowego dziedzictwa 
europejskiego 

70,1 78,65 13,14 14,74 

Rozwój zasobów ludzkich 29,61 29,04 5,55 5,44 
Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem 42,28 42,93 7,92 8,05 
Badania naukowe* 33,32 33,32 6,25 6,25 
WdraŜanie przepisów z Schengen 113,46 113,46 21,27 21,27 
Ochrona środowiska 24,14 16,94 4,52 3,18 
Polityka regionalna i działania 
transgraniczne 

38,21 24,88 7,16 4,66 

Pomoc techniczna dla wdraŜania acquis 
communitaire 

2,83 2,75 0,53 0,52 

ANEKS C 77,36 65,21 14,50 12,22 
Rezerwa** - 12,15 - 2,28 
OCENA i MONITORING EFTA EOG*** 4,00 4,00 0,75 0,75 

Ogółem 533,51 533,51 100,00 100,0 

* Łączna kwota środków w ramach priorytetu „Badania naukowe” zawiera 13 mln euro środków przeznaczonych 
na Polsko – Norweski Fundusz Badań Naukowych. 

** Rezerwa w wysokości 6,15 mln euro zostanie rozdysponowana na obszary priorytetowe o najwyŜszym 
zapotrzebowaniu na środki w kolejnych naborach wniosków aplikacyjnych. Pozostała kwota 6 mln euro zostanie 
przeznaczona na ocenę i monitoring projektów prowadzonych przez państwa-darczyńców. 

*** Środki przeznaczone na pokrycie wydatków państw-darczyńców na prowadzenie monitoringu działań państw 
beneficjentów.  

System zarządzania i wdraŜania Mechanizmów opiera się na następujących 

instytucjach: 

                                                 
10  Przewidziano granty blokowe w formie: funduszu pomocy technicznej, funduszu kapitału 

początkowego, funduszu grantów dla organizacji pozarządowych, funduszu stypendialnego 
i szkoleniowego oraz programu naukowego. Pomoc ww. zakresie nie była przedmiotem niniejszej 
kontroli.   
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KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY ponosi ogólną odpowiedzialność 

za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach obu Mechanizmów 

Finansowych, w tym za wykorzystanie dostępnych środków, kontrolę finansową 

i audyt. Funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego – Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej.  

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE są odpowiedzialne za zarządzanie 

i wdraŜanie poszczególnych priorytetów Mechanizmów Finansowych. Instytucja 

Pośrednicząca ponosi odpowiedzialność m.in. za ogłaszanie we współpracy 

z Krajowym Punktem Kontaktowym moŜliwości składania wniosków aplikacyjnych 

i ich przyjmowanie od potencjalnych beneficjentów, wybór i ocenę wniosków, a takŜe 

za efektywność i prawidłowość zarządzania oraz wdraŜania działań realizowanych 

w ramach danego obszaru priorytetowego.  

INSTYTUCJE WSPOMAGAJ ĄCE wspierają Instytucje Pośredniczące 

w realizacji zadań. 

Zestawienie podmiotów pełniących funkcję Instytucji Pośredniczących 

i Wspomagających dla poszczególnych priorytetów zawiera załącznik nr 1. 

INSTYTUCJA PŁATNICZA  jest odpowiedzialna za zarządzanie finansowe. 

Do jej zadań naleŜy m.in.: 

- obsługa przepływów finansowych w ramach Mechanizmów Finansowych; 

- poświadczanie do Biura Mechanizmów Finansowych, Ŝe deklaracje wydatków 

są dokonywane na podstawie wiarygodnych i sprawdzonych dokumentów, 

- przygotowanie i przekazywanie do Biura Mechanizmów Finansowych wniosków 

o refundację poniesionych wydatków. 

Ponadto Instytucja Płatnicza odpowiada przed Krajowym Punktem 

Kontaktowym za opracowanie, wdraŜanie i utrzymywanie procedur zarządzania 

finansowego i kontroli oraz sprawdzenie ich stosowania przez Instytucje 

Pośredniczące i Instytucje Wspomagające. Funkcję Instytucji Płatniczej pełni 

Ministerstwo Finansów (Departament Instytucji Płatniczej).  

INSTYTUCJA AUDYTU  odpowiada za kontrolę finansową i audyt. Funkcje 

Instytucji Audytu pełni Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii 

Europejskiej w Ministerstwie Finansów. Do głównych funkcji Instytucji Audytu 

naleŜy m.in. przygotowanie rocznego planu audytu, przeprowadzanie audytu/kontroli 
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projektów, porównywanie całkowitej kwoty certyfikowanej do Biura Mechanizmów 

Finansowych z zapisami poszczególnych wydatków oraz oryginałami 

potwierdzających je dokumentów  oraz sprawdzanie prawidłowości kwalifikowalnych 

wydatków w oparciu o reprezentatywną próbkę zaakceptowanych działań 

(5-procentowa kontrola zewnętrzna wydatków). 

Ponadto powołano KOMITET MONITORUJ ĄCY – kolegialne ciało 

monitorujące wykorzystanie środków z Mechanizmów Finansowych oraz 

KOMITETY  STERUJĄCE, dokonujące oceny i rekomendacji kwalifikujących 

się  do realizacji projektów w ramach poszczególnych obszarów priorytetowych. 

Komitet Monitorujący odpowiada w szczególności za okresowy przegląd postępu 

realizowanych projektów, analizowanie i akceptowanie okresowych raportów 

z wykorzystania środków finansowych, ocenianie efektywności i skuteczności 

wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach obu Mechanizmów. 

Komitety Sterujące zostały powołane w sposób określony w Programie Operacyjnym, 

przez właściwą Instytucję Pośredniczącą.  

Ze strony państw-darczyńców Mechanizmem Finansowym EOG zarządza 

KOMITET MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG , który podejmuje takŜe 

decyzje o przyznaniu pomocy finansowej dla zgłoszonych projektów. W odniesieniu 

do Norweskiego Mechanizmu Finansowego analogiczną rolę pełni NORWESKIE 

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH . Podmioty te są wspierane przez 

Biuro Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

(zwane BIUREM MECHANIZMÓW FINANSOWYCH ) w Brukseli. BMF 

odpowiada za bieŜące działania podejmowane w ramach Mechanizmu Finansowego 

EOG oraz pełni rolę punktu kontaktowego dla wszystkich państw-beneficjentów 

pomocy krajów EFTA-EOG. 

Procedura oceny wniosków o dofinansowanie projektów pojedynczych 

i programów według zapowiedzi Krajowego Punktu Kontaktowego dla pierwszego 

naboru miała trwać 8 miesięcy. Czas ten dla drugiego naboru, po uwzględnieniu 

doświadczeń z pierwszego naboru, zaplanowano na około 12 miesięcy. Ocena 

wniosków dokonywana jest zarówno przez instytucje krajowe, jak i przez instytucje 

państw-darczyńców oraz Komisję Europejską. 

Pozytywna decyzja instytucji państw-darczyńców wobec danego wniosku 

aplikacyjnego (poprzedzona oceną Komisji Europejskiej w zakresie zgodności 
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z politykami Unii Europejskiej) staje się podstawą do podpisania dwóch umów 

finansowych. Pierwsza umowa finansowa jest podpisywana pomiędzy Komitetem 

Mechanizmu Finansowego i/lub Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych 

(w zaleŜności od źródła dofinansowania) a Krajowym Punktem Kontaktowym, druga 

umowa – pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a beneficjentem. 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Przygotowanie do wdraŜania Programu Operacyjnego 

3.2.1.1. Sprawowanie przez Krajowy Punkt Kontaktowy nadzoru nad 

przygotowaniem IP/IW do zarządzania i kontroli wykorzystania środków. 

Krajowy Punkt Kontaktowy prawidłowo realizował zadania w zakresie 

nadzoru nad przebiegiem działań związanych z realizacją Programu Operacyjnego, 

choć część z nich została zrealizowana dopiero po rozpoczęciu naboru wniosków.  

W ramach ogólnej koordynacji KPK nadzorował stan przygotowania 

do zarządzania i kontroli środków z Mechanizmów. Przed pierwszym naborem KPK 

zobowiązał IP do przygotowania kart oceny wniosków składanych przez podmioty 

występujące o przyznanie dofinansowania. Wzory kart były konsultowane z KPK. 

Przed drugim naborem kontrolowane IP/IW dokonały uaktualnienia kart oceny oraz 

opracowały procedury weryfikacji wniosków aplikacyjnych. 

KPK podejmował równieŜ działania dla usprawnienia oceny wniosków 

i określenia obowiązków instytucji zaangaŜowanych w realizację zadań w ramach 

Mechanizmów. W 2006 r. po przeprowadzeniu pierwszego naboru zostały zawarte 

pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Finansów oraz 

ministerstwami/urzędami pełniącymi funkcje Instytucji Pośredniczącej dla danego 

obszaru priorytetowego porozumienia w sprawie podziału kompetencji w ramach 

wykorzystania środków Mechanizmów. W porozumieniach tych przyjęto 

szczegółowe zasady dotyczące ogłoszenia naborów, oceny wniosków aplikacyjnych, 

umowy finansowej, zamówień publicznych i pomocy publicznej, monitorowania 

Programu Operacyjnego, monitorowania projektów, przekazywania środków 

finansowych, księgowości, wykrywania nieprawidłowości, kontroli finansowej 

i  audytu oraz promocji i informacji. W porozumieniach określono terminy 
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dla instytucji uczestniczących w naborze na wykonanie poszczególnych czynności 

z nim związanych. I tak np. Instytucja Pośrednicząca miała obowiązek zakończenia 

selekcji wniosków w oparciu o kryteria formalne w ciągu 10 dni od dnia zakończenia 

naboru wniosków, a w ciągu 25 dni od zakończenia selekcji formalnej miała 

obowiązek zakończenia oceny wniosków w oparciu o kryteria ogólne i merytoryczno-

techniczne. Natomiast w ciągu 10 dni od zakończenia oceny wniosków IP 

zobowiązana jest do sporządzenia listy rankingowej. Ponadto obowiązkiem Instytucji 

Pośredniczącej jest weryfikacja zgodności wniosku aplikacyjnego z zasadami pomocy 

publicznej, w tym weryfikacja przestrzegania przez beneficjentów końcowych ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych11.  

KPK podejmował takŜe działania w celu zmian alokacji środków dla lepszego 

spełnienia potrzeb potencjalnych beneficjentów i eliminowania zagroŜenia 

niewykorzystania przyznanych środków. W ich wyniku oraz uzgodnień z państwami-

darczyńcami dokonano w 2007 r. zmian w alokacji środków:  

- alokacja dostępna w drugim naborze w ramach priorytetu 2.10 Pomoc techniczna 

przy wdraŜaniu acquis communautaire, do którego nie wpłynął Ŝaden wniosek, 

została przeznaczona do rozdysponowania w trzecim naborze wniosków; 

- środki z rezerwy ogólnej i oszczędności z pierwszego naboru zostały przeniesione 

na projekty rezerwowe rekomendowane przez IP i KPK; 

- kwotę przeznaczoną w trzecim naborze dla priorytetu 2.5. przeznaczono 

do rozdysponowania na projekty złoŜone w drugim naborze w tym priorytecie 

co ograniczyło ryzyko niezakontraktowania wszystkich środków do końca 

kwietnia 2009 r.; 

- w wyniku propozycji państw-darczyńców, w trzecim naborze12 w związku z duŜym 

zainteresowaniem w drugim naborze środkami z priorytetu 2.2. przesunięto do niego 

kwotę 5 mln euro z priorytetu 2.8. 

Po dokonaniu zmian w trzecim naborze będzie moŜliwe składanie wniosków 

w 6 priorytetach. Podział środków na poszczególne nabory i priorytety przedstawia 

się następująco: 

 

                                                 
11  J.t.. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm. 
12  Przeniesienie środków finansowych pomiędzy priorytetami zostało zatwierdzone przez Komitet 

Monitorujący 15 stycznia 2008 r. 
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Alokacje w euro 

Priorytet 
I nabór 

II nabór - po 
realokacjach 

29.10.07 
III nabór Razem 

2.1. Ochrona środowiska 64.535.663 37.645.032 - 102.180.695 

2.2. Promowanie zrównowaŜonego 
rozwoju  2.639.843 2.400.000 7.400.000 12.439.843 

2.3. Ochrona kulturowego dziedzictwa 
europejskiego  36.548.590 42.010.000  78.558.590 

2.4. Rozwój zasobów ludzkich  10.797.270 8.885.000 8.885.000 28.567.270 
2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad 

dzieckiem 18.529.841 25.360.000 - 43.889.841 
2.6. Badania naukowe 9.786.542 12.656.393 - 22.442.935 
2.7. WdraŜanie przepisów z Schengen 45.170.257 45.636.469 22.700.000 113.506.726 
2.8. Ochrona środowiska 2.015.826 4.820.000 4.660.000 11.495.826 

2.9. Polityka regionalna i działania 
transgraniczne  1.816.531 7.650.000 15.280.000 24.746.531 

2.10. Pomoc techniczna dla wdraŜania 
acquis communautaire 1.059.500  1.690.000 2.749.500 

Razem 192.899.863 187.062.894 60.615.000 440.577.757 
Rezerwa  4.722.243  4.722.243 
Całość alokacji 192.899.863 191.785.137 60.615.000 445.300.000 

KPK opiniowało równieŜ podręczniki procedur wewnętrznych (ścieŜki 

audytu) opisujące zakres i sposób realizacji zadań przez IP i IW. MRR w ramach 

sprawowanego nadzoru przeprowadziło cztery kontrole w IP i IW w zakresie 

przestrzegania ścieŜek audytu w procesie weryfikowania i akceptacji wniosków 

o płatność. 

Ponadto w ramach ogólnego nadzoru KPK analizował terminowość 

przeprowadzenia przez IP/IW oceny wniosków aplikacyjnych. W trakcie drugiego 

naboru, w przypadku gdy upływał przyjęty w porozumieniach trójstronnych termin 

zakończenia oceny wniosków, a IP/IW nie zwróciły się o jego wydłuŜenie 

występował o podanie terminu jej zakończenia. Informacje o przebiegu oceny były 

przedstawiane Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów.  

KPK na bieŜąco analizował przebieg procesu naboru i oceny wniosków. 

Analizy te stanowiły podstawę do podjęcia działań w celu uproszczenia systemu 

naboru i oceny wniosków poprzez wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym 

dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zmiany te przyjęte zostały przez Radę 

Ministrów w dniu 14 listopada 2006 r. Ponadto KPK, po konsultacjach z Instytucjami 

Pośredniczącymi i Wspomagającymi oraz BMF, zaproponował dalsze zmiany 

na rzecz ułatwienia procesu oceny i naboru, tj. skrócenie listy załączników 
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wymaganych przy składaniu przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie, 

zastąpienie umowy partnerskiej przez list intencyjny na etapie składania wniosku, 

przygotowanie dokumentu informującego o najczęściej popełnianych błędach. W celu 

ograniczenia błędnego odrzucania przez IP wniosków (główną przyczyną błędnego 

ich odrzucania przez Instytucje Pośredniczące w pierwszym naborze była rozbieŜna 

interpretacja zapisów Programu Operacyjnego przez wnioskodawców i Instytucje 

Pośredniczące) w kolejnych naborach doprecyzowano zapisy Programu 

Operacyjnego, a takŜe zorganizowano cykl szkoleń dla Instytucji Pośredniczących 

i Wspomagających. 

W ocenie NIK, pomimo iŜ Program Operacyjny nie przewiduje szczególnych 

instrumentów proceduralno-prawnych oddziaływania na IP/IW, MRR dokładało 

starań dla zapewnienia jego sprawnego wdraŜania. Jednak w trakcie kontroli 

stwierdzono, Ŝe nie zawsze KPK posiadał pełną informację o przyczynach 

nieprawidłowości w realizacji Programu. I tak na przykład, nie ustalił przyczyn tego, 

iŜ w pierwszym naborze jeden z wniosków znajdujących się na liście rezerwowej 

priorytetu 2.5. otrzymał większą liczbę punktów niŜ 14 projektów znajdujących 

się na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania13. KPK 

nie podjął takŜe działań, aby zapobiec powstaniu takiej sytuacji w przyszłości. 

Ustalenia kontroli w IP/IW oraz Ministerstwie Finansów wskazują, Ŝe nie 

we wszystkich przypadkach KPK skutecznie egzekwował realizację postanowień 

umów trójstronnych. Do czasu zakończenia kontroli nie został stworzony system 

informowania o nieprawidłowościach. Ministerstwo Finansów, pełniące funkcję 

Instytucji Audytu, przekazało do KPK „Opis systemu raportowania 

o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków z MFEOG oraz NMF 2004-2009” 

dopiero 26 listopada 2007 r., tzn. po rozpoczęciu wypłat beneficjentom. 

KPK nie wyegzekwował od Ministerstwa Środowiska uwzględnienia w porozumieniu 

dwustronnym z IW, zawartych w porozumieniu trójstronnym zapisów dotyczących 

terminów rozpatrywania wniosków. 

Powołany przy MRR Komitet Monitorujący prawidłowo wykonywał swoje 

zadania. Komitet opiniował sprawozdania, oceniał efektywność i skuteczność 

wykorzystania środków finansowych oraz opiniował i rekomendował propozycje 

                                                 
13  Projekt ten został umieszczony na liście rezerwowej i ostatecznie otrzymał dofinansowanie. 

Szczegółowy opis przyczyn zamieszczono na str. 31 informacji.  
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zmian zgłoszonych przez KPK lub członków Komitetu, w tym propozycje przesunięć 

środków finansowych pomiędzy priorytetami. Do 30 września 2007 r. zgodnie 

z terminami przewidzianymi w Systemie Monitorowania Programu Operacyjnego 

Mechanizmów odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego oraz jedno 

głosowanie w trybie obiegowym, bez zwołania posiedzenia. 

3.2.1.2. Przygotowanie organizacyjne do realizacji Programu Operacyjnego. 

W Memorandach została określona struktura zarządzania Mechanizmami 

do szczebla Instytucji Pośredniczących włącznie. Zgodnie z pkt 5 aneksów A 

do Memorandów IP miały moŜliwość powierzenia części swoich zadań Instytucjom 

Wspomagającym. W Memorandach jedynie dla priorytetów 2.7. i 2.9. określono 

podmiot pełniący tę funkcję. Instytucja ta była wskazana w zatwierdzonym przez 

Radę Ministrów 26 lipca 2005 r. Programie Operacyjnym. Ponadto Minister Zdrowia 

powierzył funkcję IW Biuru ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie 

Zdrowia a Minister Środowiska Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Był to dobry wybór, poniewaŜ podmioty te posiadały 

doświadczenie w realizacji podobnych projektów i w związku z tym były 

merytorycznie przygotowane do realizacji zadań z zakresu Mechanizmów. 

Wyznaczenie NFOŚiGW nastąpiło dopiero 17 sierpnia 2005 r.14, tj. na niecałe trzy 

tygodnie przed rozpoczęciem pierwszego naboru wniosków. Dopiero po ponad 

miesiącu od rozpoczęcia pierwszego naboru wniosków zostało w dniu 

18 października 2005 r. podpisane porozumienie, w którym sprecyzowano zadania 

nałoŜone na Fundusz15. 

Natomiast Minister Zdrowia w lutym 2005 r. wyznaczył do pełnienia funkcji 

Instytucji Wspomagającej BPZ16, poprzez zaakceptowanie przez Sekretarza Stanu 

wniosku Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, w tej sprawie. Taka forma 

przekazania zadań BPZ była niezgodna z postanowieniami Memorandów, 

przewidującymi moŜliwość powierzenia zadań w drodze umowy. PowyŜszą 

                                                 
14  Ministerstwo Środowiska pierwotnie planowało powierzenie funkcji IW  fundacji Ekofundusz, która 

w dniu 17 sierpnia 2005 r. poinformowała Ministra Środowiska, Ŝe nie moŜe podjąć się realizacji 
zadań IW na proponowanych warunkach. 

15  Porozumieniem tym nałoŜono na Fundusz zadania: przygotowania kryteriów oraz procedur 
wewnętrznych oceny wniosków, przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosków, 
przygotowywania projektów odpowiedzi na odwołania wnioskodawców i przygotowania projektów 
list rankingowych. 

16  Do zadań BPZ naleŜało m.in. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, zarządzanie projektami 
i przygotowanie wniosków o zmiany w Programie Operacyjnym. 
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niezgodność usunięto, realizując zalecenia pokontrolne audytu wewnętrznego, 

poprzez zawarcie 13 czerwca 2007 r. porozumienia z BPZ, w którym ustalony został 

precyzyjny podział zadań pomiędzy obu instytucjami. 

W kontrolowanych jednostkach dokonano dostosowania struktury 

organizacyjnej do realizacji zadań związanych z zarządzaniem środkami 

z Mechanizmów. Nie miały one natomiast przygotowanego planu zatrudnienia 

określającego potrzeby kadrowe dla wykonania zadań nałoŜonych na jednostkę. 

Jedynie NFOŚiGW posiadał taki plan, a osiągnięte zatrudnienie na koniec trzeciego 

kwartału 2007 r. było z nim zgodne. Brak stosownego planu będącego załącznikiem 

do Programu Operacyjnego utrudniał jednostkom moŜliwość zwiększenia 

zatrudnienia niezbędnego do realizacji zadań w ramach Mechanizmów. I tak 

na przykład BPZ mimo starań podejmowanych od 2005 r. dopiero po zakończeniu 

drugiego naboru w październiku 2007 r. uzyskało moŜliwość zatrudnienia czterech 

dodatkowych pracowników17. Problemy kadrowe były głównym powodem 

wskazywanym przez jednostki, który uniemoŜliwiał skrócenie czasu rozpatrywania 

złoŜonych wniosków. Problemów tych nie rozwiązało takŜe uruchomienie środków 

z Funduszu Pomocy Technicznej18, poniewaŜ w badanych jednostkach środki 

te wykorzystywane były do refundacji kosztów zatrudnienia na umowę-zlecenie 

pracowników wykonujących jedynie czynności pomocnicze przy ocenie formalnej 

wniosków.  

We wszystkich badanych jednostkach, poza Ministerstwem Środowiska 

nie stwierdzono nieprawidłowości w przechowywaniu dokumentacji i ich rejestracji. 

Dokumentacja była ponumerowana zgodnie z prowadzonymi w tym celu rejestrami, 

przechowywana w przystosowanych do tego pomieszczeniach oraz naleŜycie 

zabezpieczona przed zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Prowadzone rejestry 

umoŜliwiają określenie statusu kaŜdej sprawy, której dotyczą. Natomiast 

w Ministerstwie Środowiska rejestr odwołań dla wniosków z pierwszego naboru 

prowadzony był tylko w formie papierowej. W rejestrze tym ewidencjonowana była 

                                                 
17  Informacja o decyzji Ministra Finansów z 15 października 2007 r. o przyznaniu środków na 

zatrudnienie dodatkowych 4 pracowników od 1 października 2007 r. wpłynęła do BPZ 
26 października 2007 r. TakŜe MŚ dopiero od marca 2008 r. uzyskało moŜliwość zwiększenia 
zatrudnienia o 4 osoby. 

18  Fundusz Pomocy Technicznej – fundusz w ramach mechanizmów w wysokości 9,8 mln euro 
przeznaczony na pomoc w zarządzaniu, wdraŜaniu, monitorowaniu i kontroli realizacji projektów 
dofinansowanych z Mechanizmów, którego operatorem jest MRR. 
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równieŜ inna korespondencja związana z Mechanizmami, występowały liczne 

skreślenia i nie wszystkie pola były wypełnione. Na podstawie rejestru nie moŜna 

było ustalić w sposób jednoznaczny liczby złoŜonych odwołań. 

3.2.2. Nabór wniosków 

3.2.2.1. Realizacja zadań z zakresu promocji i informacji 

Zgodnie z Programem Operacyjnym minimalnym wymogiem 

przeprowadzenia otwartego i przejrzystego naboru jest opublikowanie ogłoszenia 

o naborze w dzienniku o zasięgu krajowym oraz jego zamieszczenie na stronach 

internetowych KPK i IP. Ogłoszenia o naborze wniosków spełniały wymagania 

określone w Programie Operacyjnym, uzyskały wymaganą akceptację BMF i zostały 

opublikowane w sposób zgodny z wymaganiami Programu Operacyjnego. TakŜe 

ogłoszenia publikowane na stronach internetowych większości IP spełniały 

wymagania Programu Operacyjnego. Jedynie ogłoszenia zamieszczone na stronie 

internetowej Ministerstwa Środowiska nie zawierały niektórych informacji. 

W ogłoszeniach o obu naborach nie wskazano jaki kurs euro naleŜy zastosować 

składając wniosek aplikacyjny, a w ogłoszeniu o drugim naborze brak było informacji 

o podmiotach uprawnionych do składania wniosków.  

Oprócz ogłoszeń o naborach zostały przeprowadzone działania promocyjno-

informacyjne, których celem było dotarcie do jak największej grupy potencjalnych 

beneficjentów oraz przekazanie im informacji umoŜliwiających prawidłowe 

sporządzenie wniosków aplikacyjnych. Przed pierwszym naborem wniosków KPK 

zorganizował 16 konferencji regionalnych. Ich tematyka dotyczyła przygotowania 

wniosków aplikacyjnych oraz przekazania informacji o Mechanizmach 

przedstawicielom samorządu terytorialnego oraz partnerom społecznym. Informacje 

o Mechanizmach były upowszechniane przez KPK i IP/IW poprzez strony 

internetowe, udzielanie informacji w punkcie informacyjnym i dystrybucję 

materiałów informacyjnych. Działania prowadzone przez IP/IW były koordynowane 

przez KPK. Zadania te były realizowane zgodnie z ogólnym planem promocji, 

uzgodnionym z Biurem Mechanizmów Finansowych (BMF). Z ich wykonania 

sporządzano półroczne sprawozdania. BMF nie zgłaszało zastrzeŜeń do tych 

dokumentów. Ponadto Ministerstwo Zdrowia po pierwszym naborze przy 

współudziale KPK zorganizowało dodatkowe konferencje w tych województwach, 
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z których pochodziła najmniejsza liczba zgłoszonych wniosków aplikacyjnych. 

W ocenie NIK, zadania te zostały zrealizowane prawidłowo, bowiem w pierwszym 

naborze złoŜono 1.390 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 1,6 mld euro, 

tj. ponad 9-krotnie przekraczającą przewidzianą wielkość dostępnych środków. 

W drugim naborze złoŜono 1.203 wnioski na kwotę dofinansowania ponad 

1,3 mld euro, tj. ponad 8-krotnie przekraczającą przewidzianą alokację. 

Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie wniosków odrzuconych z przyczyn 

formalnych pozwala stwierdzić, iŜ błędy popełniane przez wnioskodawców nie były 

związane z brakiem informacji na temat zasad ich przygotowania. 

3.2.2.2. Wybór projektów do dofinansowania 

ZłoŜone wnioski aplikacyjne w pierwszym etapie podlegały ocenie Instytucji 

Pośredniczących (lub w przypadku powierzenia zadań Instytucji Wspomagającej). 

Ocena dokonywana była pod względem kryteriów formalnych, a w przypadku ich 

spełnienia dokonywano oceny merytoryczno-technicznej. Wyniki tej drugiej oceny 

stanowiły podstawę określenia kolejności wniosków na liście rankingowej. W dalszej 

kolejności na bazie przedstawionej przez IP listy rankingowej Komitet Sterujący 

podejmował decyzję o dopuszczeniu do dofinansowania realizacji poszczególnych 

projektów na niej zawartych. Ostatecznej weryfikacji wniosków pod względem 

spełnienia ogólnych celów i zasad Mechanizmów dokonywał KPK. Projekty 

pozytywnie zaopiniowane w tym procesie były przekazywane do Biura 

Mechanizmów Finansowych w Brukseli w celu dokonania oceny przez instytucje 

wyznaczone przez państwa-darczyńców. Ostateczną decyzję o przyznaniu 

dofinansowania i jego wysokości podejmują instytucje państw-darczyńców. 

Ten wielostopniowy proces wyłaniania projektów do dofinansowania 

powoduje, Ŝe minimalizuje się ryzyko zakwalifikowania projektów nie spełniających 

wymogów Programu. JednakŜe wiąŜe się to z wydłuŜeniem całego procesu, w tym 

w znacznej części wynikającego z czasu działania instytucji państw-darczyńców, 

na co strona polska nie ma istotnego wpływu. 

Pierwszy nabór wniosków aplikacyjnych odbył się według zasad 

sprecyzowanych w Programie Operacyjnym. W tym czasie IP/IW nie miały 

opracowanych procedur rozpatrywania wniosków. Ocena wniosków została 

przeprowadzona przy wykorzystaniu przygotowanych przez IP/IW na wniosek KPK 

formularzy kart ocen wniosków. Zakres i kryteria oceny zawarte w kartach były 
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konsultowane z KPK. Takie rozwiązanie zapewniło, iŜ wnioski dla danego priorytetu 

były jednakowo traktowane, tj. oceniane według tych samych kryteriów.  

Drugi nabór odbył się zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w Programie 

Operacyjnym uzupełnionym o zmiany przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 

14 listopada 2006 r. oraz porozumieniach trójstronnych zawartych między MRR, 

Ministerstwem Finansów a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi. IP/IW 

posiadały stosowne procedury weryfikacji wniosków aplikacyjnych, a zakres 

i kryteria oceny były, tak jak w pierwszym naborze, szczegółowo określone w kartach 

oceny wniosków.  

W trakcie kontroli, w oparciu o badania 26619 wniosków z 2.040 złoŜonych 

w kontrolowanych jednostkach stwierdzono, Ŝe nabór oraz ocena wniosków zostały 

przeprowadzone prawidłowo według ustalonych kryteriów oceny. O prawidłowości 

procesu oceny wniosków świadczy to, Ŝe z podstawowej listy 179 wniosków, 

do końca 2007 r. 162 projekty otrzymały pozytywne decyzje darczyńców 

o dofinansowaniu w postaci listów z ofertą pomocy, a tylko 4 wnioski zostały 

odrzucone przez BMF20. W kontekście rozpoczętego w lutym 2008 r. trzeciego 

ostatniego naboru wniosków, w opinii NIK, nie ma zagroŜeń co do prawidłowości 

jego przeprowadzenia. 

Sposób rozpatrzenia wniosków oraz podjętych decyzji był dokumentowany 

prawidłowo. Tym niemniej stwierdzono następujące uchybienia nie wpływające 

na ogólną pozytywną ocenę w tym zakresie:  

-  trzy wnioski aplikacyjne z I naboru zarejestrowano 5 miesięcy po terminie 

wpływu do Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW; wnioski zostały błędnie 

zarejestrowane w Ministerstwie Środowiska jako złoŜone w priorytecie 2.1.; 

NFOŚiGW stwierdził to dopiero, gdy przystąpił do ich rozpatrywania; było to 

jednak po sporządzeniu projektów list rankingowych dla priorytetów 2.2. i 2.8., 

w ramach których wnioski te były złoŜone, co uniemoŜliwiło umieszczenie ich 

w projekcie listy rankingowej przekazanej Komitetowi Sterującemu; w wyniku 

                                                 
19  W NFOŚiGW zbadano 110 wniosków, w BPZ – 110 wniosków, w UKIE – 30 wniosków, a w MRR, 

jako IP – 16 wniosków z obu naborów. Wnioski były badane pod względem poprawności formalnej 
oraz terminowości wykonywania poszczególnych czynności związanych z oceną formalną. 

20  Z pozostałych 13 wniosków w przypadku 4 wnioskodawcy wycofali swoje projekty, a 9 projektów, 
złoŜonych w ramach priorytetu 2.1 jest ocenianych wobec wątpliwości BMF przez KE pod kątem 
udzielania pomocy publicznej. 
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oceny merytorycznej wnioski te otrzymały jednak zbyt mało punktów, 

aby uzyskać dofinansowanie; 

- brak w NFOŚiGW dokumentacji dwóch wniosków z I naboru, która została 

omyłkowo odesłana do wnioskodawców, mimo zawartego w Programie 

Operacyjnym obowiązku przechowywania jednego egzemplarza wniosku21; 

- w BPZ 6 wniosków rozpatrzono błędnie na etapie oceny formalnej22; 

w przypadku czterech wniosków błąd polegał na niewłaściwej interpretacji 

informacji zawartych we wnioskach; w dwóch przypadkach braki w dokumentacji 

dotyczącej pozwoleń na budowę stwierdzono na etapie oceny merytorycznej 

i dopiero wtedy wystąpiono do wnioskodawców o ich uzupełnienie; tymczasem 

zasady określone w Programie Operacyjnym dopuszczały uzupełnienie wniosków 

tylko na etapie oceny formalnej; 

- jeden z 30 zbadanych wniosków został przez UKIE oceniony pozytywnie 

pod względem formalnym, mimo iŜ nie spełniał wymogu dołączenia dokumentu 

uwierzytelniającego oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu środków 

na realizację projektu. 

Natomiast NFOŚiGW nie przeprowadził pełnej oceny merytoryczno-

technicznej części wniosków ujętych w projektach list rankingowych. W obu 

naborach, w pierwszym etapie oceny, wszystkie wnioski zostały sprawdzone 

pod względem spełnienia warunków ekologicznych, co stanowiło podstawę 

do uszeregowania wniosków na liście rankingowej. Przewidziane procedurami oceny: 

finansowa, zamówień publicznych i pomocy publicznej23 w I naborze 

przeprowadzono jedynie w przypadku wniosków uwzględnionych przez Komitet 

Sterujący na liście rankingowej. W drugim naborze oceniono wszystkie projekty, 

które ze względu na liczbę punktów miały szansę na uzyskanie dofinansowania. 

Spośród 50 zbadanych wniosków z drugiego naboru pełnej oceny merytorycznej, 

przewidzianej w ścieŜce audytu, nie dokonano w 20 przypadkach 

na 40 podlegających ocenie. Zdaniem NIK, powyŜsze odstępstwo od ustalonych 

                                                 
21  W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezes NFOŚiGW poinformował, Ŝe wnioskodawcy 

przysłali po jednym egzemplarzu wniosku. 
22  Wnioski te decyzją IP/KPK zostały przywrócone do oceny merytorycznej, jednak ze względu 

na uzyskaną małą ilość punktów w ocenie merytorycznej nie zostały rekomendowane do wsparcia. 
23 Pozytywny wynik ww. ocen jest warunkiem zakwalifikowania wniosku do dalszego etapu ubiegania 

się o dofinansowanie, lecz nie wpływa na ilość otrzymanych punktów (oceny te nie są punktowane), 
a tym samym na miejsce wniosku na liście rankingowej.  
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zasad nie wpłynęło jednak na prawidłowość rankingu wniosków zakwalifikowanych 

do dofinansowania, a jednocześnie umoŜliwiło skrócenie czasu oceny wniosków.  

TakŜe kontrolowane Komitety Sterujące prawidłowo wypełniały swoje 

zadania polegające na zatwierdzaniu i rekomendowaniu przedstawianych przez IP 

projektów list rankingowych. Komitety Sterujące rekomendowały KPK listy 

projektów ustalone z uwzględnieniem wyników oceny dokonanej przez IP/IW. 

Wszystkie przedstawione listy zostały zaakceptowane przez KPK. 

KPK prawidłowo rozpatrywał wnioski aplikacyjne przekazywane przez 

Instytucje Pośredniczące. Badanie 48 z 247 wniosków z pierwszego i drugiego 

naboru wykazało, Ŝe ich weryfikacja została przeprowadzona w terminie określonym 

w Programie Operacyjnym i według jednolitych kryteriów zawartych 

w opracowanych do tego celu procedurach. 

Jako prawidłowe naleŜy ocenić rozpatrywanie odwołań wnioskodawców 

od negatywnej oceny formalnej. Jedynie w Ministerstwie Środowiska stwierdzono 

uchybienia. Z 59 odwołań, które wpłynęły w pierwszym i drugim naborze24 w wyniku 

badania 40 z nich stwierdzono, Ŝe: 

- w przypadku odwołania dotyczącego wniosku 1977/2005 Ministerstwo 

poinformowało wnioskodawcę o uznaniu argumentów przedstawionych 

w odwołaniu i jednocześnie o odrzuceniu wniosku; 

- rozpatrując odwołanie dotyczące wniosków 678/2007 oraz 669/2007 wyraŜono 

zgodę na powtórne uzupełnienie wniosku, pomimo to, Ŝe został on odrzucony 

przez IW, poniewaŜ brakujące załączniki nie zostały uzupełnione w wymagalnym 

terminie 48 godzin; 

- w 18 przypadkach nie poinformowano wnioskodawców o moŜliwości złoŜenia 

odwołania do KPK.  

Badając prawidłowość rozpatrywania odwołań na wybranej próbie 

dokumentów stwierdzono, Ŝe Ministerstwie Zdrowia oraz w Ministerstwie 

Środowiska poza projektem odpowiedzi na odwołanie nie było dokumentów 

poświadczających czynności wykonywane przez pracowników rozpatrujących 

odwołania oraz kserokopii dokumentów stanowiących podstawę do podjęcia decyzji 

w rozpatrywanej sprawie. W pierwszej dekadzie września 2007 r. Ministerstwo 

Zdrowia uzgodniło z BPZ, Ŝe do dokumentacji rozpatrywanych odwołań będą 

                                                 
24  W I naborze negatywnie oceniono 64 wnioski, a w drugim 96. 
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dołączane stosowne dokumenty, natomiast Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi 

na wystąpienie pokontrolne zadeklarowało wprowadzenie dokumentowania sposobu 

rozpatrywania odwołań podczas trzeciego naboru wniosków. 

3.2.2.3. Terminowość oceny wniosków 

W pierwszym naborze wnioski były składane do końca listopada 2005 r. 

Do dnia 30 września 2007 r. decyzja o przyznaniu dofinansowania została podjęta 

przez Państwa-darczyńców w stosunku do 164 wniosków, a 2625 było nadal w trakcie 

rozpatrywania. Na tak długi czas prac miała wpływ sprawność zarówno instytucji 

krajowych jak i państw-darczyńców. Od zakończenia naboru do przekazania 

wniosków przez KPK do BMF upłynęło – w zaleŜności od priorytetu – od 4 do około 

10 miesięcy, średnio około 7,3 miesiąca. Instytucje państw darczyńców potrzebowały 

natomiast na podjęcie decyzji od 119 do 403 dni, tj. średnio takŜe około 7 miesięcy. 

Głównym czynnikiem wpływającym na czas rozpatrywania wniosków była ich ilość 

złoŜona w poszczególnych priorytetach. Najszybciej zostały rozpatrzone wnioski 

z priorytetów 2.10 i 2.9 dla których wpłynęło odpowiednio 4 i 6 wniosków. NajdłuŜej 

były rozpatrywane wnioski z priorytetów dotyczących: ochrony środowiska (2.1.) 

i ochrony zdrowia (2.5.), do których została zgłoszona największa ilość wniosków 

(665 i 372). NFOŚiGW i BPZ pełniące zadania instytucji wspomagających dla tych 

priorytetów nie były w stanie szybko rozpatrzyć wniosków. W efekcie czas 

od zakończenia rejestracji wniosków do przekazania projektu listy rankingowej 

wyniósł dla priorytetu 2.1. ponad 7 miesięcy, a dla priorytetu 2.5. ponad 5 miesięcy26 

Długi okres rozpatrywania wniosków spowodował niski stopień 

wykorzystania środków przez beneficjentów. Do końca 2007 r. nie zostały przesłane 

do KPK z BMF wszystkie umowy dotyczące projektów, w których podjęto decyzje 

o dofinansowaniu (KPK otrzymał 144 umowy na 166 decyzji o przyznaniu 

dofinansowania). Dopiero po ich podpisaniu KPK moŜe zawierać umowy 

z beneficjentami, co z kolei umoŜliwia wystąpienie z wnioskiem o płatność. 

Do 31 grudnia 2007 r. KPK podpisało z państwami-darczyńcami 144 umowy 

dotyczące dofinansowania projektów na kwotę 167,1 mln euro, a z beneficjentami 

                                                 
25  Z 26 wniosków w przypadku 13 czas oczekiwania na decyzję instytucji państw-darczyńców 

przekroczył rok i zawierał się pomiędzy 389 a 508 dni. 
26  Faktycznie ocena zakończyła się po 8 miesiącach kiedy została przesłana do Ministerstwa Zdrowia 

lista rezerwowa. 
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118 umów na kwotę 145,9 mln euro. Do końca roku wypłacono beneficjentom 

10,7 mln euro, co stanowiło 6,4% kwoty zakontraktowanej z BMF i 7,3% kwot 

zakontraktowanych z beneficjentami. Szczegółową statystykę ilościową 

i wartościową zawiera załącznik nr 3. 

W pierwszym naborze w Ŝadnym z dokumentów określających zakres 

obowiązków IP/IW nie określono terminów przeprowadzenia oceny przez 

te podmioty. Po pierwszym naborze dąŜąc do skrócenia terminów rozpatrywania 

wniosków KPK w zawieranych porozumieniach trójstronnych z Instytucjami 

Pośredniczącymi określił terminy rozpatrywania wniosków27. Jednocześnie 

w porozumieniach zawarto zapis, Ŝe w przypadku znacznej ilości wniosków  terminy 

te mogą ulec stosownemu wydłuŜeniu, uzgodnionemu między KPK a IP. PoniewaŜ 

w drugim naborze znów najwięcej wniosków wpłynęło w priorytecie 2.5. 

(457, tj. 38,0% ogólnej ilości wniosków) oraz 2.1. (371, tj. 26,5%) BPZ 

i Ministerstwo Środowisko zwróciły się to KPK o wydłuŜenie czasu oceny wniosków 

aplikacyjnych. Ostatecznie NFOŚiGW sporządził projekt listy rankingowej po około 

5 miesiącach, a BPZ po 6,5 miesiąca. Terminów zapisanych w porozumieniach 

trójstronnych nie udało się takŜe dotrzymać Urzędowi Komitetu Integracji 

Europejskiej i Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, które wystąpiły do KPK 

ze stosowną prośbą i otrzymały decyzje o wydłuŜeniu czasu oceny.  

W stosunku do pierwszego naboru wniosków czynnikiem utrudniającym 

IP/IW realizację zadań w drugim naborze, był zbieg w czasie oceny wniosków 

w drugim naborze z procesem podpisywania umów finansowych z beneficjentami 

z I naboru wniosków. Natomiast w obu naborach wydłuŜenie czasu oceny wniosków 

wiązało się z realizacją przyjętych w zasadach ich rozpatrywania procedur 

przewidujących moŜliwość uzupełnienia przez potencjalnych beneficjentów braków 

formalnych i odwołania się od negatywnej oceny formalnej wniosku. Na przykład, 

ze zbadanych w UKIE 15 wniosków złoŜonych w drugim naborze, w przypadku 

14 wniosków urząd zwracał się o uzupełnienie braków formalnych. 

W BPZ zbadano 47 wniosków złoŜonych w drugim naborze pod względem 

terminowości wysyłania pism o uzupełnienie wniosków oraz zawiadamiających 

                                                 
27  Patrz str. 18. Jednak np. Ministerstwo Środowiska zawarło, porozumienie dwustronne z NFOŚiGW 

7 lipca 2006 r., natomiast porozumienie trójstronne  z KPK i MF 30 sierpnia 2006 r. W związku 
z tym narzucone przez KPK terminy nie zostały uwzględnione w porozumieniu dwustronnym. 
Postanowienia te nie zostały uwzględnione w porozumieniu dwustronnym do czasu zakończenia 
kontroli. 
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o negatywnym wyniku oceny. Stwierdzono, Ŝe pisma o uzupełnienie wniosku 

wysłane zostały w przypadku 15 wniosków przed upływem 10 dni roboczych od daty 

oceny formalnej, 24 wniosków po 11-20 dniach roboczych, 8 wniosków w okresie 

ponad 21 dni. NajdłuŜszy okres od zakończenia oceny do wysłania pisma 

o uzupełnienie wyniósł 68 dni. Pisma informujące o negatywnym wyniku oceny 

formalnej wysyłane były po upływie od 26 do 86 dni od dokonania tej oceny. 

Podobną sytuację stwierdzono w pierwszym naborze. W I naborze skutkowało to tym, 

Ŝe wnioski przywrócone w wyniku procedury odwoławczej, były oceniane 

po przesłaniu i zatwierdzeniu listy rankingowej. Jeden z ocenianych w ten sposób 

wniosków uzyskał ocenę uprawniającą go do ubiegania się o dofinansowanie28. 

W drugim naborze w dniu 31 października 2007 r. zakończona została procedura 

oceny wniosków (bez wniosków objętych procedurą odwoławczą) i sporządzono 

projekt listy rankingowej, lecz wstrzymano jej wysłanie do czasu otrzymania decyzji 

Krajowego Punktu Kontaktowego, w sprawie uwzględnienia wyników rozpatrzenia 

przez IP i KPK wszystkich odwołań od decyzji odrzucających. TakŜe Ministerstwo 

Zdrowia długo rozpatrywało odwołania w obu naborach. W przypadku zbadanych 

w czasie kontroli 40 odwołań były one rozpatrywane w terminie od 15 do 57 dni 

kalendarzowych (średnio w ciągu 29 dni). W Ministerstwie Środowiska29 

w pierwszym naborze rozpatrywanie odwołań trwało od 11 do 60 dni (średnio 

34 dni), a w drugim naborze od 4 do 42 dni (średnio 19 dni).  

TakŜe w innych instytucjach rozpatrywanie odwołań zajmowało znaczącą 

ilość czasu. W UKIE w pierwszym naborze 9 złoŜonych odwołań zostało 

rozpatrzonych w okresie o 3 do 25 dni, natomiast w drugim naborze 26 odwołań 

rozpatrzono w terminie od 1 do 40 dni, w tym 19, tj. 73,1% odwołań w okresie 

dłuŜszym niŜ 14 dni. Do KPK w obu naborach do dnia 30 września 2007 r. wpłynęły 

łącznie 84 odwołania, które zostały rozpatrzone w terminie od 1 do 33 dni, w tym 71, 

tj. 84,5% w terminie do 14 dni. 

PowyŜsze czynniki spowodowały, iŜ nie zostanie dotrzymany planowany 

przez KPK termin zawarcia umów z beneficjentami z drugiego naboru (12 miesięcy 

                                                 
28  Wniosek ten został umieszczony na pierwszym miejscu listy rezerwowej i w związku z powstaniem 

oszczędności w finansowaniu innych projektów z priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad 
dzieckiem” został zakwalifikowany do dofinansowania.  

29  Zgodnie z porozumieniami dwustronnymi projekt odpowiedzi na odwołanie przygotowuje 
NFOŚiGW, a Ministerstwo Środowiska projekt ten weryfikuje. Czas liczony był od momentu 
wpłynięcia odwołania.  
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od jego zakończenia). Do końca 2007 r., tj. po upływie 8,5 miesiąca od zakończenia 

drugiego naboru nie zostały zakończone czynności związane z oceną 

i zatwierdzeniem list rankingowych. Ministerstwo Zdrowia w ramach priorytetu 2.5. 

nie zakończyło oceny wniosków30, a ponadto nie została zatwierdzona lista 

rankingowa dla priorytetu 2.2. Spowodowane to zostało tym, Ŝe w trakcie 

zatwierdzania list rankingowych, w związku z brakiem kworum, na posiedzeniu 

Komitetu Sterującego przy Ministrze Środowiska w dniu 30 października 2007 r. 

nie mogły zostać zarekomendowane projekty z priorytetu 2.2. Spowodowało 

to wydłuŜenie o ponad trzy miesiące procesu przyznawania środków na wnioski 

złoŜone w tym priorytecie31. Pierwsze rekomendowane przez stronę polską wnioski 

zostały przesłane do BMF pod koniec sierpnia 2007 r. Do końca 2007 r. Krajowy 

Punkt Kontaktowy przekazał do BMF 62 indywidualne projekty.  

Z uwagi na mniejszy jego zakres oraz doświadczenie z poprzednich naborów, 

zdaniem NIK, istnieją szanse, aby trzeci nabór został przeprowadzony z zachowaniem 

terminów określonych w porozumieniach trójstronnych. Głównym zagroŜeniem 

dla terminowego przeprowadzenia oceny wniosków moŜe być duŜa ilość odwołań 

od oceny formalnej, co doprowadzi do przedłuŜenia sporządzania projektów list 

rankingowych. Dlatego KPK powinna dołoŜyć starań, aby maksymalnie zostały 

skrócone terminy wykonania tych prac. 

3.2.3. Przygotowanie do monitorowania i kontroli 

wykorzystania środków. 

3.2.3.1. Instytucje Pośredniczące i Wspomagające 

Zgodnie z Programem Operacyjnym sposobem zapewnienia prawidłowości 

realizacji projektów i programu z załoŜonymi celami jest ich monitoring. 

Podstawowym narzędziem jego realizacji jest sprawozdawczość. Zadania z zakresu 

weryfikacji sprawozdań beneficjentów naleŜą do kompetencji Instytucji 

Wspomagających i Pośredniczących, Krajowego Punktu Kontaktowego i Instytucji 

Płatniczej. Jednak szczególne znaczenie ma prawidłowość wykonywania zadań przez 

IP/IW, jako instytucji bezpośrednio nadzorującej beneficjentów.  

                                                 
30  Po zmianach w alokacji środków lista rankingowa dla priorytetu 2.5. będzie zatwierdzana 

na posiedzeniach w lutym i marcu 2008 r. 
31  Posiedzenie Komitetu Sterującego zatwierdzające listę rankingową odbyło się 8 lutego 2008 r. 
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Koordynacji działań tych instytucji słuŜą podpisane w 2006 r. umowy 

trójstronne. Określają one sposób przekazywania informacji, zasady kontroli 

finansowej i realizacji projektów. Kontrolowane IP/IW opracowały procedury 

dotyczące weryfikacji sprawozdań, wniosków o płatność oraz kontroli 

u beneficjentów. Przestrzeganie procedur monitorowania i kontroli powinno 

umoŜliwi ć prawidłowe wypełnianie obowiązków nałoŜonych na te instytucje 

i zmniejszyć ryzyko niegospodarnego i niezgodnego z prawem dysponowania 

środkami z Mechanizmów.  

Badania przeprowadzone w IP/IW wykazały, Ŝe prawidłowo weryfikowały 

składane przez beneficjentów sprawozdania kwartalne oraz wnioski o płatność.  

W BPZ badanie 22 z 42 sprawozdań kwartalnych oraz 10 z 19 złoŜonych 

wniosków o płatność wykazało, Ŝe Biuro prawidłowo, zgodnie z procedurami, 

weryfikowało składane przez beneficjentów wnioski o płatność i sprawozdania 

kwartalne. Stwierdzono jedynie uchybienia formalne polegające na braku, 

wymaganych ścieŜką audytu, podpisów Dyrektora Biura na kartach ocen 

zweryfikowanych sprawozdań okresowych32. TakŜe badania przeprowadzone 

w UKIE wykazały, Ŝe instytucja ta prawidłowo, zgodnie z procedurami weryfikowała 

wnioski o płatność oraz sprawozdania kwartalne.  

W przypadku BPZ przekroczone zostały, określone w porozumieniu 

i procedurach, terminy weryfikacji tych dokumentów. Z 22 badanych sprawozdań, 

12 zostało przekazanych do Instytucji Pośredniczącej w terminie dłuŜszym niŜ 20 dni 

od upływu kwartału, za który było składane. Spowodowane było to koniecznością 

wielokrotnych korekt ze strony beneficjentów. W sprawozdaniach najczęściej 

popełniono błędy polegające na nieprawidłowym wpisaniu: daty zakończenia 

realizacji projektu, kwoty dofinansowania i kwoty wydatków niekwalifikowanych 

oraz brak było szczegółowego opisu działań i problemów występujących w trakcie 

realizacji projektu. TakŜe w przypadku wszystkich 10 badanych wniosków o płatność 

nie został dotrzymany 15 dniowy termin ich weryfikacji (od daty złoŜenia pierwszej 

jego wersji) z powodu konieczności poprawiania błędów popełnionych przez 

beneficjentów. Najczęstszymi nieprawidłowościami była niezgodność wersji polskiej 

                                                 
32  Dyrektor BPZ, przed wysłaniem do Instytucji Pośredniczącej, zatwierdzał całość dokumentacji 

dotyczącej sprawozdań okresowych. Po zakończeniu czynności kontrolnych zapis dotyczący 
podpisywania kart ocen przez Dyrektora Biura został usunięty ze ścieŜki audytu, a zmodyfikowana 
ścieŜka audytu  została w dniu 12 grudnia 2007 r. przesłana do KPK do akceptacji.  
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i angielskiej, błędnie wypełniony formularz wniosku, niewystarczające opisy 

zaplanowanych działań i ich realizacji, braki dokumentów potwierdzających 

poniesione wydatki, błędnie wpisane kwoty wydatków i nieścisłości w dokumentacji. 

TakŜe UKIE stwierdziła błędy w 23 z 28 sprawozdań złoŜonych przez beneficjentów. 

Polegały one głównie na nieprawidłowym wypełnieniu zestawienia wydatków, 

błędnym opisie faktur oraz braku kompletności nadesłanej dokumentacji. Wszystkie 

wnioski o płatność które wpłynęły do UKIE zawierały błędy i wymagały korekt 

lub uzupełnienia dokumentacji przez beneficjentów. 

Wnioski o płatność oraz sprawozdania kwartalne są weryfikowane przez 

KPK, a same wnioski o płatność przez Ministerstwo Finansów pełniące funkcję 

Instytucji Płatniczej. Badanie 10 spośród 31 przekazanych do KPK przez 

IP wniosków o płatność oraz 24 z 88 sprawozdań kwartalnych wykazały, Ŝe KPK, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, potwierdzał zaawansowanie 

realizacji projektu oraz spełnienie wymaganych kryteriów, a takŜe weryfikował 

sprawozdania kwartalne. Wnioski o płatność były terminowo przesyłane do Instytucji 

Płatniczej. Z powodu konieczności poprawiania przez beneficjentów błędów, 

7 sprawozdań zostało przekazanych do KPK z opóźnieniem od 6 do 19 dni. 

W związku z tym, rozliczając IP z terminowości przekazywania sprawozdań 

i wniosków o płatność, naleŜy uwzględniać czas poświęcony na ich poprawienie 

przez beneficjentów. 

3.2.3.2. Przygotowanie Ministerstwa Finansów do wypełniania funkcji 
Instytucji Płatniczej i Instytucji Audytu 

Ministerstwo Finansów prawidłowo realizowało zadania związane 

z przygotowaniem do wykonywania zadań Instytucji Płatniczej oraz Instytucji 

Audytu. Jednak niektóre z tych działań realizowane było z opóźnieniem. W dniu 

27 września 2005 r. Minister Finansów zawarł z NBP umowy otwarcia i prowadzenia 

pomocniczych rachunków bankowych przeznaczonych do obsługi środków 

finansowych pochodzących z MFEOG i NMF. Rachunkami tymi dysponowało 

Ministerstwo Finansów, jako Instytucja Płatnicza i odpowiednie IP/IW. Jednak mimo 

przejęcia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zadań Ministerstwa Gospodarki 

i Pracy jako IP, zmiana dysponenta rachunków nastąpiła dopiero po ponad roku 

od tego zdarzenia. W związku ze zmianą systemu przepływów finansowych 
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w ramach MFEOG i NMF33 w dniu 4 maja 2007 r. Minister Finansów zlikwidował 

rachunki pomocnicze, którymi dysponowały MRR i IP/IW. JednakŜe dostosowanie 

„Opisu struktury rachunków bankowych wraz z wykazem zapisów księgowych 

operacji w ramach środków otrzymywanych dla poszczególnych mechanizmów 

finansowych wraz z planem kont” nastąpiło po 4 miesiącach od likwidacji rachunków 

pomocniczych. PowyŜsze opóźnienia nie spowodowały negatywnych skutków 

w wykorzystaniu i ewidencji środków. 

TakŜe podręcznik procedur Instytucji Płatniczej dla Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG34 został przyjęty 

dopiero 6 listopada 2007 r., tj. juŜ w czasie trwania kontroli NIK i po dokonaniu 

oceny pierwszych wniosków o płatność. Określa on zasady weryfikacji, certyfikacji 

i przedkładania do Biura Mechanizmów Finansowych (BMF) wniosków o płatność, 

a takŜe struktury organizacyjne, zasady obsługi rachunków bankowych dla MFEOG 

i NMF, procedurę przekazywania środków z rachunków Instytucji Płatniczej 

na rachunki dochodów budŜetu państwa. Przewidziana w podręczniku lista 

sprawdzająca poprawność wniosku o płatność nie zawierała pytań dotyczących oceny 

zgodności wniosku o płatność z planem wdraŜania projektu określonym w umowie 

finansowej. PowyŜszy brak został usunięty, o czym Minister Finansów poinformował 

w dodatkowych wyjaśnieniach z dnia 22 stycznia 2007 r., przekazując poprawioną 

listę sprawdzającą. 

W czasie kontroli zbadano 23 wnioski o płatność, które wpłynęły 

do 30 września 2007 r. Były one weryfikowane i certyfikowane przed 

wprowadzeniem procedur zarządzania finansowego. W wyniku badania stwierdzono 

następujące uchybienia: 

- w dokumentacji dwóch wniosków o płatność (PIR#1 projektu PL0078 i PIR#1 

projektu PL0086), w których kwota wnioskowana do refundacji w okresie 

sprawozdawczym była wyŜsza niŜ zaplanowano w planie wdraŜania danego 

projektu, nie odnotowano sposobu postępowania Instytucji Płatniczej, 

tj. sprawdzenia czy ww. odchylenie jest prawidłowo uzasadnione we wniosku 

beneficjenta;  

                                                 
33  Zmiana systemu przypływów finansowych została przyjęta w dniu 30 marca 2007 r. przez Komitet 

Europejski Rady Ministrów. 
34  Przed tą datą obowiązywała jedynie przyjęta w dniu 28 sierpnia 2007 roku „Procedura przelewu 
środków z rachunku Instytucji Płatniczej (…) na rachunek dochodów budŜetu państwa”. 
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- dwa wnioski o płatność (PIR#1 projektu PL0017 i PIR#2 grantu blokowego 

PL0002) miały wpisaną do rejestru inną datę wpływu wersji papierowej wniosku 

o płatność niŜ to wynika z dokumentacji; 

- cztery wnioski (PIR#1 projektu PL0017, PIR#1 projektu PL0020, PIR#1 projektu 

PL0059, PIR#1 projektu PL0078) zostały zweryfikowane i zatwierdzone 

w terminie dłuŜszym (w 2 przypadkach o 3 dni robocze i w 2 przypadkach 

o 1 dzień roboczy), niŜ wynikający z systemu przepływów finansowych termin 

10 dni roboczych; 

- w przypadku dwóch wniosków (PIR#1 dla PL0030 i PIR#1 dla PL0081), 

o przesłaniu ich do BMF, poinformowano Krajowy Punkt Kontaktowy 

i odpowiednie IP/IW dopiero po około 5 miesiącach. 

Ministerstwo Finansów prawidłowo przekazywało na rachunek dochodów 

budŜetu państwa środki otrzymane jako refundacja wydatków z BMF. Badanie 

dokumentacji przepływów finansowych nie wykazało nieprawidłowości, a przepływy 

realizowane były zgodnie z przyjętą wcześniej procedurą. Informacje o przepływach 

na rachunkach bankowych przekazywane były KPK od miesiąca, w którym dokonano 

pierwszej płatności, tj. od lipca 2007 r.  

Ministerstwo Finansów, jako Instytucja Płatnicza – do zakończenia kontroli – 

nie opracowało i nie przekazało Instytucjom Pośredniczącym i KPK wytycznych 

w sprawie procedur zarządzania finansowego i kontroli35 oraz nie sprawdzało ich 

stosowania. Po zakończeniu kontroli, Minister Finansów w dodatkowych 

wyjaśnieniach poinformował, Ŝe Ministerstwo Finansów opracowało wytyczne 

i w dniu 4 stycznia 2008 r. zostały one przekazane do Instytucji Pośredniczących. 

Ponadto w dniu 19 grudnia 2007 r. został zaopiniowany „Podręcznik zarządzania 

finansowego i kontroli Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego” przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zdaniem NIK, Ministerstwo Finansów jako Instytucja Audytu zbyt późno, 

bo dopiero w II połowie listopada 2007 r., zakończyło opracowywanie „Opisu 

systemu raportowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków z MFEOG 

oraz NMF 2004–2009”. Dokument ten przekazano do KPK 26 listopada 2007 r., 

tj. po dokonaniu pierwszych płatności. 

                                                 
35  Wymóg opracowania, wdraŜania oraz sprawdzania stosowania procedur zarządzania finansowego 

i kontroli ich stosowania wynika z Aneksów A do Memorandów of Understanding wdraŜania 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Natomiast w porozumieniach zawartych między IPł, KPK i IP zobowiązano IPł 
do opracowania wytycznych w sprawie procedur zarządzania finansowego i kontroli. 
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Ministerstwo Finansów jako Instytucja Audytu w okresie objętym kontrolą 

nie przeprowadzało audytu/kontroli poszczególnych projektów. Wiązało się to 

z niskim wykorzystaniem środków i dokonanymi ustaleniami z BMF, Ŝe kontrole, 

zgodnie z wymogami audytu, będą przeprowadzane po wykorzystaniu środków 

powyŜej 5% alokacji36. 

                                                 
36  Do dnia 26 listopada 2007 r. do Ministerstwa Finansów wpłynęły wnioski o płatność na kwotę 

5,8 mln euro, co stanowiło 3,0% kwoty środków przewidzianej dla pierwszego naboru 
(192,9 mln euro) oraz około 1% całkowitej alokacji. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej 

kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK. Decyzja 

o przeprowadzeniu kontroli została podjęta w związku z sygnałami wskazującymi 

na opóźnienia w realizacji zobowiązań przez Polskę wynikających z podpisanych 

w październiku 2004 r. Memorandów of Understanding.   

Kontrola nie została poprzedzona kontrolą rozpoznawczą. Przeprowadzono 

jedynie analizę dostępnych na stronach internetowych MRR informacji oraz 

materiałów udostępnionych przez KPK. Na podstawie analizy ryzyka stwierdzono, 

Ŝe największym zagroŜeniem dla realizacji Programu Operacyjnego jest terminowość 

jego realizacji. W związku z tym wytypowano do kontroli jednostki stanowiące 

podstawowe elementy systemu (MRR – jako KPK oraz Ministerstwo Finansów jako 

Instytucja Płatnicza oraz Instytucja Audytu) oraz IP i IW w przypadku, których 

najdłuŜej trwała ocena wniosków aplikacyjnych (jako termin zakończenia oceny 

wniosków przyjęto termin posiedzenia Komitetu Sterującego zatwierdzającego listy 

rankingowe w pierwszym naborze).  

Wielkość próby do badania prawidłowości rozpatrywania wniosków 

w programie kontroli została określona indywidualnie dla kaŜdej z IP/IW i dla 

kaŜdego naboru z uwagi na zróŜnicowaną ilość wniosków dla poszczególnych 

priorytetów. W pierwszym naborze badana populacja zawierała się w granicach 

od 6 do 684 wniosków, a w drugim naborze od 19 do 457 wniosków. Przy doborze 

próby uwzględniono przewidzianą dla poszczególnych kontroli pracochłonność 

i dlatego odsetek badanych wniosków był zróŜnicowany. W NFOŚiGW zbadano 

8,7% wniosków złoŜonych w pierwszym naborze (60 z 684 złoŜonych wniosków), 

natomiast w MRR 100,0%, tj. wszystkie 6 wniosków złoŜonych w pierwszym 

naborze. Wnioski do badania były wybierane na podstawie rejestru wniosków 

z zastosowaniem interwału wynikającego z ilości złoŜonych wniosków i załoŜonej 

wielkości próby. Dla badania prawidłowości rozpatrywania wniosków przygotowano 

dwie listy sprawdzające pierwsza dotycząca terminowości rozpatrywania wniosków 

(dla drugiego naboru wniosków) oraz druga (dla pierwszego i drugiego naboru 
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wniosków) sprawdzająca prawidłowość przeprowadzenia przez IP/IW oceny 

formalnej. Dla części IP/IW przewidziano na podstawie załączonej listy 

sprawdzającej badanie prawidłowości sporządzania sprawozdań kwartalnych przez 

beneficjentów i weryfikacji ich przez IP/IW. Przeprowadzenie badania 

uwarunkowane było stanem zaawansowania realizacji Programu Operacyjnego, 

tzn. czy w wyniku podpisanych umów z beneficjentami w czasie kontroli składane 

były przez nich sprawozdania. Z uwagi na to, Ŝe do końca czerwca 2007 r. podpisano 

we wszystkich priorytetach 25 umów w programie kontroli załoŜono, Ŝe badaniu 

poddane będą wszystkie sprawozdania. W czasie kontroli ustalono, Ŝe obowiązek 

sprawozdawczy w umowach z beneficjentami określany jest od dnia podjęcia decyzji 

o przyznaniu dofinansowania przez państwa darczyńców, a nie od momentu popisania 

umowy. Czas między decyzją a podpisaniem umowy z reguły był dłuŜszy niŜ jeden 

kwartał i dlatego w momencie podpisania umowy beneficjent był zobowiązywany 

do sporządzenia co najmniej dwóch sprawozdań kwartalnych. W związku z tym, 

Ŝe w kontrolowanych jednostkach ilość złoŜonych sprawozdań kwartalnych znacznie 

przekroczyła zakładaną w programie ilość. W kaŜdym z przypadków wielkość próby 

była uzgadniana z koordynatorem kontroli i nie obejmowała wszystkich złoŜonych 

sprawozdań.   

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte 

po zakończeniu kontroli 

Protokoły kontroli zostały podpisane przez kierowników jednostek 

kontrolowanych. Przed podpisaniem protokołu w Ministerstwie Zdrowia, Minister 

Zdrowia złoŜył zastrzeŜenia, które zostały uwzględnione.  

Po podpisaniu protokołów we wszystkich jednostkach odbyły się narady 

pokontrolne. NIK skierowała do kierowników wszystkich jednostek wystąpienia 

pokontrolne zawierające oceny kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia 

nieprawidłowości takŜe uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia.  

Minister Zdrowia złoŜył zastrzeŜenia do wystąpienia pokontrolnego. 

Przedmiotem pierwszej części zastrzeŜeń był termin dokonania uzgodnień między 

Ministerstwem Zdrowia, a BPZ dotyczących dokumentowania decyzji o sposobie 

rozpatrzenia odwołania. Druga część zastrzeŜeń miała charakter wyjaśnień. Kolegium 
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NIK na posiedzeniu w dniu 19 marca 2008 r. uznało zastrzeŜenia zgłoszone 

w pierwszym punkcie za zasadne.  

Pozostali kierownicy jednostek w okresie od 11 do 28 lutego 2008 r. udzielili 

odpowiedzi na wystąpienia informując o sposobie wykorzystania uwag oraz realizacji 

wniosków pokontrolnych.  

Sekretarz UKIE poinformował, Ŝe wnioski zostaną zrealizowane poprzez 

wprowadzenie do procedur wewnętrznych modyfikacji obligującej do prowadzenia 

oceny formalnej przez co najmniej dwóch pracowników, a do karty ocen rubryki 

dokumentującej termin dokonania oceny. Ponadto UKIE zobowiązał 

się do przestrzegania terminów związanych z procedurą odwoławczą. 

Dyrektor BPZ poinformowała, Ŝe w wyniku uwag zgłaszanych m. in. przez 

Biuro nowy System monitorowania Programu Operacyjnego Mechanizmu 

Finansowego EOG i NMF przyjęty przez KERM 25 stycznia 2008 r. wprowadza 

zapis, ze 15-dniowy termin analizy i weryfikacji wniosków o płatność „ulega 

wydłuŜeniu o ile beneficjent nie przedstawił kompletnej i poprawnej dokumentacji 

finansowej do wniosku o płatność”.   

Prezes Zarządu NFOŚiGW stwierdził, Ŝe Fundusz jest w trakcie prac 

nad aktualizacją podręcznika procedur. Zapisy w podręczniku zostały zaktualizowane 

zgodnie z wnioskiem NIK, a po zatwierdzeniu podręcznika przez Zarząd Funduszu 

zaktualizowane zostaną ścieŜki audytu. Ponadto Prezes poinformował, 

Ŝe dla skrócenia czasu oceny wniosków ze środków Funduszu Pomocy Technicznej 

zostaną opłaceni pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie przy ocenie formalnej, 

natomiast ocena merytoryczna będzie dokonywana przez dwóch, a nie przez trzech 

pracowników, jak to miało miejsce w pierwszym i drugim naborze.  

Minister Środowiska poinformował, Ŝe 8 lutego 2008 r. na posiedzeniu 

Komitetu Sterującego zatwierdzono listę rankingową dla priorytetu 2.2. 

W odniesieniu do wniosków pokontrolnych Minister Środowiska stwierdził:  

- aneks nr 1 do porozumienia ramowego zawierający m. in. terminy oceny 

wniosków został skierowany 22 lutego 2008 r. do podpisu przez Prezesa 

NFOŚiGW; 

- usprawnione zostaną zasady dokumentowania sposobu rozpatrzenia odwołań; 
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- Ministerstwo Środowiska podczas trzeciego naboru wniosków będzie 

informowało wnioskodawców o moŜliwości złoŜenia odwołania od decyzji 

o odrzuceniu wniosku. 

- od 1 marca 2008 r. zostanie ogłoszony nabór dotyczący zatrudnienia czterech 

dodatkowych osób. 

W odpowiedzi z 20 lutego 2008 r. Minister Finansów poinformował, 

Ŝe Instytucja Płatnicza podjęła kroki w celu uniknięcia sytuacji pojawienia 

się uchybień podobnych do opisanych w wystąpieniu pokontrolnym. Dlatego 

do końca lutego 2008 r. przewidywana jest rewizja i modyfikacja podręcznika 

procedur Instytucji Płatniczej oraz akceptacja jego nowej wersji. 

W odpowiedzi z 26 lutego 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego 

poinformowała, Ŝe w celu usprawnienia procedury odwoławczej i uniknięcia 

potencjalnych opóźnień KPK podczas trzeciego, ostatniego naboru wniosków będzie 

czuwał nad jego przebiegiem poprzez robocze monitorowanie stanu prac w tym 

zakresie w poszczególnych IP. Informując o sposobie realizacji wniosków 

pokontrolnych Minister Rozwoju Regionalnego stwierdziła, Ŝe: 

- przy okazji zmian Systemu Monitorowania podyktowanych przez darczyńców 

i wprowadzonych w styczniu 2008 r. KPK wydłuŜył o 10 dni roboczych termin 

dla beneficjentów na przygotowanie sprawozdań kwartalnych oraz o 10 dni 

kalendarzowych dla IP/IW na ich weryfikację i przekazanie do KPK; 

- w celu rozdzielenia funkcji IP dla priorytetu 2.9 i KPK pełnionych przez Zastępcę 

Dyrektora DPT, karty ocen sporządzane na etapie oceny KPK dla ww. priorytetu 

będą zatwierdzane wyłącznie przez Dyrektora DPT, co znajdzie odzwierciedlenie 

w podręczniku procedur MRR; 

- do posiedzeniu Komitetu Monitorującego w marcu 2008 r. planowana jest zmiana 

regulaminu Komitetu dotycząca m.in. uszczegółowienia zasad potwierdzania 

obecności członków na posiedzeniach oraz przedstawiania stosownych 

upowaŜnień dla osób zastępujących członków w obradach Komitetu.  
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5. Załączniki 

Załącznik nr 1 

Wykaz Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wspomagających  

dla poszczególnych priorytetów 

 

L.p. 
 

Priorytet 
Instytucja 

Pośrednicząca 

Instytucja 
Wspomagająca dla 

Instytucji 
Pośredniczącej 

2.1. Ochrona środowiska, w tym środowiska 
ludzkiego, poprzez między innymi redukcję 
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych 
źródeł energii 

Ministerstwo Środowiska 
 

Narodowy Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

2.2. Promowanie zrównowaŜonego rozwoju 
poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie 
zasobami 

Ministerstwo Środowiska Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

2.3. Ochrona kulturowego dziedzictwa 
europejskiego, w tym transport publiczny i 
odnowa miast 

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

 

2.4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. 
promowanie wykształcenia i szkoleń, 
wzmacnianie w samorządzie i jego 
instytucjach potencjału z zakresu 
administracji lub słuŜby publicznej, a takŜe 
wspierających go procesów 
demokratycznych 

Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej 
 

 

 

2.5.  Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem 
Ministerstwo Zdrowia 
 

Biuro do Spraw 
Zagranicznych 
Programów Pomocy 
w Ochronie Zdrowia 

2.6. Badania naukowe 
Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego  

 
2.7.  WdraŜanie przepisów z Schengen, 

wspieranie Narodowych Planów Działania z 
Schengen, jak równieŜ wzmacnianie 
sądownictwa 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Władza WdraŜająca 
Programy Europejskie 
(dawniej Władza 
WdraŜająca Program 
Współpracy 
Przygranicznej Phare) 

2.8.  Ochrona środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem wzmocnienia zdolności 
administracyjnych do wprowadzania w 
Ŝycie odpowiednich przepisów istotnych dla 
realizacji projektów inwestycyjnych 

Ministerstwo Środowiska 
 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

 
 

2.9. Polityka regionalna i działania 
transgraniczne 

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego 

Władza WdraŜająca 
Programy Europejskie 
(dawniej Władza 
WdraŜająca Program 
Współpracy 
Przygranicznej Phare) 

2.10. Pomoc techniczna przy wdraŜaniu acquis 
communautaire 

Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej  
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Załącznik nr 2 

WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW  

BMF Biuro Mechanizmów Finansowych 
KPK Krajowy Punkt Kontaktowy 
IP Instytucja Pośrednicząca  
IPł Instytucja Płatnicza 
IW  Instytucja Wspomagająca 
IA Instytucja Audytu 
KM Komitet Monitorujący 
KS Komitet Sterujący 
MF Ministerstwo Finansów 
MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
MŚ Ministerstwo Środowiska 
MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
UKIE Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 
MZ Ministerstwo Zdrowia 
MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
WWPE Władza WdraŜająca Programy Europejskie (dawniej Władza 

WdraŜająca Program Współpracy Przygranicznej Phare) 
UE Unia Europejska 
EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu 
EOG Europejski Obszar Gospodarczy 
Mechanizmy  Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizmu Finansowy

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
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Załącznik nr 3 

Ilościowa i wartościowa statystyka pierwszego naboru (stan na koniec 2007 roku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
W ramach pierwszego naboru wniosków do dnia 9 lutego 2007 r. KPK przekazał do BMF 197 
wniosków, w tym 18 projektów rezerwowych oraz 29 dodatkowych projektów termomodernizacyjnych 
z priorytetu 2.1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego.  

w euro 

Priorytet 
Kwota środków 

zakontraktowanych z 
BMF 

Kwota środków 
zakontraktowanych z 

Beneficjentami 

Środki wypłacone na 
rzecz beneficjentów 

 
4:2 

 
[%] 

 
4:3 

 
[%] 

1 2 3 4 5 6 

2.1 42.979.810 25.917.172 
1.871.439 4,35 7,22 

2.2 2.639.843 2.261.876 
145.437 5,51 6,43 

2.3 36.548.175 36.548.175 
3.994.228 10,93 10,93 

2.4 10.664.289 10.664.289 
492.958 4,62 4,62 

2.5 16.282.891 14.303.559 
2.582.469 15,86 18,05 

2.6 8.403.716 8.403.716 
1.217.239* 14,48 14,48 

2.7 44.509.591 44.509.591 
0 0,0 0,0 

2.8 2.015.826 306.000 
40.739 2,02 13,3 

2.9 1.949.512 1.949.512 
331.678 17,01 17,01 

2.10 1.059.500 1.059.500 33.969 
3,21 3,21 

RAZEM 167.053.153 145.923.390 10.710.106 
6,41 7,34 

* MNiSW przekazało informację ze stanem do 4 grudnia 2007 r. 

 
Priorytet 

Liczba 
wniosków 
złoŜonych 

Liczba wniosków* 
zarekomendowanych + 

wnioski z list 
rezerwowych 

Kwota 
dofinansowania w 

euro 
zarekomendowana 

przez KS (bez 
rezerwowych) 

Stosunek % 
ilości złoŜonych 
wniosków do 

projektów 
rekomendowanych 

62 47.451.315 9,3% 2.1. Ochrona środowiska, w 
tym środowiska ludzkiego 

665 
 29 (dodatkowa alokacja) 19.883.038 13,7% 

2.2. Promowanie 
zrównowaŜonego rozwoju 

13 5 + 1 wniosek 
rezerwowy 

3.244.410 46.2% 

2.3. Ochrona kulturowego 
dziedzictwa europejskiego 111 14 + 1 wniosek 

rezerwowy 37.295.310 13,5% 

2.4. Rozwój zasobów ludzkich 46 11 11.267.012 23,9% 
2.5. Opieka zdrowotna i 
opieka nad dzieckiem 

372 22 + 9 wniosków 
rezerwowych 

17.845.769 8,3% 

2.6. Badania naukowe 121 17+ 7 wniosków 
rezerwowych 

8.528.134 19,8% 

2.7. WdraŜanie przepisów z 
Schengen 

47 11 45.380.002 23,4% 

2.8. Ochrona środowiska -
zdolności administracyjne 

6 2 2.208.788 33,3% 

2.9. Polityka regionalna i 
działania transgraniczne 6 3 1.949.449 50,0% 

2.10. Pomoc techniczna przy 
wdraŜaniu acquis 
communautaire 

4 3 1.059.500 75,0% 

Razem 1391 
150 +  18 wniosków 

rezerwowych + 29 dot. 
priorytetu 2.1 

176.229.689 + 19.883.038 
(dodatkowa alokacja dot. 

priorytetu 2.1) 
14,2% 
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Załącznik nr 4 

 

Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, 
które przeprowadziły w nich kontrole 

 

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – Departament Administracji Publicznej 

Kontrole przeprowadzone przez Departament BudŜetu i Finansów: 

− Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

− Ministerstwo Finansów 

− Ministerstwo Zdrowia 

− Ministerstwo Środowiska 

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

− Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia 
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Załącznik nr 5 

Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych  

za kontrolowaną działalność 

 

Ministrami Rozwoju Regionalnego byli: 

− GraŜyna Gęsicka od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r.; 

− ElŜbieta Bieńkowska od 16 listopada 2007 r. 

Ministrami Finansów byli: 

− Mirosław Gronicki od 21 lipca 2004 r. do 31 października 2005 r.; 

− Teresa Lubińska od 31 października 2005 r. do 7 stycznia 2006 r.; 

− Zyta Gilowska od 7 stycznia 2006 r. do 24 czerwca 2006 r. i od 22 września 

do 16 listopada 2007 r.; 

− Paweł Wojciechowski od 24 czerwca 2006 r. do 14 lipca 2006 r.; 

− Stanisław Kluza od 14 lipca 2006 r. do 22 września 2006 r.; 

− Jan Vincent – Rostowski od 16 listopada 2007 r. 

Ministrami Środowiska byli: 

− Jerzy Swatoń od 11 czerwca 2004 r. do 25 maja 2005 r.; 

− Tomasz Podgajniak od 25 maja 2005 r. do 31 października 2005 r.; 

− Jan Szyszko od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r.; 

− Maciej Nowicki od 16 listopada 2007 r. 

Ministrami Zdrowia byli: 

− Marek Balicki od 15 lipca 2004 r. do 31 października 2005 r.; 

− Zbigniew Religa od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r. 

− Ewa Kopacz od 16 listopada 2007 r. 

Sekretarzami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej byli: 

− Jarosław Pietras od 4 maja 2004 r. do 13 kwietnia 2006 r.; 

− Ewa Ośniecka – Tamecka od 13 kwietnia 2006 r. do 16 sierpnia 2007 r.; 

− Tomasz Nowakowski od 29 sierpnia 2007 r. do 17 grudnia 2007 r.; 

− Mirosław Dowgielewicz od 17 grudnia 2007 r.  

Prezesami Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej byli: 

− Jan Hawrylewicz od 22 marca 2005 r. do 2 stycznia 2006 r. 

− Kazimierz Kujda od 20 października 2006 r. (od 2 stycznia 2006 r. pełnił obowiązki 

Prezesa Zarządu) do 17 stycznia 2008 r.; 

− Jan Rączka od 21 stycznia 2008 r.  

Dyrektorem Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia jest 

od 20 listopada 2001 r. Jadwiga Jaszczyk 
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Załącznik nr 6 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

6. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

7. Minister Rozwoju Regionalnego 

8. Minister Finansów 

9. Minister Zdrowia  

10. Minister Środowiska 

11. Sekretarz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 
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Załącznik nr 7 

Wykaz podstawowych aktów prawnych, materiałów i publikacji dotyczących kontroli 

1. Umowa o rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego z dnia 14 października 
2003 r. 

2. Memorandum of Understanding wdraŜania Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (z aneksami) M.P.2005, Nr 23, poz. 343. 

3. Memorandum of Understanding wdraŜania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
(z aneksami) M.P. 2005, Nr 23, poz. 342. 

4. Zasady i procedury wdraŜania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 –obowiązuje 
wersja z 2006 r. 

5. Zasady i procedury wdraŜania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 – 
obowiązuje wersja ze zmianami z 26 marca 2007 r.  

6. Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – zatwierdzony przez 
Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2005 r. ze zmianami przyjętymi przez Radę Ministrów 
w dniu 14 listopada 2006 r. oraz w dniu 22 czerwca 2007 r.  

7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 
ze zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726). 

10. System monitorowania programu operacyjnego Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – maj 2007. 

11. System przepływów finansowych dla pojedynczych projektów i programów realizowanych 
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
– marzec 2007. 

12. Wytyczne dla Państwa – Beneficjenta ws. raportowania i monitorowania, Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2004-2009. 

13. Wytyczne w zakresie zgłaszania nieprawidłowości - Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009. 

14. Szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego na lata 2004-2009. 

15. Dokumenty i wytyczne związane z wdraŜaniem Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na 
stronie internetowej pod adresem  www.eog.gov.pl w zakładce Dokumenty. 

 


