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Wykaz skrótów 



 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

GIKS Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej  

IA Instytucja Audytowa (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej) 

IC Instytucja Certyfikująca (zadania tej Instytucji wykonuje komórka 
organizacyjna w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) 

IK NSRO komórka organizacyjna w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego  
realizująca zadania Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
koordynacji NSRO  

IK RPO komórka organizacyjna w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
realizująca zadania Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
koordynacji RPO  

IP Instytucja Pośrednicząca  

IPOC Instytucja (e) Pośrednicząca (e) w Certyfikacji (wojewoda) 

IZ Instytucja (e) Zarządzająca (e) Regionalnym Programem Operacyjnym 
(zarząd województwa) 

KE/Komisja Komisja Europejska 

KK NSRO Komitet Koordynujący NSRO 

KJO komórka organizacyjna w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
realizująca zadania Krajowej Jednostki Oceniającej  

KM Komitet (y) Monitorujący (e) 

MF Ministerstwo Finansów 

MRR  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

RPO Regionalny (e) Program (y) Operacyjny (e) 

UM urząd marszałkowski/urzędy marszałkowskie 

UW  urząd wojewódzki/urzędy wojewódzkie 

Rozporządzenie Rady 
(WE) 1083/2006 

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady   

Rozporządzenie Komisji 
(WE) 1828/2006 

Rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia 
(WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

SIMIK 07-13 System Informatyczny Monitoringu i Kontroli 

Ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki 
rozwoju 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju  

1. Wprowadzenie 



Temat kontroli 

Przestrzeganie prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdraŜania systemów 

zarządzania i kontroli  regionalnych programów operacyjnych dla okresu programowania 

2007-2013 

Numer kontroli 

P/08/132 – kontrola koordynowana 

Cel kontroli  

Celem kontroli było dokonanie oceny, czy zaprojektowane, dla okresu 2007-2013 i aktualnie 

wdraŜane systemy zarządzania i kontroli1, będące narzędziem wspomagającym właściwą 

realizację regionalnych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków EFRR, są 

zgodne z wymogami prawa wspólnotowego oraz krajowego. Kontrola miała równieŜ na celu 

ocenę rzetelności podejmowanych działań, przy wdraŜaniu elementów systemów, w tym 

ocenę potencjalnej skuteczności ustanowionych systemów zarządzania i kontroli z punktu 

widzenia ich zdolności do minimalizowania ryzyka występowania błędów i nieprawidłowości 

(równieŜ zachowań  korupcyjnych). 

Obszar badań kontrolnych 

Badaniami kontrolnymi objęto obszar realizacji zadań w szczególności wynikających 

z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) 1083/20062, Rozporządzenia Komisji (WE) 

1828/20063 oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju4 

w zakresie: 

a) wdraŜania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia5, 

b) działań na rzecz stworzenia ram instytucjonalno-organizacyjnych systemów zarządzania 

i kontroli dla regionalnych programów operacyjnych, 

c) uwzględnienia zasady partnerstwa przy przygotowaniu i wdraŜaniu regionalnych 

programów operacyjnych, 

                                                 
1 Pojęcie „system zarządzania i kontroli” (ang. management and control system), zdefiniowano w Rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFRR, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999. 
2 Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006. 
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006. 
4 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
5 Tekst NSRO jest dostępny m.in. na stronie internetowej MRR (www.mrr.gov.pl). 
 



d) przygotowania systemu monitorowania oraz systemu sprawozdawczości, 

e) organizacji i funkcjonowania elektronicznego systemu wymiany danych z Komisją oraz 

Krajowego Systemu Informatycznego, 

f) przygotowania systemu informowania o nieprawidłowościach przy wykorzystywaniu 

środków EFRR wydatkowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

Uzasadnienie podjęcia kontroli 

Po wprowadzonej w 2006 r. reformie Polityki Spójności, dla okresu programowania 

obejmującego lata 2007-2013, głównym celem Unii Europejskiej pozostaje zmniejszenie 

dysproporcji w rozwoju społeczno-ekonomicznym, między państwami członkowskimi i ich 

regionami. Wobec konieczności spełniania wymogów naleŜytego zarządzania finansami, 

w ramach korzystania z zasobów finansowych Polityki Spójności, na poziomie Komisji 

Europejskiej podjęto działania zmierzające do usprawnienia przepisów i uproszczenia zasad 

zarządzania wykorzystaniem środków pozostawionych do dyspozycji państw członkowskich.  

Przyjęte w Polsce, na lata 2007-2013, prawno-organizacyjne ramy systemu wykorzystania 

środków Unii Europejskiej zostały zmienione w stosunku do minionego okresu 

programowania. Zarządzanie programami operacyjnymi rozdzielono pomiędzy ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, odpowiedzialnego za krajowe programy 

operacyjne oraz zarządy poszczególnych samorządów województw, odpowiedzialne za 

zarządzanie regionalnymi programami operacyjnymi. Koordynacja wykorzystania środków 

z budŜetu Unii Europejskiej oraz sprawy zarządzania krajowymi programami operacyjnymi 

zostały powierzone ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego6.  

Na spotkaniu, które odbyło się w październiku 2006 r. na Węgrzech, prezesi najwyŜszych 

organów kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii, wyrazili wolę 

przeprowadzenia w poszczególnych krajach kontroli równoległej budowanych na okres 

programowania 2007–2013 systemów zarządzania i kontroli wybranych programów 

operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Niniejsza kontrola 

stanowi polski wkład do tej inicjatywy. 

                                                 
6 Patrz art. 35 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 



Zakres kontroli 

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 16 stycznia do 28 kwietnia 2008 r. Badaniami 

kontrolnymi objęto działania realizowane w 2007 r., z załoŜeniem, Ŝe uzyskane informacje 

będą uaktualnione do czasu zakończenia postępowań kontrolnych w jednostkach.  

Kontrolą objęto: 

a) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, realizujące m.in. zadania w zakresie koordynacji 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (IK NSRO), koordynacji wdraŜania 

i funkcjonowania regionalnych programów operacyjnych (IK RPO) oraz certyfikacji 

wydatków współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (IC),  

b) Ministerstwo Finansów, realizujące m.in. zadania instytucji audytowej (IA), 

c) 16 urzędów marszałkowskich, realizujących zadania zarządu województwa jako 

instytucji zarządzającej RPO (IZ), 

d) 16 urzędów wojewódzkich, realizujących w imieniu wojewodów zadania instytucji 

pośredniczącej w certyfikacji (IPOC). 

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwie Finansów, a takŜe w urzędach 

wojewódzkich kontrola została przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów legalności, 

gospodarności, rzetelności i celowości, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 

1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli7. W urzędach marszałkowskich kontrola została 

przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności i rzetelności, 

stosownie do art. 5 ust. 2 ww. ustawy. 

 

 

                                                 
7 T.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 



2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

2.1.1. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie zgodność badanych elementów 

systemów zarządzania i kontroli regionalnych programów operacyjnych z wymogami 

prawa wspólnotowego i krajowego, pomimo stwierdzonych uchybień, wymagających 

pewnych zmian w ocenianych procedurach.  

Formułuj ąc pozytywną ocenę, NIK miała na uwadze działania na rzecz:  

1) stworzenia ram instytucjonalno-organizacyjnych systemów zarządzania i 

kontroli dla regionalnych programów operacyjnych, w tym przypisania i rozdziału 

pomiędzy róŜne podmioty oraz w ich obrębie funkcji zarządzania i kontroli, 

2) przestrzegania zasady partnerstwa przy przygotowaniu i wdraŜaniu 

programów, w szczególności w zakresie powoływania i działalności komitetów 

monitoruj ących regionalne programy operacyjne, 

3) przygotowania systemu monitorowania oraz systemu sprawozdawczości,  

4) wdroŜenia elektronicznego systemu wymiany danych z Komisją Europejską 

oraz jego wykorzystania na etapie negocjacji regionalnych programów 

operacyjnych z Komisją, 

5) przygotowania systemu informowania o nieprawidłowościach.  

Stwierdzone uchybienia dotyczyły w szczególności:  

1) braków, w róŜnym stopniu i zakresie, właściwych mechanizmów kontrolnych, 

w ustanowionych przez większość instytucji zarządzających regionalnymi 

programami operacyjnymi procedurach w obszarach: 

– zapobiegania równoległemu dofinansowaniu z róŜnych źródeł tych samych 

operacji,  

– zapewnienia w pełnym zakresie przestrzegania prawa wspólnotowego przy ocenie 

dokumentów składanych przez beneficjentów,  

– zapewnienia uniknięcia sytuacji konfliktu interesów pracowników urzędów; 

2) niezachowania zasady przejrzystości opracowanych kryteriów wyboru projektów 

w procedurach ustanowionych przez niektóre zarządy województw w zakresie 

dotyczącym zmian pozycji projektów na listach rankingowych po 

przeprowadzonych ocenach; 

3) nieprzygotowania przez znaczną część wojewodów procedur rozpatrywania 

protestów od dokonanego przez zarządy województw wyboru projektów; 



4) braku niektórych elementów procedur dotyczących realizacji zadań Instytucji 

Certyfikuj ącej w zakresie certyfikowania prawidłowości poniesienia wydatków 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, dotyczących w szczególności 

uzgodnienia kwot certyfikowanych z kwotami ujawnianymi w wiarygodnych 

systemach księgowych. 

Izba stwierdziła opóźnienia, w stosunku do terminów wynikających z przyjętego 

harmonogramu prac, w zakresie wdroŜenia poszczególnych elementów systemów, 

uniemoŜliwiaj ące dokonanie oceny zgodności systemu jako całości. Dotyczy to m.in. 

Systemu Informatycznego SIMIK 07-13.  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie Ministerstwa 

Finansów do realizacji funkcji audytowej, a w szczególności terminowe przystąpienie 

do przeprowadzenia audytu zgodności systemów zarządzania i kontroli regionalnych 

programów operacyjnych. 

Podkreślić naleŜy, iŜ moŜliwość otrzymania z Komisji Europejskiej płatności 

okresowych uzaleŜniona jest od spełnienia wszystkich wymogów prawa 

wspólnotowego w zakresie ustanowienia skutecznego systemu zarządzania i kontroli.  

2.1.2. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących opóźnienia w opracowaniu aktów prawnych na potrzeby wdraŜania 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, ocenia skuteczność działań 

podejmowanych, przez właściwe jednostki organizacyjne, w zakresie przygotowania 

do realizacji regionalnych programów operacyjnych.  

 Wyniki kontroli wskazuj ą równieŜ na przedłuŜające się prace nad 

przygotowaniem i weryfikacją procedur w ramach systemów zarządzania i kontroli 

regionalnych programów operacyjnych zarówno dla instytucji zarządzających, jak 

i instytucji pośredniczących w certyfikacji.  

 W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz skontrolowanych urzędach 

marszałkowskich i wojewódzkich nie osiągnięto zakładanego ostatecznie poziomu 

zatrudnienia8, co wynikało m.in. z przyjętych harmonogramów naborów 

pracowników, a takŜe ograniczonego zainteresowania pracą w administracji 

publicznej.   

 

                                                 
8 Wg stanu do czasu zakończenia kontroli w poszczególnych jednostkach. 



2.2.Synteza wyników kontroli 

2.2.1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia zostały ustanowione zgodnie 

z wymogami prawa wspólnotowego, co zostało potwierdzone przez Komisję Europejską, 

ich zatwierdzeniem 7 maja 2007 r. Dla potrzeb przygotowania regionalnych programów 

operacyjnych, które stanowią instrument realizacji celów NSRO, Minister Rozwoju 

Regionalnego podejmował działania na rzecz wydania niezbędnych w tym zakresie aktów 

prawnych. Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują jednakŜe na siedmiomiesięczne 

opóźnienia w przygotowaniu części rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy 

publicznej. Do czasu zakończenia kontroli w marcu 2008 r., Minister Rozwoju 

Regionalnego wydał cztery, a nie wydał jeszcze sześciu planowanych rozporządzeń. 

Kolejny termin ich wejścia w Ŝycie, z uwzględnieniem wymaganej przepisami prawa 

wspólnotowego notyfikacji Komisji, zaplanowano dopiero na IV kwartał 2008 r. 

W konsekwencji rozpoczęcie realizacji przez beneficjentów części projektów moŜe być 

znacznie opóźnione (str. 26-27). 

2.2.2. Działania na rzecz stworzenia ram instytucjonalno-organizacyjnych dla systemów 

zarządzania i kontroli RPO, pomimo stwierdzonych uchybień, były zgodne z przepisami 

Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 oraz 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W celu zapewnienia zgodności sposobu 

wdraŜania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełniania wymagań 

określanych przez Komisję Europejską, a takŜe w celu zapewnienia jednolitości zasad 

wdraŜania programów operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podjęto prace 

nad opracowaniem wytycznych – działania te do czasu zakończenia kontroli nie zostały 

zakończone. 

Uwzględniając dotychczasowe zaawansowanie prac, w tym okoliczność terminowego 

podjęcia przez Instytucję Audytową zadania przeprowadzenia audytu zgodności systemów 

zarządzania i kontroli, w Ŝadnym ze skontrolowanych regionalnych programów 

operacyjnych, na koniec marca 2008 r., nie stwierdzono zagroŜenia przekroczenia 

dopuszczalnego 12-miesięcznego terminu przedłoŜenia Komisji opisów systemów, 

o którym mowa w przepisie art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. 

Ostateczna ocena ww. opisów uzaleŜniona będzie od wyników opinii Instytucji Audytowej 

na temat ich zgodności z wymogami prawa wspólnotowego. 

Stwierdzone w toku kontroli NIK uchybienia oraz stan zaawansowania prac do czasu 

zakończenia czynności kontrolnych w poszczególnych jednostkach wskazuje, Ŝe 



ustanowione systemy zarządzania i kontroli wymagały, dla zapewnienia ich skuteczności, 

poprawy i dalszych działań. I tak:  

2.2.2.1. W 15 skontrolowanych Instytucjach Zarządzających RPO, Instytucji Certyfikującej 

oraz 5 Instytucjach Pośredniczących w Certyfikacji, uwzględniając wymogi prawa 

wspólnotowego oraz kryterium rzetelności podejmowanych działań, stwierdzone zostały, 

w róŜnej skali i w róŜnym zakresie, uchybienia w przygotowaniu organizacyjnym 

i dokumentacyjnym polegające na: 

− braku aktualizacji regulaminów organizacyjnych niektórych Instytucji Zarządzających 

RPO oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji; 

− braku spójności części regulaminów organizacyjnych z przygotowywanymi przez 

Instytucje Zarządzające RPO oraz Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji 

instrukcjami wykonawczymi, określającymi procedury realizacji RPO; 

− braku aktualizacji pewnych elementów zakresów czynności pracowników Instytucji 

Zarządzających RPO oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji oraz ich 

spójności z instrukcjami wykonawczymi (str. 28-31); 

− nieopracowaniu, w przygotowywanych przez Instytucje Zarządzające RPO 

procedurach realizacji RPO, właściwych mechanizmów kontrolnych. Dotyczyło to 

obszarów: zapobiegania równoległemu dofinansowaniu z róŜnych źródeł tych samych 

operacji, zapewnienia pełnego przestrzegania prawa wspólnotowego przy ocenie 

dokumentów składanych przez beneficjentów, zapewnienia uniknięcia sytuacji 

konfliktu interesów przez pracowników urzędów; 

− niedoprecyzowaniu w niektórych podręcznikach i instrukcjach wykonawczych 

przygotowanych przez Instytucje Zarządzające RPO zasad i warunków zmian na 

listach rankingowych przy dokonywaniu wyboru projektów do dofinansowania przez 

zarządy województw; 

− niezapewnieniu w części Instytucji Zarządzających RPO oraz Instytucji 

Pośredniczących w Certyfikacji niektórych niezbędnych elementów dla stworzenia 

właściwej ścieŜki audytu, w szczególności w zakresie rejestrowania 

i dokumentowania przebiegu działań, oraz przechowywania i ochrony dokumentacji 

(str. 31-36); 

− nieprzygotowaniu przez Instytucję Certyfikującą mechanizmów kontrolnych 

zapewniających, by deklaracje wydatków oraz wnioski o płatność były zgodne 

z kwotami ujawnionymi w wiarygodnych systemach księgowych (str. 35-36). 



Ponadto NIK stwierdziła opóźnienia 10 wojewodów w przygotowaniu procedur 

dotyczących rozpatrywania protestów składanych przez potencjalnych beneficjentów do 

dokonywanego przez zarządy województw wyboru projektów (str. 33-34). 

Wskazać przy tym naleŜy, iŜ przygotowywanie dokumentacji systemów zarządzania 

i kontroli, do czasu podpisania protokołów kontroli NIK, nie zostało jeszcze ostatecznie 

zakończone. W szczególności we wszystkich przypadkach dla zapewnienia ich zgodności 

z przepisami prawa wspólnotowego, a takŜe zapewnienia odpowiedniej jakości trwało ich 

opiniowanie przez Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji (dla celów certyfikacji), 

natomiast Instytucja Audytowa prowadziła audyt zgodności tych systemów (str. 37-41). 

2.2.2.2. Badania kontrolne wykazały, Ŝe choć pracownicy odpowiedzialni za wdraŜanie, na 

róŜnych poziomach, regionalnych programów operacyjnych posiadali wystarczającą wiedzę 

w zakresie funduszy unijnych, to jednak Ŝaden z urzędów marszałkowskich oraz urzędów 

wojewódzkich nie osiągnął jeszcze (do czasu zakończenia czynności kontrolnych w tych 

jednostkach) pełnego zatrudnienia. Ponadto w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 

stwierdzono opóźnienia w osiągnięciu planowanego poziomu zatrudnienia przez Instytucję 

Koordynującą RPO i Instytucję Certyfikującą, czego skutkiem było m.in. opóźnienie 

w opiniowaniu przez Instytucję Certyfikującą projektów instrukcji wykonawczych 

Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji. (str. 29-31) 

2.2.2.3. Pomimo podjęcia szeregu działań w zakresie przygotowania dokumentów 

opisujących systemy zarządzania i kontroli, odpowiedzialnym za to zarządom województw 

(z wyjątkiem woj. śląskiego) nie udało się stworzyć warunków organizacyjno-prawnych, 

umoŜliwiających ogłaszanie, do końca 2007 r., konkursów o naborach w ramach 

perspektywy finansowej 2007-2013. Do końca marca 2008 r. w Ŝadnym z RPO nie 

zakończono budowy systemów zarządzania i kontroli, w szczególności nie został 

ukończony (z wyjątkiem woj. śląskiego) proces opracowania procedur instytucji 

pośredniczących, wybranych przez poszczególne zarządy województw. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy naleŜy upatrywać w nakładaniu się zadań związanych 

z przygotowaniem systemów zarządzania i kontroli dla okresu programowania 2007-2013, 

z rozliczaniem finansowym dla okresu programowania 2004-2006. Na zaistniałą sytuację 

wpływ miała równieŜ przyjęta przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizacja 

sposobu weryfikowania dokumentów niezbędnych dla funkcjonowania tych systemów, 

prowadząca do wielomiesięcznych konsultacji dokumentów przygotowywanych przez 

Instytucje Zarządzające RPO (str. 38-40). 



2.2.3.We wszystkich 16 Instytucjach Zarządzających RPO przy przygotowaniu i wdraŜaniu 

RPO przestrzegana była zasada partnerstwa, wynikająca z przepisów prawa 

wspólnotowego. Powoływanie Komitetów Monitorujących RPO nastąpiło 

z uwzględnieniem w składach komitetów szerokiej reprezentacji róŜnych środowisk i grup 

społecznych. Ponadto w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny Minister Rozwoju 

Regionalnego, biorąc pod uwagę rekomendacje Instytucji Zarządzających RPO, podjął 

prace na rzecz powołania niezaleŜnych ekspertów. Do końca marca 2008 r. nie zakończono 

jednak procedury powoływania ekspertów i nie sporządzono ich listy9 (str. 40-41). 

2.2.4.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz urzędy marszałkowskie przystąpiły do 

przygotowania systemu komunikacji oraz systemu monitorowania i sprawozdawczości 

RPO. Odbywało się to zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego oraz krajowymi 

wytycznymi wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego (str. 41-45). 

2.2.5.Podjęte zostały działania na rzecz organizacji i wdroŜenia elektronicznego systemu 

wymiany danych z KE (SFC 2007) oraz Krajowego Systemu Informatycznego. Wyniki 

kontroli wskazują, Ŝe zdecydowanej poprawy wymagała terminowość wdraŜania Systemu 

Informatycznego SIMIK 07-13 w ramach tworzonego Krajowego Systemu 

Informatycznego. Dotychczasowe półroczne opóźnienia w tym zakresie w stosunku do 

pierwotnie przyjętego harmonogramu, wynikają − zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów 

− z trudności we współpracy z wykonawcą oraz z niskiej jakości dostarczanego 

oprogramowania. Ewentualne dalsze opóźnienia w tym zakresie mogą mieć istotny wpływ 

na zaakceptowanie przez Komisję dołączonej do opisu systemów zarządzania i kontroli 

opinii o ich zgodności z przepisami prawa wspólnotowego, co warunkuje przekazanie przez 

Komisję pierwszej płatności okresowej. 

Natomiast NIK ocenia pozytywnie organizację i funkcjonowanie informatycznego systemu 

wymiany danych z Komisją SFC 2007. System ten został wdroŜony i był wykorzystany 

przez Instytucje Zarządzające RPO w trakcie negocjowania RPO do przesyłania projektów 

regionalnych programów operacyjnych (str. 45-46). 

Wszystkie skontrolowane jednostki przystąpiły do stworzenia systemu informowania 

o nieprawidłowościach. W szczególności zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego oraz 

krajowymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego opracowano procedury 

                                                 
9 Dwie listy ekspertów zostały ogłoszone po zakończeniu kontroli NIK. 



sprawozdawczości i monitorowania nieprawidłowości oraz procedury odzyskiwania kwot 

nienaleŜnie wypłaconych. (str. 46-47)  

2.2.6. Kontrola ujawniła nieprawidłowości w wymiarze finansowym w wysokości 

16,3 mln zł10. (str. 44-45) 

2.3.Uwagi końcowe i wnioski 

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę dalszego zwiększania wiarygodności budowanych 

systemów zarządzania i kontroli, które odgrywają kluczową rolę we wspieraniu procesu 

realizacji RPO. Konieczność takich działań stanowi warunek skutecznego przeciwdziałania 

w przyszłości błędom i nieprawidłowościom przy wykorzystywaniu środków EFRR. 

NIK zwraca uwagę na fakt, Ŝe do czasu zakończenia kontroli: 

− nie wydano niezbędnych aktów prawnych (wystąpiły opóźnienia w przygotowaniu 

przez Ministra Rozwoju Regionalnego rozporządzeń w zakresie pomocy publicznej) 

dla potrzeb wdraŜania regionalnych programów operacyjnych, co prowadzi do 

opóźnień w realizacji części projektów oraz moŜe spowodować spiętrzenie pracy 

w kolejnych latach okresu programowania 2007-2013. Izba zwraca uwagę, iŜ równieŜ 

wyniki wcześniejszych kontroli wskazywały, Ŝe opóźnienia w wydawaniu aktów 

prawnych i innych dokumentów związanych z realizacją projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stanowią utrudnienie w realizacji 

zadań związanych z absorpcją środków unijnych; 

− istniała potrzeba dalszego wzmacniania kadrowego administracji publicznej 

w obszarze wykorzystywania środków unijnych. Potencjalne zagroŜenie 

nieosiągnięcia zakładanego poziomu zatrudnienia oraz zagroŜenie odpływu kadr 

z urzędów, tak jak to miało miejsce w latach wcześniejszych, stanowi istotny obszar 

ryzyka w procesach zarządzania RPO, który moŜe skutkować ograniczoną 

wydajnością organizacyjną poszczególnych jednostek (problem zagroŜenia 

spowodowanego rotacją kadr w instytucjach zaangaŜowanych w zarządzanie 

funduszami unijnymi, niewielkim doświadczeniem pracowników, a niekiedy 

niedostosowaniem poziomu zatrudnienia do zadań podnoszony był przez Izbę równieŜ 

w kontrolach dotyczących okresu programowania 2004-2006); 

                                                 
10 Łączna wartość umowy na kwotę 4.560 tys. euro (po przeliczeniu wg średniego kursu euro NBP z dnia zawarcia umowy, 
kurs 1 euro – 3,5838 zł, łącznie 16.342 tys. zł) zawartej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Instytucją 
Pośredniczącą 2 stopnia (Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego) na realizację zadań w perspektywie 
finansowej 2007-2015. Według NIK kwota nieprawidłowości została zaliczona do kategorii „innych nieprawidłowości 
w wymiarze finansowym”, które nie obejmują kwot wydatkowanych z naruszeniem prawa. 



− nie zakończono budowy systemów zarządzania i kontroli (w szczególności 

zasadniczego komponentu tych systemów - Systemu Informatycznego SIMIK 07-13). 

Ukończenie prac w tym zakresie i uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej stanowi 

warunek otrzymania płatności okresowych ze środków unijnych w ramach 

regionalnych programów operacyjnych. Niewypełnienie obowiązków, wymaganych 

przepisami prawa wspólnotowego, prowadzić będzie do opóźnień w składaniu do 

Komisji Europejskiej wniosków o płatność okresową. 

Ogólny stan wdraŜania regionalnych programów operacyjnych, na koniec marca 

2008 r., wskazuje na zagroŜenie uzyskania przez beneficjentów regionalnych programów 

operacyjnych dofinansowania z KE nie wcześniej niŜ w 2009 r., tj. dopiero w trzecim roku 

okresu programowania 2007-2013.  

Jednym z istotnych aspektów upraszczania procesów zarządzania funduszami 

strukturalnymi w obecnym okresie programowania jest właściwe zorganizowanie 

działalności kontrolnej. Wszystkie tworzone procedury uwzględniają szereg mechanizmów 

kontrolnych, w tym zasadę „wielu par oczu” oraz podlegają ocenie audytorów 

wewnętrznych poszczególnych jednostek. Uwzględnić przy tym naleŜy, iŜ od dnia 1 maja 

2008 r. istnieje moŜliwość przeprowadzania przez audytorów wewnętrznych audytów 

zlecanych m.in. przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, pełniącego funkcję 

Instytucji Audytowej11. W takiej sytuacji NIK widzi potrzebę ustalenia zasad współpracy 

pomiędzy Instytucją Certyfikującą a Instytucją Audytową (np. w zakresie terminów 

i zakresów przeprowadzanych kontroli), tak aby ograniczyć dublowanie zarówno kontroli 

funkcjonowania ustanawianych systemów zarządzania i kontroli, jak i poszczególnych 

operacji, dofinansowywanych ze środków unijnych. Niezbędne jest takŜe, zdaniem NIK, 

przeprowadzenie analizy „koszt – korzyść”, aby ograniczyć podjęcie, nieadekwatnych do 

przyjętego poziomu ryzyka, działań zmierzających do zapobiegania, wykrywania 

i korygowania nieprawidłowości, skutkującego wzrostem łącznych kosztów działalności 

kontrolnej. NIK zwróciła równieŜ uwagę, iŜ czynności w zakresie certyfikacji 

prawidłowości poniesienia wydatków, wykonywane przez Instytucję Certyfikującą, 

stanowiły powielenie czynności powierzonych Instytucjom Pośredniczącym w Certyfikacji, 

co moŜe przyczynić się do wydłuŜenia procesu certyfikacji. W opinii NIK, celowe byłoby 

rozwaŜenie moŜliwości wprowadzenia przez Instytucję Certyfikującą oceny prawidłowości 

                                                 
11 Patrz §§ 31-34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406). 
 



czynności wykonywanych przez Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji na próbie, aby 

ograniczyć dublowanie czynności.  

Izba zwraca uwagę, Ŝe dopuszczenie do częstych zmian regulacji dotyczących 

sposobu realizacji programów operacyjnych, w tym wydawanych wytycznych Ministra 

Rozwoju Regionalnego moŜe negatywnie wpływać na przejrzystość i stabilizację 

tworzonych elementów systemów zarządzania i kontroli, utrudniając zarówno ich skuteczne 

projektowanie oraz wiarygodne funkcjonowanie, jak równieŜ prowadzenie w stosunku do 

beneficjentów rzetelnych i przejrzystych działań informacyjnych.  

Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują na potrzebę podjęcia działań: 

−  przez Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie: 

1) jak najszybszego wydania aktów prawnych niezbędnych do wdroŜenia 
regionalnych programów operacyjnych, w szczególności w zakresie pomocy 
publicznej; 

2) koordynacji terminowego zakończenia budowy i dokumentowania −−−− zgodnych 
z wymogami prawa wspólnotowego i krajowego − systemów zarządzania 
i kontroli oraz terminowego przedłoŜenie opisów tych systemów Komisji; 

3) skoordynowania działań kontrolnych pomiędzy Ministerstwem Rozwoju 
Regionalnego i Ministerstwem Finansów; 

−  przez Ministra Finansów w zakresie: 

1)  jak najszybszego uruchomienia Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. 

Wnioski pokontrolne skierowane do zarządów poszczególnych województw oraz do 

wojewodów zostały omówione w dalszej części informacji pokontrolnej w pkt 4.2. 

(Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych 
i organizacyjnych 

3.1.1. Charakterystyka stanu prawnego 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

Zgodnie z art. 58 rozporządzenia, ustanowione przez państwa członkowskie systemy 

zarządzania i kontroli programów operacyjnych powinny zapewniać: 

a) określenie funkcji podmiotów związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz przydziału 
funkcji w obrębie kaŜdego podmiotu; 

b) zgodność z zasadą rozdzielenia funkcji pomiędzy tymi podmiotami i w ich obrębie; 

c) procedury dla zapewnienia zasadności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych 
w ramach programu operacyjnego; 

d) wiarygodne, skomputeryzowane systemy rachunkowości i księgowości, 
monitorowania i sprawozdawczości finansowej; 

e) system sprawozdawczości i monitorowania, w przypadku gdy podmiot 
odpowiedzialny powierza wykonanie zadań innemu podmiotowi; 

f) ustalenia dotyczące audytu funkcjonowania systemów; 

g) systemy i procedury w celu zapewnienia stosowania właściwej ścieŜki audytu; 

h) procedury sprawozdawczości i monitorowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania 
kwot nienaleŜnie wypłaconych. 

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi 

i ich kontrolę. Działania te w szczególności dotyczą zapewnienia, Ŝe systemy zarządzania 

i kontroli programów operacyjnych są ustanowione zgodnie z art. 58-62 rozporządzenia i Ŝe 

funkcjonują skutecznie. Obejmują one takŜe zapobieganie, wykrywanie i korygowanie 

nieprawidłowości oraz odzyskiwanie kwot nienaleŜnie wypłaconych wraz z odsetkami 

z tytułu zaległych płatności w stosownych przypadkach. Państwa członkowskie zgłaszają te 

nieprawidłowości Komisji i informują ją na bieŜąco o przebiegu postępowań 

administracyjnych i prawnych (art. 70). W ramach tworzenia systemów zarządzania 

i kontroli, przed złoŜeniem pierwszego wniosku o płatność okresową lub nie później niŜ 

w terminie dwunastu miesięcy od zatwierdzenia kaŜdego programu operacyjnego państwa 

członkowskie przedkładają Komisji opis tych systemów wraz z opinią wydaną przez 

Instytucję Audytową (art. 71).  



Art. 66  rozporządzenia nakłada na instytucję zarządzającą i komitet monitorujący 

obowiązek zapewnienia jakości realizacji programu operacyjnego. W ramach jego realizacji 

IZ i KM RPO prowadzą monitorowanie poprzez odniesienie do wskaźników finansowych 

i wskaźników, określonych w programie operacyjnym. Odbywa się to poprzez sporządzanie  

rocznych sprawozdań z realizacji programu operacyjnego, o których mowa w art. 67 oraz 

rocznej analizy programu operacyjnego, zgodnie z art. 68.  

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 i rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w zakresie: 

a) informacji i komunikacji; 

b) informacji w sprawie wykorzystania funduszy; 

c) systemów zarządzania i kontroli; 

d) nieprawidłowości; 

e) danych osobowych; 

f) korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania zasady dodatkowości; 

g) elektronicznej wymiany danych; 

h) instrumentów inŜynierii finansowej; 

i)    kwalifikowalności wydatków na mieszkalnictwo; 

j)    kwalifikowalności programów operacyjnych dla celu Europejska współpraca 

terytorialna. 

  Jednym z kluczowych pojęć regulowanych rozporządzeniem jest kategoria ścieŜki 

audytu12. ŚcieŜkę audytu uznaje się w myśl art. 15 rozporządzenia za właściwą, jeŜeli 

w odniesieniu do stosownego programu operacyjnego spełnia następujące kryteria: 

a) umoŜliwia stwierdzenie zgodności łącznych kwot poświadczonych Komisji ze 

szczegółowymi zapisami księgowymi oraz dokumentami dowodowymi, będącymi 

w posiadaniu instytucji certyfikującej, instytucji zarządzającej, instytucji 

                                                 
12 Czasami moŜna spotkać polskie tłumaczenie pojęcia „ścieŜka audytu” (ang. audit trail) jako ślad rewizyjny. 



pośredniczących i beneficjentów, dotyczącymi operacji współfinansowanych 

w ramach programu operacyjnego, 

b) umoŜliwia weryfikację dokonania płatności wkładu publicznego na rzecz 

beneficjenta, 

c) umoŜliwia weryfikację stosowania kryteriów wyboru ustanowionych przez komitet 

monitorujący program operacyjny, 

d) obejmuje w odniesieniu do kaŜdej operacji, stosownie do potrzeb, specyfikacje 

techniczne, plan finansowy, dokumenty dotyczące przyznania pomocy, dokumentację 

z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdania z przeprowadzonych weryfikacji 

i audytów. 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Aktem prawa krajowego regulującym zasady wdraŜania funduszy strukturalnych 

w Polsce jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

W świetle art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy instytucją zarządzającą regionalnym programem 

operacyjnym, która odpowiada za jego prawidłową realizację jest zarząd województwa. 

Szczegółowe zadania instytucji zarządzającej wynikają z art. 26 ustawy. Instytucja 

zarządzająca, wykonując te zadania, powinna uwzględniać zasadę równego dostępu do 

pomocy wszystkich kategorii beneficjentów w ramach programu oraz zapewniać 

przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie projektów.  

Zadania Ministra Rozwoju Regionalnego zostały określone w art. 35 ustawy. Minister 

ten odpowiada za koordynację w zakresie wykorzystania środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, w tym z budŜetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na dofinansowanie 

programów operacyjnych. Wykonuje on, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadania państwa 

członkowskiego określone w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

(ust. 2  pkt 1). Minister Rozwoju Regionalnego współpracuje równieŜ w zakresie 

przygotowywania regionalnych programów operacyjnych, monitoruje i kontroluje przebieg 

ich realizacji oraz zwraca się do zarządów województw z wnioskami dotyczącymi 

usprawnienia sposobu ich realizacji (ust. 5) oraz certyfikuje KE prawidłowość poniesienia 

wydatków w ramach programów operacyjnych (ust. 7). 

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Minister Rozwoju Regionalnego, w celu zapewnienia 

zgodności sposobu wdraŜania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz 

spełniania wymagań określanych przez KE, a takŜe w celu zapewnienia jednolitości zasad 

wdraŜania programów operacyjnych moŜe wydać wytyczne dotyczące programów 



operacyjnych. W przypadku regionalnych programów operacyjnych wytyczne dotyczące 

ww. spraw, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje po 

zasięgnięciu opinii właściwej instytucji zarządzającej. 

W myśl art. 36 ust. 1 ustawy realizacja programów operacyjnych podlega 

monitorowaniu przez KM. W przypadku regionalnych programów operacyjnych KM 

powołuje w drodze uchwały zarząd województwa (ust. 2).  

3.1.2. Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 

Podstawowym dokumentem określającym kierunki wsparcia realizacji polityki 

spójności ze środków budŜetu Wspólnot Europejskich w latach 2007-2013 są Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). Celem ich opracowania jest zapewnienie 

udzielania pomocy z funduszy unijnych zgodnie ze strategicznymi wytycznymi Unii 

Europejskiej. NSRO określają równieŜ związek pomiędzy priorytetami wspólnotowymi 

a krajowym programem reform zapisanym w Strategii Rozwoju Kraju.  

NSRO zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. 

i zatwierdzone przez KE w dniu 7 maja 2007 r.13. Instrumentem realizacji celów NSRO są 

poszczególne programy operacyjne, które wymagają zatwierdzenia przez Komisję 

Europejską. Celem strategicznym NSRO dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu 

konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost 

zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Cel ten będzie osiągany poprzez realizację ustanowionych celów horyzontalnych14. 

W ramach NSRO w latach 2007-2013 w Polsce realizowane są dwa cele polityki spójności 

„Konwergencja”15 oraz „Europejska współpraca terytorialna”16.  

                                                 
13 Przedmiot oraz tryb przygotowania NSRO określają przepisy art. 27-28 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.  
14 Cele te obejmują obszary:  
- poprawy jakości i funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowę mechanizmów partnerskich; 
- poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; 
- budowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu 

konkurencyjności Polski; 
- podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej 

wartości dodanej oraz rozwój sektora usług; 
- wzrost konkurencyjności polskich regionów oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej; 
- wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych w obszarach wiejskich. 
15 Cel Konwergencja obejmuje państwa członkowskie i regiony opóźnione w rozwoju. Regionami, na których koncentruje 
się cel Konwergencja, są regiony, w których produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca mierzony parytetem siły 
nabywczej wynosi nie mniej niŜ 75% średniej PKB na mieszkańca w Unii Europejskiej. Udzielanie tej pomocy ma 
zakończyć się w 2013 r. i nie moŜe być przedłuŜane o kolejny okres przejściowy. Wg NRSO w Polsce wskaźnik ten waha się 
od 72,8% w województwie mazowieckim do poniŜej 35% w województwach lubelskim i podkarpackim. 
16 Cel Europejska Współpraca Terytorialna obejmuje regiony połoŜone przy granicach lądowych lub morskich, obszary 
współpracy transnarodowej zdefiniowane w związku z działaniami popierającymi zintegrowany rozwój terytorialny 
i wspieranie współpracy międzyregionalnej oraz wymianę doświadczeń. 



O ile w latach 2004-2006 na realizację europejskiej polityki spójności w Polsce 

przeznaczono ogółem 16,85 mld euro, w tym 12,85 mld euro ze środków funduszy 

unijnych, o tyle w okresie programowania 2007-2013 kwota ta wzrosła kilkukrotnie. 

Łączna suma środków zaangaŜowanych w realizację celów NSRO, wynosi 85,5 mld euro, 

w tym z budŜetu Unii Europejskiej pochodziło będzie 66,5 mld euro. Ze środków EFRR 

przyznanych Polsce na lata 2007-2013 zostanie udzielone wsparcie w kwocie 32,7 mld 

euro, w tym w ramach 16 RPO, alokowano środki o wartości 16,6 mld euro (50,8% 

środków EFRR przyznanych Polsce).  
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Rys. 1. Alokacja środków EFRR na poszczególne RPO 

Wydawanie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 

Istotnym narzędziem budowy systemów zarządzania i kontroli są wytyczne Ministra 

Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w przepisie art. 35 ust. 3 ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. Mają one na celu  zapewnienie zgodności sposobu wdraŜania 

programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełniania wymagań 

określanych przez KE. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych NIK wydanych 

zostało 19 takich wytycznych. Proces opracowania wytycznych trwa juŜ od lutego 2007 r., 

stopniowo obejmując kolejne obszary regulacji w formie wytycznych17. Stwierdzono, Ŝe juŜ 

                                                 
17 Pierwsze Wytyczne nr 1 dotyczące prowadzenia negocjacji programów operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013 
z Komisją Europejską zostały wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 26 lutego 2007 r.  W 2007 r. wydanych 



w trakcie wdraŜania poszczególnych systemów zarządzania i kontroli nastąpił proces 

zmiany i uchylania ww. wytycznych. Wg stanu na 31 maja 2008 r. dokonano zmian 5 

wytycznych, do 2 wytycznych przygotowano sprostowania, 2 wytyczne zostały uchylone18, 

w przygotowaniu są 3 kolejne zmiany. 

System wdraŜania środków unijnych w Polsce 

System organizacyjny (tzw. system wdraŜania) funduszy strukturalnych przyznanych 

Polsce na lata 2007-2013 charakteryzuje się istnieniem trzech poziomów. 

Pierwszy z nich to poziom koordynacji. Koordynację w zakresie zarządzania NSRO 

i realizacji wszystkich programów polityki spójności sprawuje minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego. Minister Rozwoju Regionalnego odpowiada za przygotowanie, 

organizację oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu realizacji NSRO oraz 

prowadzi nadzór nad realizacją programów operacyjnych, w tym w zakresie zarządzania, 

monitorowania, kontroli i audytu, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniach 

Rady Wspólnot Europejskich.  

W odniesieniu do RPO rolę koordynującą pełni minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, odpowiedzialny za weryfikację projektów programów operacyjnych pod 

względem ich zgodności z NSRO, negocjowanie ich zapisów z KE we współpracy 

z instytucjami zarządzającymi RPO, kontrolę stosowania wytycznych Ministra Rozwoju 

Regionalnego oraz monitorowanie efektów wdraŜania RPO w regionach.  

                                                                                                                                                        
zostało 14 wytycznych, a w 2008 r. dalszych 5. Do  dnia 6 czerwca 2008 r. przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt 
Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. 
18 W dniu 3 marca 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego ogłosił „Komunikat w sprawie wytycznych MRR w zakresie 
wyboru projektów w trybie konkursowym” (M.P. Nr 24, poz. 243), w którym określił, i Ŝ ww. wytyczne przestają 
obowiązywać od dnia ogłoszenia komunikatu. Komunikat został opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 25 marca 
2008 r. Wydanie komunikatu było reakcją na liczne zarzuty strony samorządowej, zgłaszane m.in. na posiedzeniach 
Konwentu Marszałków Województw RP, o zbytnią ingerencję ww. wytycznych w swobodę działania instytucji 
zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi w zakresie wyboru projektów.  

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z 
krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, uchylone z dniem 24 kwietnia 2008 r. W opinii KE istnieje 
zasadnicza niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 
W związku z powyŜszym Minister Rozwoju Regionalnego przygotowuje w przedmiotowych Wytycznych MRR niezbędne 
zmiany, które wskaŜą beneficjentom sposób postępowania w okresie przejściowym tj. do czasu wejścia w Ŝycie 
znowelizowanych polskich przepisów. Jednocześnie Minister Środowiska przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej 
odpowiednie zmiany w przepisach prawa polskiego. Oba dokumenty były konsultowane ze słuŜbami KE w celu uzyskania 
pozytywnej opinii KE dla tych zmian.   
(http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Fundusze+unijne+07-3/080408_stosowanie_wyt_oos.htm). 

Po uzgodnieniu z KE, w dniu 3 czerwca 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego podpisał Wytyczne w zakresie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych. Dokument zawiera wskazówki odnośnie postępowań administracyjnych w procesie 
inwestycyjnym, które pozwolą w okresie przejściowym (tj. do czasu wejścia w Ŝycie nowych przepisów zgodnych 
z prawodawstwem unijnym) w sposób maksymalny wykorzystać istniejące regulacje prawne w celu zapewnienia zgodności 
z wymaganiami dyrektyw środowiskowych. …………………………………………………………………………………….                                                                                                                                     
(http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/04.06.08_Wytyczne_OOS.htm). 



Koordynację pomiędzy celami strategii rozwoju danego województwa, celami 

i mechanizmami realizacji na poziomie regionalnym róŜnych programów operacyjnych, 

polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, sprawuje 

zarząd województwa, wykorzystując w tym celu KM RPO.  

Drugi poziom to zarządzanie. Instytucja Zarządzająca (IZ) jest odpowiedzialna 

za przygotowanie i realizację programów operacyjnych. Dla RPO zadania w tym zakresie 

powierzono zarządom poszczególnych województw. IZ wykonuje między innymi zadania 

w zakresie zapewnienia zgodności wyboru operacji do dofinansowania z kryteriami wyboru 

projektów dla programu, zapewnienie prowadzenia kontroli programu operacyjnego, 

przedstawianie deklaracji płatności i wniosków o płatność do certyfikacji, dokonywanie 

oceny postępu programu na podstawie sprawozdania rocznego, przygotowywanie raportów 

o nieprawidłowościach oraz ich przekazywanie do odpowiedniej instytucji. IZ jest równieŜ 

odpowiedzialna za ewaluację RPO. 

Trzecim poziomem jest wdraŜanie programu. We wdraŜaniu RPO uczestniczą 

następujące podmioty: 

a) Instytucja Pośrednicząca (IP), do której IZ moŜe delegować wykonywanie części 

swoich zadań. Dokonując takiej delegacji IZ zachowuje całkowitą odpowiedzialność 

za całość realizacji programu. Delegacja następuje w drodze porozumienia, 

określającego szczegółowo zakres zadań Instytucji Pośredniczącej oraz wynikające 

z niego prawa i obowiązki obu stron porozumienia. IP moŜe równieŜ delegować część 

zadań związanych z wdraŜaniem operacji/grup operacji do Instytucji Pośredniczących 

II stopnia. 

b) Instytucja Certyfikująca (IC) poświadczająca do KE prawidłowość ponoszonych 

wydatków. Instytucja ta działa w strukturze ministerstwa właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego. W przypadku RPO w lipcu 2007 r. IC delegowała na 

podstawie zawartych porozumień, część funkcji związanych z certyfikacją do IPOC. 

Zadania w tym zakresie realizują poszczególne UW (IPOC). 

c) Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności z KE. Instytucją tą jest 

wyodrębniona komórka organizacyjna w MF.  

d) Instytucja Audytowa (IA), którą dla wszystkich programów operacyjnych jest 

działający w strukturze MF Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Zadania w tym 

zakresie wykonywane są za pośrednictwem wyodrębnionej komórki organizacyjnej 

oraz 16 urzędów kontroli skarbowej. Zadaniem IA jest dokonywanie niezaleŜnej 



oceny funkcjonowania ustanowionych systemów zarządzania i kontroli regionalnych 

programów operacyjnych. 

e) Komitet Monitorujący RPO (KM). Monitorowanie słuŜy zapewnieniu sprawnego 

zarządzania i realizacji NSRO oraz RPO. Funkcją poszczególnych komitetów jest 

nadzorowanie zgodności realizowanego wsparcia z polityką równych szans. KM 

został powołany dla kaŜdego RPO. W jego skład mają wchodzić przedstawiciele 

instytucji zarządzającej programem, samorządów z terenu danego województwa, 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawiciele wojewody, 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. Członkami komitetów będą równieŜ m.in. przedstawiciele 

partnerów społecznych oraz gospodarczych. Na rysunku nr 2 przedstawiono schemat 

systemu organizacyjnego dla RPO. 



Rys. 2. Poglądowy schemat systemu realizacji RPO 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Przygotowanie aktów prawnych na potrzeby wdraŜania Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 

RPO stanowią instrument realizacji celów określonych w NSRO. Warunkiem 

odpowiedniego przygotowania wdraŜania RPO jest opracowanie aktów prawnych, w tym 

regulujących warunki i tryb udzielania beneficjentom pomocy ze środków Unii 

Europejskiej. Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują, Ŝe Minister Rozwoju 

Regionalnego w ograniczonym zakresie wywiązał się z obowiązku wydania tych 

rozporządzeń, do czego był zobowiązany na podstawie przepisu art. 21 ust. 3 ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Od dnia wejścia w Ŝycie ww. ustawy, tj. od 26 grudnia 2006 r. do 31 marca 2008 r.19 

Minister Rozwoju Regionalnego wydał cztery rozporządzenia dotyczące pomocy 

publicznej20, które nie wymagały notyfikacji KE. Przewidywany termin wydania 

rozporządzeń nie wymagających notyfikacji KE pierwotnie określony został na wrzesień 

2007 r. W  odniesieniu do rozporządzeń wymagających notyfikacji KE termin zakończenia 

ścieŜki legislacyjnej i przesłania do notyfikacji określony został na koniec sierpnia 2007 r. 

W październiku 2007 r. weszły w Ŝycie 4 rozporządzenia, nie wymagające notyfikacji KE, 

dotyczące RPO: w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej21, w zakresie 

pomocy de minimis22, w zakresie pomocy na szkolenia23 oraz udzielania pomocy na usługi 

doradcze dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorców24. NIK ustaliła, Ŝe dwukrotnie 

przekroczono wynikające z programów prac legislacyjnych MRR terminy zakończenia 

ścieŜki legislacyjnej dla pozostałych rozporządzeń „pomocowych”. Według stanu na koniec 

marca 2008 r., nie zostało wydanych sześć rozporządzeń, wymagających notyfikacji KE. 
                                                 
19  Akty wykonawcze powinny zostać wydane po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Regionalnych Programów 

Operacyjnych. KE zatwierdziła te programy w okresie wrzesień-grudzień 2007 r. 
20   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399), rozporządzenie Ministra RR z 
dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. Nr 185, poz. 1317), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 
udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1318), 
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi 
doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1398). 

21 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399). 

22 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317). 

23 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia 
w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1318). 

24 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi 
doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1398). 



UniemoŜliwia to udzielanie pomocy publicznej na część inwestycji w ramach regionalnych 

programów operacyjnych25. Programy pomocowe, których dotyczy ww. sześć 

rozporządzeń, do zakończenia kontroli nie zostały jeszcze notyfikowane26 przez KE. 

Termin wejścia w Ŝycie brakujących rozporządzeń zaplanowano na IV kwartał 2008 r.  

Przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących pomocy publicznej udzielanej 

w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, zlecone zostało, w marcu 2007 r., 

konsorcjum wybranemu w trybie zamówienia z wolnej ręki na kwotę 151,2 tys. zł. 

W związku ze zmianą stanowiska MRR w odniesieniu do niektórych kwestii dotyczących 

zarówno zagadnień pomocy publicznej jak i zapisów wynikających z uregulowań 

dotyczących funduszy strukturalnych zamówione projekty rozporządzeń zostały zmienione 

przez pracowników MRR przed przekazaniem do dalszej konsultacji. 

3.2.2. Działania na rzecz stworzenia ram instytucjonalno-organizacyjnych systemów 
zarządzania i kontroli dla regionalnych programów operacyjnych 

3.2.2.1. Przygotowanie organizacyjne i kadrowe 

Zgodnie z przepisami art. 58 lit. a) i b) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, we 

wszystkich skontrolowanych urzędach podjęto działania w zakresie przypisania funkcji 

zarządzania (UM), certyfikacji (MRR oraz 16 UW) i audytu (GIKS oraz 16 urzędów 

kontroli skarbowej) oraz rozdziału funkcji zarządzania i kontroli w ich obrębie.  

W jednostkach tych trwały prace nad utworzeniem struktur organizacyjnych 

i pozyskiwaniem zasobów kadrowych oraz szkoleniem nowoprzyjętych pracowników. 

Zgodnie z przepisem  art.  58 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, w strukturze 

organizacyjnej MRR rozdzielono  funkcje IC, IK RPO i IK NSRO. KaŜda z tych funkcji jest 

wykonywana przez odrębne komórki organizacyjne MRR, a zakres ich zadań określono 

w uregulowaniach wewnętrznych. NiezaleŜność wykonywania funkcji została zapewniona 

równieŜ poprzez rozdzielenie podległości poszczególnych komórek organizacyjnych 

pomiędzy róŜnych podsekretarzy stanu w MRR.  

                                                 
25 Projekty rozporządzeń dotyczą udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego; na inwestycje w zakresie 
publicznego transportu miejskiego; na nabycie lub modernizację pasaŜerskiego taboru kolejowego; na inwestycje w 
zakresie transportu multimodalnego; na inwestycje w zakresie portów lotniczych; na rewitalizację. 

26   Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), notyfikacja oznacza przekazanie Komisji, zgodnie z  art. 88 Traktatu WE, 
projektu programu pomocowego lub projektu pomocy indywidualnej wraz z informacjami niezbędnymi dla oceny 
zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
podano, Ŝe dwa z ww. programy pomocowe zostały notyfikowane do KE 14 kwietnia 2008 r.  

    (http://www.mrr.gov.pl/Pomoc+publiczna/Regulacje+polskie/Programy+regionalne/ ). 



Z zachowaniem zasady przydziału oraz rozdziału funkcji zarządzania i kontroli, 

o której mowa w przepisach art. 58 lit. a) i b) ww. rozporządzenia, tworzone były struktury 

organizacyjne równieŜ w MF, jak równieŜ UM oraz UW.  

Z punktu widzenia kryterium rzetelności wywiązania się z obowiązków nałoŜonych 

przepisami prawa wspólnotowego NIK stwierdziła uchybienia, które dotyczyły 

następujących spraw: 

a) Instytucja Zarządzająca RPO 

Z przeprowadzonej kontroli wynika konieczność aktualizacji regulaminów wewnętrznych 

oraz zakresów czynności poszczególnych pracowników, zapewnienie ich spójności 

z  opisami systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcjami wykonawczymi oraz 

uzupełnienie przygotowywanej dokumentacji w 15 UM. I tak: 

− w UM woj.: podlaskiego, śląskiego oraz lubuskiego nie zapewniono spójności opisów 
systemów zarządzania i kontroli, instrukcji wykonawczych oraz zapisów regulaminów 

wewnętrznych. W UM Województwa Śląskiego nie powiązano ze sobą zapisów opisu systemu 
zarządzania i kontroli z Instrukcją Wykonawczą w zakresie procedur dotyczących wydatków 

certyfikowanych KE oraz przestrzegania kryteriów wyboru projektów;  

− w UM woj.: podlaskiego, pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-
mazurskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego poszczególnymi zakresami 

czynności (stanowiskowymi kartami pracy) nie objęto części działań, wynikających z Instrukcji 
Wykonawczej IZ RPO. Aktualizacji wymagały równieŜ zakresy czynności pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego; 

− w UM woj.: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego w zakresach czynności 
(stanowiskowych kart pracy) nie zapewniono rozdzielenia pomiędzy róŜne osoby zadań 

dotyczących prowadzenia, weryfikacji i zatwierdzania poszczególnych działań w ramach 
procedur weryfikacji wniosków o płatność oraz dokonywania płatności dla beneficjenta; 

− w UM Województwa Lubuskiego doszło do opóźnień w przygotowaniu do pełnienia funkcji 
Instytucji Zarządzającej. Dopiero w grudniu 2007 r. ustalono docelową strukturę 
organizacyjną, a większość dokumentów wymaganych w procesie wdraŜania regionalnego 

programu operacyjnego opracowano w I kwartale 2008 r., tj. po terminach wynikających 
z przyjętych harmonogramów; 

− w UM woj.: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-
mazurskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego nieopracowano wzorów list kontrolnych, które 
m.in. umoŜliwiałyby udokumentowanie stosowania w praktyce zasady rozdziału funkcji 

zarządzania od funkcji kontroli w  trakcie realizacji ustanawianych procedur.  

Wszystkie urzędy podjęły działania, aby zadania związane z wdraŜaniem systemu 

organizacyjnego RPO wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, w tym częściowo przez osoby, które zdobyły doświadczenie w poprzednim 



okresie programowania środków unijnych. W kaŜdym z urzędów trwała równieŜ realizacja 

programów szkoleniowych dla pracowników.  

W Ŝadnym ze skontrolowanych UM (do czasu zakończenia czynności kontrolnych 

w jednostkach) nie osiągnięto ostatecznie zakładanego poziomu zatrudnienia. NIK 

stwierdziła przy tym znaczne zróŜnicowanie stopnia zaawansowania osiągnięcia planów 

zatrudnienia. Przyczyny takiego stanu rzeczy uwarunkowane były z jednej strony 

przyjętymi harmonogramami zatrudnienia, zakładającymi stopniowe osiągnięcie pełnej 

sprawności instytucjonalnej w miarę postępu wdraŜania RPO (uwzględniającymi 

zatrudnienie przy wdraŜaniu RPO osób zatrudnionych  dotychczas przy rozliczaniu 

finansowych okresu 2004-2006), z drugiej brakiem lub niewielkim zainteresowaniem 

ogłaszanymi naborami do pracy (np. woj. kujawsko-pomorskie) oraz trudnościami 

lokalowymi (np. woj. śląskie). Postęp w realizacji planu zatrudnienia w poszczególnych 

UM przedstawia rysunek 3. 
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Rys.3. Postęp w realizacji planu zatrudnienia w poszczególnych urzędach marszałkowskich 
wg stanu na czas zakończenia kontroli w jednostkach 

 

b) Instytucja Certyfikuj ąca / Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji  

Z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentów wewnętrznych, w tym zakresów 

czynności pracę nad budową systemu zarządzania i kontroli naleŜało kontynuować 

w czterech UW. I tak: 



− w UW woj.: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego nie dokonano rozdziału 
pomiędzy róŜne osoby zadań dotyczących prowadzenia, weryfikacji i zatwierdzania 

poszczególnych działań; 

− w Wielkopolskim UW stwierdzono brak poświadczenia w udokumentowanej formie faktu 

zapoznania się pracowników ze swoim zakresem czynności; 

− w Kujawsko-Pomorskim UW struktura organizacyjna IPOC nie została dostosowana do 

wytycznych i instrukcji MRR, które zakładały istnienie 3 oddziałów (kontroli, certyfikacji 
wydatków i systemów) i jednego stanowiska administracyjnego.  

W MRR stwierdzono opóźnienia w osiągnięciu planowanego27 przez IK RPO i IC 

poziomu zatrudnienia. IK RPO osiągnęła pełny stan zatrudnienia, przewidziany na koniec 

2007 r., dopiero na początku marca 2008 r.  W IC do dnia 31 grudnia 2007 r. wykorzystano 

tylko 73,1% planowanych etatów. IC w celu osiągnięcia docelowego poziomu zatrudnienia 

realizuje w 2008 r. porozumienie w sprawie stopniowego przenoszenia pracowników 

z Instytucji Płatniczej w MF. Skutkiem niepełnego stanu zatrudnienia, jak wynika 

z kontroli, były m.in. opóźnienia w opiniowaniu przez IC projektów instrukcji 

wykonawczych IPOC.  

W Ŝadnym ze skontrolowanych urzędów wojewódzkich (IPOC) nie osiągnięto 

ostatecznie zaplanowanego poziomu zatrudnienia. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy 

były przyjęte harmonogramy zatrudnienia, zakładające stopniowy nabór pracowników 

z opcją przejścia do IPOC pracowników UW, zajmujących się rozliczaniem finansowym 

programowania z lat 2004-2006. Wg stanu na koniec 2007 r. komórki organizacyjne, 

którym powierzono zadania certyfikacji wydatków zatrudniały średnio 4-5 osób, co 

stanowiło 20-25% stanu docelowego, planowanego do osiągnięcia do 2009 r. W jednym 

przypadku stwierdzono niedostateczne przygotowanie na etapie tworzenia struktur 

organizacyjnych: 

− intensywnych działań w zakresie przygotowania kadrowego wymagała sytuacja, jaka miała 
miejsce w Warmińsko-Mazurskim UW. W związku z koniecznością przeniesienia zadań IPOC 

z Zespołu ds. Certyfikacji w Delegaturze w Elblągu do Oddziału IPOC przy Wydziale 
Organizacyjno-Administracyjnym w siedzibie urzędu w Olsztynie (docelowo odrębny Wydział 

Urzędu) osoby z Delegatury Urzędu w Elblągu pozostawały pracownikami IPOC do 
31 stycznia 2008 r., a następnie przeniesione zostały do wykonywania zadań nie związanych 

z wdraŜaniem zadań certyfikacji, choć w 2007 r. uczestniczyły one w licznych szkoleniach, 
m.in. organizowanych przez MRR. Z kolei osoby zatrudnione w Oddziale IPOC w siedzibie 
urzędu w Olsztynie, nie były w tym zakresie przeszkolone, choć posiadały doświadczenia 

w zakresie wdraŜania funduszy strukturalnych z poprzedniego okresu programowania. 
Przyczyną zaistniałej sytuacji było niedostateczne rozpoznanie moŜliwości powołania 

                                                 
27 „Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangaŜowanych w realizację Programów 

Operacyjnych w Polsce w latach 2007 – 2013” – dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 17 kwietnia 2007 r. 



w Delegaturze Urzędu w Elblągu odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za 
realizację zadań IPOC. 

c) Instytucja Audytowa 

MF było przygotowane kadrowo i organizacyjnie do wykonywania zadań IA, 

o których mowa w przepisach art. 62 ust.1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006.  Wprawdzie w strukturze organizacyjnej MF zachowana została zasada 

rozdziału funkcji zarządzania i kontroli, o której mowa w przepisie art. 58 lit. b) 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, to jednak stwierdzono przypisanie GIKS 

odpowiedzialności zarówno w zakresie nadzoru nad wdraŜania Systemu Informatycznego 

SIMIK 07-13 oraz nadzoru nad realizacją zadań IA. Wskazać przy tym naleŜy, iŜ 

we wcześniejszych rozwiązaniach organizacyjnych obowiązujących do stycznia 2008 r. 

nadzór nad wykonanie ww. zadań był rozdzielony między róŜne osoby. 

3.2.2.2. Przygotowanie procedur realizacji zadań Instytucji Zarz ądzającej RPO 

Wszystkie zarządy województw podjęły działania na rzecz przygotowania do 

realizacji zadań IZ RPO, określonych przepisami art. 60 rozporządzenia Rady (WE) 

1083/2006 oraz art. 26 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W urzędach tych, 

w ramach realizacji obowiązku, wynikającego z przepisu art. 58 lit. c) rozporządzenia Rady 

(WE) 1083/2006, trwały prace nad ustaleniem procedur dla procesu zapewnienia zasadności 

i prawidłowości wydatków zadeklarowanych w ramach RPO oraz wyboru i zatwierdzania 

operacji do finansowania.  

KaŜdy z UM przygotował projekty opisów systemu zarządzania i kontroli, które, 

z jednym wyjątkiem, były zgodne z przepisami art. 70 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083 oraz art. 21 i następnych rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 (w oparciu o wzór 

przedstawiony w załączniku XII tegoŜ rozporządzenia). Jedynie w UM Województwa 

Podlaskiego stwierdzono, Ŝe w projekcie opisu systemu zarządzania i kontroli nie 

uwzględniono wymogu, dotyczącego złoŜenia sprawozdania Komisji Europejskiego na 

temat nieprawidłowości, wymaganego załącznikiem nr XII do rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1828/2006. 

Projekty instrukcji wykonawczych opracowane przez IZ RPO zawierały procedury 

wymienione w przepisach art. 22 i 23 rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006, w tym 

m.in., objęte szczegółową kontrolą NIK, procedury wyboru i zatwierdzania operacji do 

finansowania, gromadzenia, weryfikacji oraz zatwierdzania wniosków o płatność oraz 

dokonywania płatności. 

a) Przygotowanie procedur 



 W trakcie czynności kontrolnych w 10 UM, stwierdzono w przygotowanych 

procedurach brak adekwatnych  mechanizmów kontrolnych w obszarach: 

− zapobiegania równoległemu dofinansowaniu z róŜnych źródeł tych samych operacji;   

− zapewnienia w pełnym zakresie przestrzegania prawa wspólnotowego przy ocenie 

dokumentów składanych przez beneficjentów;  

− zapewnienia uniknięcia sytuacji konfliktu interesów przez pracowników urzędów. 

Uwzględniając wymogi prawa wspólnotowego, a takŜe kryterium rzetelności 

w przygotowywaniu procedur, NIK stwierdziła pewne niespójności w opracowywanych 

dokumentach, a takŜe brak części list sprawdzających. Według NIK uzupełnienia wymagały 

równieŜ instrukcje wykonawcze  UM. I tak w: 

− UM woj.: lubuskiego i mazowieckiego, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, 

a w urzędzie woj. małopolskiego, w procedurze weryfikacji wniosków o płatność, nie 
wprowadzono w przygotowanych procedurach obowiązku weryfikacji dokumentów 

beneficjenta w zakresie uniknięcia równoległego finansowania, czego wymóg wynika z art. 13 
ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006. Natomiast w UM województw: kujawsko-

pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego nie określono obowiązku przechowywania 
informacji w powyŜszym zakresie. UM Woj. Małopolskiego usunął zgłoszone uchybienie 

jeszcze w trakcie trwania kontroli NIK; 

− UM woj.: podlaskiego, mazowieckiego oraz opolskiego opracowane wzory list kontrolnych 

dla procedur wyboru operacji do dofinansowania oraz procedur weryfikacji wniosków 
o płatność nie dawały moŜliwości dokonania oceny dokumentów składanych przez 

beneficjenta w pełnym zakresie uwzględniającym zasady prawa wspólnotowego; 

− UM Województwa Podkarpackiego nie określono w nadanych procedurach trybu i terminu 

przekazywania Instytucji Certyfikującej informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych 
w Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym przez organy zewnętrzne np. przez NIK. 

Terminu przekazywania Instytucji Certyfikującej informacji o wynikach przeprowadzonych 
kontroli nie określały równieŜ procedury przygotowane w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego; 

− UM woj.: podlaskiego, łódzkiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego 

i zachodniopomorskiego w procedurze wyboru operacji do dofinansowania, a województw: 
podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego − 
w procedurze weryfikacji wniosków o płatność (dokumentów oraz bezpośredniej 

u beneficjenta) nie wyeliminowano moŜliwości, podejmowania przez  pracowników tych 
urzędów rozstrzygnięcia w sprawach własnych, członków rodzin, osób, z którymi pozostają 

w bliskich kontaktach osobistych. W UM Województwa Podkarpackiego nie został 
przewidziany w nadanych procedurach obowiązek wyłączenia pracowników w okoliczności 

zajścia sytuacji konfliktu interesów  w zakresie podejmowanych działań; 

− UM woj.: lubuskiego oraz podlaskiego procedury wyboru operacji do dofinansowania oraz 

procedury dokonywania płatności dla beneficjentów były niespójne z innymi aktami 
wewnętrznymi urzędu; 



− UM Województwa Świętokrzyskiego nie zostały opracowane listy sprawdzające dotyczące 
weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o płatność okresową oraz końcową. 

a) Procedury naboru projektów do dofinansowania 

W toku badań kontrolnych stwierdzono, iŜ w podręcznikach i instrukcjach 

wykonawczych przygotowanych przez sześć IZ RPO, województw: lubuskiego, łódzkiego, 

opolskiego, pomorskiego, podlaskiego i wielkopolskiego niedoprecyzowane zostały zasady 

i warunki dokonywania przez zarządy tych województw wyboru projektów na podstawie 

procedury wyboru i zatwierdzenia operacji  do dofinansowania. Procedury te dopuszczały 

moŜliwość dokonywania przez zarządy tych województw zmiany na listach rankingowych 

(po zakończeniu procesu oceny projektów), nie określając przy tym, przejrzystych 

i znanych wcześniej beneficjentom kryteriów takiego działania. W ocenie NIK tego typu 

potencjalna dowolność postępowania buduje obszar podwyŜszonego ryzyka korupcji. 

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji 

Europejskiej z lutego 2008 r. lista rankingowa winna, co do zasady, być wiąŜąca dla 

organów samorządowych. Tylko w razie uzasadnionych przypadków, regionalny zarząd, 

mógłby zmienić listę rankingową projektów. Taka decyzja winna być raczej wyjątkiem od 

zasad, stosowanym na podstawie jasno sprecyzowanych przypadków, w innym razie, 

przejrzystość, o którą opiera się proces wyboru projektów, zostałaby osłabiona28.  

Brak ostatecznie zatwierdzonych w IZ RPO procedur naboru projektów, jak równieŜ 

nieprzygotowanie przez większość wojewodów procedur, dotyczących rozpatrywania 

protestów, o których mowa w przepisie art. 30 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju tworzy zagroŜenie rzetelnej realizacji obowiązków informacyjnych 

skierowanych do potencjalnych beneficjentów. Zaniechanie w tym zakresie wystąpiło, 

pomimo tego Ŝe Minister Rozwoju Regionalnego wywiązał się z obowiązku wydania 

wytycznych w tym zakresie29. Przykładowo: 

− dziesięć UW: podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-
mazurskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego nie 

przygotowało procedur rozpatrywania protestów (wraz z czasem ich trwania), o których 

                                                 
28 Pismo KE  z 12 lutego 2008 r. (DG REGIO. H1/WW/as D (2008) 880052) skierowane do Ministra Rozwoju Regionalnego 
w sprawie kryteriów wyboru projektu. 
29 Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych, zatwierdzone przez Ministra 
Rozwoju Regionalnego w dniu 14 sierpnia 2007 r. 



zostali poinformowani beneficjenci30. W części z tych województw zostały ogłoszone nabory 
projektów31; 

− w lutym 2008 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków do 
dofinansowania w ramach działania wdraŜanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenie naboru tych wniosków nastąpiło w sytuacji 
niezatwierdzenia przez Marszałka Województwa procedur wykonywania czynności w ramach 

zadań powierzonych Funduszowi. 

b) ŚcieŜka audytu 

 Systemy zarządzania i kontroli na poziomie IZ RPO zawierały właściwe ścieŜki audytu 

oraz procedury przechowywania dokumentacji potwierdzającej jej istnienie, stosownie do 

przepisów art. 58 lit. g) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 oraz art. 15 rozporządzenia 

Komisji (WE) 1828/2006. Uwzględniając kryterium rzetelności realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa wspólnotowego, NIK stwierdziła istnienie następujących 

uchybień w 6 IZ RPO:  

− w UM woj. podlaskiego i wielkopolskiego nie wprowadzono w nadanych procedurach 
obowiązku rejestrowania wszystkich dokumentów składanych przez beneficjentów; 

− w UM woj.: małopolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego nie 
określono całościowego systemu przechowywania i ochrony dokumentów składanych przez 

beneficjentów na róŜnych etapach realizacji dofinansowywanych projektów. UM Woj. 
Małopolskiego usunął zgłoszone uchybienie jeszcze w trakcie trwania kontroli NIK; 

− w UM woj.: podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego nie zostali 
wyznaczeni pracownicy, którym powierzono odpowiedzialność za przechowywanie i ochronę 

dokumentacji w procedurze weryfikacji wniosków o płatność, a w urzędach podlaskim 
i mazowieckim − w procedurze wyboru operacji do dofinansowania; 

− w UM Województwa Śląskiego opis systemu zarządzania i kontroli wymagał poprawy z tego 
powodu, Ŝe opisy ścieŜek audytu w zakresie wydatków certyfikowanych oraz przestrzegania 

kryteriów wyboru projektów nie zawierały informacji wystarczających do udokumentowania 
przebiegu czynności w ramach procedury, stosownie do wymogu przepisu art. 15 lit. d) 

rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006.  

                                                 
30 Procedury naleŜy opracowań na podstawie „Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów 
operacyjnych”, zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 14 sierpnia 2007 r. 
31 Wg stanu na koniec marca 2008 r. nabory wniosków w ramach poszczególnych RPO, zgodnie z informacjami 
przedstawionymi przez IK RPO, rozpoczęły się lub rozpoczną w poszczególnych regionalnych programach operacyjnych 
w następujących terminach: 

� grudzień 2007 r. - woj. śląskie,  
� luty 2008 r. - woj. małopolskie, woj. dolnośląskie, woj. opolskie, woj. podlaskie, woj. pomorskie, woj. 

wielkopolskie,  
� marzec 2008 r. - woj. lubelskie, woj. podkarpackie, woj. warmińsko-mazurskie,  
� kwiecień 2008 r. -woj. świętokrzyskie, woj. zachodniopomorskie, woj. łódzkie, woj. kujawsko-pomorskie,  
� II kwartał 2008 r. - woj. lubuskie, woj. mazowieckie. 

(http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/wykorzystanie_funduszy_marzec_2008.htm). 



3.2.2.3. Przygotowanie procedur realizacji zadań Instytucji Certyfikuj ącej 

Minister Rozwoju Regionalnego podjął prace zmierzające do przygotowania procedur 

realizacji zadań w zakresie certyfikowania dla KE prawidłowości poniesienia wydatków 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w przepisie art. 61 

rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, tj. obowiązku nałoŜonego art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Realizację zadań certyfikacji powierzono komórce organizacyjnej, powołanej 

w strukturze organizacyjnej MRR (Departament IC) oraz − na mocy porozumienia z 16 

wojewodami (podpisanego w dniu 4 lipca 2007 r.) − wojewodom, którym Minister 

Rozwoju Regionalnego przekazał funkcję IPOC.  

We wszystkich tych jednostkach zrealizowany został, wynikający z przepisu 

art. 58 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, wymóg przygotowania pisemnych 

procedur dla procesu certyfikacji wydatków. Zarówno w MRR w Departamencie IC, jak 

i wszystkich urzędach wojewódzkich zapewniono istnienie właściwej ścieŜki audytu oraz 

przechowywanie dokumentacji potwierdzającej jej istnienie, co było zgodne z przepisem 

art. 58 lit. g) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. Istotne w tym obszarze wymogi 

wynikają z przepisu art. 61 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. Wymaga on 

poświadczenia, Ŝe deklaracje wydatków wynikają z wiarygodnych systemów księgowych 

i są oparte na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej, oraz Ŝe zadeklarowane wydatki 

są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami prawa wspólnotowego i krajowego oraz 

zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie 

z kryteriami mającymi zastosowanie do programu i spełniają zasady wspólnotowe 

i krajowe. Z przepisu art. 61 lit c) ww. rozporządzenia wynika równieŜ obowiązek 

zapewnienia, Ŝe IC otrzymała od IZ RPO odpowiednie informacje na temat procedur 

i weryfikacji prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków. 

W obszarze tym stwierdzono następujące uchybienia: 

− IC nie stworzyła odpowiednich mechanizmów zapewniających, Ŝe deklaracje wydatków oraz 

wnioski o płatność są zgodne z kwotami ujawnionymi w wiarygodnych systemach księgowych. 
Niezapewnienie zgodności danych z deklaracji wydatków z zapisami w systemach księgowych 

moŜe w przyszłości skutkować nieprawidłowym sporządzeniem poświadczenia do KE. 
Problem ten został zgłoszony równieŜ w trakcie audytu zgodności przeprowadzanego przez IA; 

− w Instrukcji Wykonawczej IC, w procedurze weryfikacji poświadczeń i deklaracji wydatków 
oraz wniosków o płatność, nie określono jakie czynności na kaŜdym etapie certyfikacji 

wydatków w ramach  regionalnych programów operacyjnych wykonuje pracownik 
w Krajowym Systemie Informatycznym. Określono jedynie, iŜ dokumenty IC są 



przygotowywane przy wykorzystaniu danych zawartych w ww. systemie informatycznym. 
Sytuacja taka moŜe stwarzać ryzyko, iŜ pracownicy nie będą postępować w sposób jednolity, 

a z systemu nie zostaną pozyskane odpowiednie informacje niezbędne do certyfikacji. Problem 
ten został zgłoszony równieŜ w trakcie audytu zgodności przeprowadzanego przez IA; 

− wprawdzie IC podjęła działania realizacji obowiązku, o którym mowa w przepisie art. 61 lit. f) 
rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, w zakresie prowadzenia ewidencji kwot podlegających 

procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu do 
operacji, to jednak NIK zwraca uwagę, Ŝe działania podejmowane na wniosek MRR w IPOC, 

polegające na stworzeniu w programie MICROSOFT EXCEL prowizorycznych baz danych 
takich kwot naleŜy uznać za niewystarczające w świetle wymogu wykorzystywania 

skomputeryzowanych systemów monitorowania i sprawozdawczości finansowej, wynikającego 
z przepisu art. 58 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006; 

− w UW województw: kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego kontrolując 
proces opiniowania przez IPOC instrukcji wykonawczych IZ RPO, NIK stwierdziła, brak 

ostatecznie przygotowanych instrukcji wykonawczych IZ RPO w obszarze poświadczenia, Ŝe 
deklaracje wydatków wynikają z wiarygodnych systemów księgowych i są oparte na 

weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej, co nie pozwoliło na wydanie opinii IPOC w tym 
zakresie; 

− kontrola sposobu wypełniania w IPOC obowiązku zapewnienia właściwej ścieŜki audytu oraz 
przechowywania dokumentacji potwierdzającej jej istnienie, stosownie do przepisu art. 58 lit. 

g) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 oraz art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) 
1828/2006 wykazała, Ŝe w woj.: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim 

i świętokrzyskim nie wyznaczono osób odpowiedzialnych za przechowywanie i ochronę 
dokumentacji.  

NIK zwraca uwagę, Ŝe czynności w zakresie certyfikacji prawidłowości poniesienia 

wydatków, wykonywane przez IC, faktycznie stanowią powielenie czynności powierzonych 

IPOC, gdyŜ IC dokonuje w ten sam sposób (na podstawie tych samych list sprawdzających) 

weryfikacji tych samych dokumentów, przedstawianych przez IZ RPO, które wcześniej 

zostały juŜ zweryfikowane przez IPOC. W opinii MRR zaistniała sytuacja wynikała z faktu, 

iŜ pracownicy IPOC nie posiadali doświadczenia w poświadczaniu wydatków. Takie same 

listy sprawdzające miały pozwolić na ograniczenie ryzyka popełnienia przez IPOC błędów. 

Docelowo IC będzie korzystać z innych list sprawdzających (weryfikacja będzie polegać 

w głównej mierze na ocenie prawidłowości czynności wykonanych przez IPOC). 

3.2.2.4. Przygotowanie procedur realizacji zadań Instytucji Audytowej 

MF podjęło prace na rzecz opracowania strategii audytu oraz metodologii audytu, 

o której mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia  Rady (WE) 1083/2006. Termin 

dziewięciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego na przygotowanie ww. 

strategii upłynie w zaleŜności od programu w okresie od maja (dla RPO Województwa 

Dolnośląskiego) do września 2008 r. (dla RPO Województwa Świętokrzyskiego). Do czasu 



zakończenia kontroli zgodnie ze wzorem określonym w załączniku V do rozporządzenia 

Komisji (WE) 1828/2006, przygotowano projekt Strategii Audytu. Nie stwierdzono 

zagroŜeń w realizacji tego zadania.  

Metodologia audytu i kontroli środków z funduszy strukturalnych została opracowana 

w oparciu o standardy IIA32 i INTOSAI33 oraz podręczniki audytu KE. MF wywiązało się 

z obowiązku opracowania procedur, o których mowa w przepisie art. 23 lit. c) 

rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 dla procesów monitorowania wdroŜenia 

rekomendacji i przeprowadzania działań naprawczych, wynikających ze sprawozdań 

audytowych. 

Upływ dwunastomiesięcznego terminu dotyczącego obowiązku złoŜenia KE opisów 

systemów zarządzania i kontroli wraz ze sprawozdaniem z audytu zgodności najwcześniej 

nastąpi dla RPO woj.: pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego we 

wrześniu 2008 r., najpóźniej dla RPO Województwa Świętokrzyskiego w grudniu 2008 r.  

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. w miesiącu lutym 2008 r., podjęte zostały 

czynności audytu zgodności systemów zarządzania i kontroli dla poszczególnych 

regionalnych programów operacyjnych. Zaplanowano, Ŝe zakończenie audytu zgodności 

nastąpi do dnia 26 czerwca 2008 r.  

NIK zwraca uwagę na fakt, Ŝe porównanie zakresu audytu systemu, o którym mowa 

w przepisie art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, dokonywanych przez 

IA oraz badania systemów, w formie wizyt sprawdzających, przez IC (IPOC) w ramach 

realizacji funkcji certyfikacji, określonej w przepisie art. 61 ww. rozporządzenia, wskazuje 

na prawdopodobieństwo powielania się zadań w tym samym zakresie. NaleŜy przy tym 

zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 61 lit. d) ww. rozporządzenia, z którego wynika, 

Ŝe IC odpowiada m.in. za uwzględnienie, do celów poświadczenia, wyników wszystkich 

audytów przeprowadzanych przez IA lub na jej odpowiedzialność.  

 

 

 

3.2.2.5. Organizacja przygotowania dokumentów systemu zarządzania i kontroli RPO 

                                                 
32 The Institute of Internal Auditors – Instytut Audytorów Wewnętrznych. Instytut jest najstarszą i największą na świecie 
organizacją audytorów wewnętrznych. Skupia na całym świecie ponad sto tysięcy osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach 
narodowych i organizacjach afiliowanych. 
33 International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) – Międzynarodowa Organizacja zrzeszająca 
NajwyŜsze Organy Kontroli.  



b) Konsultacja i weryfikacja dokumentów organizacyjnych Instytucji 
Zarządzających RPO 

Do końca marca 2008 r., tj. średnio po 6 miesiącach konsultacji przewidzianych 

wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego34, MRR przyjęło (lub częściowo przyjęło) 

6 spośród 16 przedłoŜonych, opisów systemów zarządzania i kontroli35. Natomiast 

w Ŝadnym przypadku IPOC nie zakończyły procesu opiniowania instrukcji wykonawczych 

IZ RPO. Przyczyną takiej sytuacji było m.in. wydane w październiku 2007 r.36 polecenie IC 

nakazujące IPOC wstrzymanie dokonania ostatecznej akceptacji instrukcji wykonawczej 

IZ RPO, do czasu zatwierdzenia opisów systemów zarządzania i kontroli.  

MRR wnosiło uwagi, do przedstawionych przez UM opisów systemów zarządzania 

i kontroli, średnio 2-3 razy (w przypadku województw małopolskiego i dolnośląskiego 

4 razy, a województwa lubuskiego 5-krotnie). Uwagi IPOC do instrukcji wykonawczych 

były zgłaszane równieŜ średnio 2-3 razy. Przykładowe uwagi zgłoszone w toku weryfikacji 

opisów systemów zarządzania i kontroli dotyczyły następujących spraw: 

− do drugiej wersji projektu opisu systemu zarządzania i kontroli dla RPO Województwa 
Podlaskiego w styczniu 2008 r. MRR przekazało 21 uwag dotyczących m.in.:. dokonania 

poprawek w systemie sprawozdawczości do KE, uzupełnienia części dotyczącej zarządzania 
finansowego o zadania związane z weryfikacją wniosków o płatność od beneficjentów, 

uzupełnienia w całym dokumencie adresów publikacyjnych przywołanych aktów prawnych, 
podania daty zatwierdzenia NSRO przez KE. Opis systemu zarządzania i kontroli nie został 

zatwierdzony przez MRR do końca marca 2008 r.; 

− w ramach weryfikacji projektu opisu systemu zarządzania i kontroli dla RPO Województwa 

Łódzkiego MRR w styczniu 2008 r. zgłosiło 24 uwagi dotyczące m.in. schematu 
organizacyjnego oraz uszczegółowienia lub korekty zapisów zawartych w projekcie, 

a następnie w lutym 2008 r. kolejnych 7 uwag dotyczących m.in. odzyskania kwot nienaleŜnie 
wypłaconych, szczegółowego zakresu działań poszczególnych komórek organizacyjnych, 

rozdziału instrukcji dotyczącego monitoringu i sprawozdawczości, oraz błędu literowego. 
Opis systemu zarządzania i kontroli nie został zatwierdzony w  MRR do końca marca 2008 r. 

                                                 
34 Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do KE w Programach 
Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 2.07.2007 r. 
35 Dotyczyło to opisów systemów zarządzania i kontroli przygotowanych dla regionalnych programów operacyjnych 
województw lubelskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Częściowo zostały zaakceptowane opisy przygotowane 
przez UM województw dolnośląskiego oraz małopolskiego. 
36 Pismo Dyrektora Departamentu Instytucji Certyfikującej z dnia 25 października 2007 r. (znak: DIC-IV-930-4-MK/07). 



Do projektów instrukcji wykonawczych IZ RPO zgłaszane były uwagi IPOC 

w następującym zakresie: 

− do projektu Instrukcji Wykonawczej przygotowanej dla RPO Województwa Podkarpackiego, 
IPOC zgłosiła łącznie 111 uwag szczegółowych do 13 rozdziałów instrukcji. Wskazano m.in. 

na małą przejrzystość instrukcji, błędy redakcyjne, niespójność pomiędzy zapisami instrukcji 
a dokumentami, do których się odnosi, potrzebę dokonania zmiany struktury i uzupełnia 

instrukcji, stworzenie narzędzi umoŜliwiających uzyskanie informacji, Ŝe beneficjent nie 
podlega wyłączeniu z moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. 

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego zakwestionowali m.in. uwagi dotyczące sposobu 
prezentacji procesów w formie diagramów; 

− w przypadku projektu Instrukcji Wykonawczej przygotowanej dla RPO Województwa 
Podlaskiego, IPOC 3-krotnie zgłaszała uwagi. Do trzeciej wersji (w styczniu 2008 r.) 

zgłoszonych zostało 32 uwagi ogólne oraz 132 uwagi szczegółowe. Dotyczyły one m.in. braku 
dokumentów promocji programu operacyjnego, braku opisu przepływów finansowych 

w ramach programu, braku przygotowania wymaganych procedur; 

− do projektu Instrukcji Wykonawczej przygotowanej dla RPO Województwa Świętokrzyskiego, 

IPOC zgłosiła w październiku 2007 r. uwagi redakcyjne i merytoryczne zawarte na 22 
stronach, dotyczące wszystkich rozdziałów projektu instrukcji. W odpowiedzi na zgłoszone 

uwagi Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował Wojewodę, iŜ większość 
przedstawionych uwag nie dotyczy przebiegu procedur, ale strony stylistycznej. Kolejna 

wersja instrukcji przekazana IPOC nie zawierała części list sprawdzających; 

− do projektu Instrukcji Wykonawczej przygotowanej dla RPO Województwa 

Zachodniopomorskiego, IPOC uwagi zapisała na 34 stronach. Wśród zgłoszonych uwag 
wystąpiły m.in.:. brak procedury rejestracji wniosków w SIMIK 07-13, brak opisu diagramów, 

brak zgodności między informacjami zawartymi w diagramie i dolnych przypisach, 
przedstawienie niepełnej struktury IZ RPO, brak informacji nt. przewidywanego wstępnego 

kwalifikowania projektów w celu jak najwcześniejszego wykluczenia projektów 
niekwalifikowanych i ograniczenia ryzyka ponoszenia przez wnioskodawców niepotrzebnych 

kosztów, brak informacji o tym, gdzie odnotowywane są wyniki oceny strategicznej, brak 
wzoru umowy o dofinansowanie projektu jako załącznika, brak uwzględnienia wymogu 

rozpoczęcia realizacji projektu w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu 
zamkniętego lub złoŜenia wniosku w konkursie otwartym, brak procedury zatwierdzania 
sprawozdań przez komitet monitorujący oraz procedury obsługi komitetu monitorującego, 

brak procedur wprowadzania danych i określenia dostępu do danych i systemów oraz brak 
instrukcji wypełniania wniosku o płatność. 

c) Weryfikacja dokumentów organizacyjnych Instytucji Pośredniczących 
w Certyfikacji 

IC załoŜyła, Ŝe UW same opracują własne instrukcje wykonawcze IPOC w oparciu 

o instrukcję IC. Spowodowało to, Ŝe zostało opracowanych 16 odrębnych projektów 

instrukcji wykonawczych IPOC, które następnie wielokrotnie musiały być weryfikowane 

i ujednolicane przez IC. Kontrola NIK wykazała, Ŝe 14 z 16 projektów instrukcji 



wykonawczych IPOC zostało zaopiniowanych przez IC z opóźnieniami od trzech do 16 dni 

w stosunku do terminu określonego w porozumieniu. Do zakończenia kontroli dwie 

instrukcje37 nie zostały zatwierdzone przez IC. W konsekwencji, pomimo upływu ośmiu 

miesięcy od podpisania przez IC porozumień o powierzeniu wojewodom zadań IPOC, do 

końca marca 2008 r. nie został zakończony proces przygotowywania urzędów 

wojewódzkich do certyfikowania wydatków w RPO. Uwzględniając w przyjętych 

załoŜeniach swoje własne braki kadrowe IC nie wzięła jednak pod uwagę, iŜ w okresie do 

końca 2007 r. w UW zatrudnionych było średnio 4-5 osób (około 20-25% stanu 

docelowego), które z jednej strony dopiero zdobywały wiedzę na temat nowego okresu 

programowania 2007-2013, realizując przy tym zadania związane z dokonywaniem ocen 

kilkuset stronicowych instrukcji wykonawczych IZ RPO, a jednocześnie przygotowywały 

swoje własne instrukcje wykonawcze. 

Uwagi zgłaszane przez IC w toku weryfikacji instrukcji wykonawczych IPOC dotyczyły 

następujących spraw, przykładowo: 

− do wszystkich projektów instrukcji wykonawczych IPOC zgłoszono uwagi redakcyjne, 
dotyczące struktury tekstu, uŜywanych skrótów, błędów literowych i słownych. Zgłoszono 

równieŜ uwagi dotyczące sposobu przygotowania procedur, m.in. braku oświadczeń 
pracowników, iŜ zapoznali się z procedurami oraz ich zmianami, terminów poszczególnych  

działań, doprecyzowania zapisów, dokonywania rejestracji otrzymywanych dokumentów; 

− w projektach instrukcji wykonawczych IPOC dla RPO woj.: lubuskiego, łódzkiego, 

małopolskiego zgłoszone uwagi dotyczyły dostosowania przepływów finansowych do 
rzeczywistego wdraŜania programów operacyjnych; 

− w projektach instrukcji wykonawczych IPOC dla RPO woj.: kujawsko-pomorskiego, 
mazowieckiego, opolskiego stwierdzono braki dotyczące opisu struktur organizacyjnych. 

3.2.3. Uwzględnienie zasady partnerstwa w zakresie działalności komitetów 
monitoruj ących 

Dla wszystkich 16 RPO, w trybie określonym w przepisie art. 36 ust. 2 ustawy o 

zasadach rozwoju regionalnego, zarządy województw powołały Komitet Monitorujący, o 

których mowa w przepisie art. 63 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. Uwzględniając 

zasadę partnerstwa, o której mowa w przepisie art. 11 ww. rozporządzenia, w skład KM 

RPO powołani zostali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, partnerów 

gospodarczych i społecznych, środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych.  

                                                 
37 Do zakończenia kontroli pozostały niezaakceptowane dwa projekty instrukcji wykonawczych (Podkarpacki 

i Lubuski UW). 



Nieprawidłowości w ww. zakresie stwierdzono w jednej IZ RPO: 

− UM Woj. Warmińsko-Mazurskiego nie wybrał i nie powołał w skład KM RPO przedstawiciela 
organizacji zajmującej się ochroną środowiska, co było wymagane art. 11 ust. ww. 

rozporządzenia (na konieczność powołania partnera środowiskowego zwrócił równieŜ uwagę 
przedstawiciel KE pozostający w składzie KM RPO jako obserwator). 

Stwierdzone uchybienia z punktu widzenia zgodności z wytycznymi MRR, dotyczyły 

następujących przypadków: 

− przy powoływaniu KM RPO Województwa Śląskiego, wyłonienie przedstawicieli środowiska 
akademickiego oraz organizacji pozarządowych nastąpiło z naruszeniem wytycznych Ministra 

Rozwoju Regionalnego w zakresie ogłaszania naborów; 

− zatwierdzone przez Zarząd Województwa Podlaskiego w maju (zmienione w październiku) 

2007 r.  procedury wyboru przedstawicieli gmin i powiatów na członków KM nie określały 
jasnych i przejrzystych zasad, wymaganych wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego. Bez 

ustalenia kryteriów oceny kandydatów wybrano 1 z 4 reprezentantów powiatów i 4 z 9 
reprezentantów gmin; 

− Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie określił wymagań dla kandydatów na stałych 
zastępców członków KM, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych i środowisk 

akademicko- naukowych, czego wymóg wynikał z wytycznych Ministra Rozwoju 
Regionalnego.. Dotyczyło to 9 spośród 47 członków Komitetu.  

3.2.4. Organizacja systemów komunikacji, ewaluacji i monitorowania oraz systemu 
sprawozdawczości  

a) Organizacja systemu komunikacji  

MRR zgodnie z przepisem art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006, dla 

wszystkich programów operacyjnych, opracowało jedną Strategię Komunikacji. Po 

zaakceptowaniu przez Komitet Koordynacyjny NSRO, projekt przesłano do KE. Nastąpiło 

to w terminie 4 miesięcy od przyjęcia programów operacyjnych, tj. zgodnie z art. 3 ww. 

rozporządzenia. Do czasu zakończenia kontroli nie upłynął jeszcze 2 miesięczny termin na 

zgłoszenie uwag przez KE.  

We wszystkich urzędach marszałkowskich podjęto działania na rzecz opracowania 

planów komunikacji, o których mowa w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, jak 

równieŜ uruchomione zostały działania informacyjne i promocyjne. Plany te podlegały 

konsultacji z MRR. Ogółem planowany budŜet działań informacyjnych i promocyjnych dla 

okresu programowania 2007-2013 wynosi 307,4 mln euro.  

Stwierdzono, Ŝe Ŝadna z IZ RPO nie wyznaczyła spośród swoich pracowników 

osoby kontaktowej, o której mowa w przepisie art. 10 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) 

1828/2006, odpowiedzialnej za informację i promocję. Wynikało, to ze stanowiska MRR, 



w związku z którym, we wszystkich RPO na osobę kontaktową, wyznaczony został 

pracownik MRR. 

Zgodnie z przepisem art. 3 in fine rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006, kaŜdy 

z UM, pomimo braku ostatecznej wersji strategii komunikacji, prowadził działania 

informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów, o których mowa w przepisie 

art. 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, w szczególności podjęta została kampania informacyjna 

poświęcona uruchomieniu poszczególnych regionalnych programów operacyjnych. 

Nieprawidłowość w tym zakresie stwierdzono w jednym przypadku: 

− Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył 7 starostom z terenu woj. wielkopolskiego 
prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją regionalnego 
programu operacyjnego. Za podstawę do zawarcia porozumień w tej sprawie przyjęto przepis 

art. 27 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którym instytucja 
zarządzająca moŜe powierzyć realizację czynności technicznych związanych z obsługą swoich 

zadań innym podmiotom, na podstawie porozumienia lub umowy. W ocenie NIK z analizy 
zakresu powierzonych zadań wynikało, Ŝe wykraczał on poza zakres czynności technicznych, 

obejmując zadania o charakterze merytorycznym.  

b) Organizacja systemu ewaluacji i monitorowania 

MRR, w ramach obowiązku pozyskiwania i gromadzenia niezbędnych danych oraz do 

korzystania z róŜnych rodzajów informacji dostarczonych przez system monitorowania, 

określonego w przepisie art. 48 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, na podstawie 

wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego38, przygotowało „Plan ewaluacji pomocy 

finansowej z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013”, a na 2008 rok projekt 

okresowego planu ewaluacji. Z kolei we wszystkich UM w ramach obowiązku 

wynikającego z przepisu art. 26 ust. 1 pkt 12 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, przygotowane zostały, konsultowane z MRR, plany ewaluacji działań tych 

jednostek. Na obecnym etapie wdraŜania RPO nie przeprowadzano Ŝadnych zadań 

ewaluacyjnych. Jedynie w wyniku kontroli w UM Województwa Opolskiego NIK zgłosiła 

uwagi w związku z brakiem ścieŜki obiegu dokumentacji związanej z ewaluacją 

regionalnego programu operacyjnego. 

Wypełniając obowiązki, o których mowa w przepisie art. 65 lit. a) rozporządzenia 

Rady (WE) 1083/2006, KM przeanalizowały i terminowo zatwierdziły kryteria wyboru 

projektów we wszystkich województwach (z wyjątkiem woj. mazowieckiego, gdzie do 

31 marca 2008 r. KM RPO nie zatwierdził kryteriów wyboru operacji do dofinansowania.). 
                                                 
38 Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego w dniu 30 maja 2007 r. 



Analiza i porównanie terminów ich działań wskazuje na znaczne zróŜnicowanie w tym 

zakresie w poszczególnych województwach39. 
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Rys. 4. Czas powoływania i prac Komitetów Monitorujących RPO 

IK RPO, w ramach obowiązków monitorowania i kontroli wdraŜania RPO, 

zobowiązało wszystkie IZ RPO do przekazywania cotygodniowych ankiet dotyczących: 

gotowości struktur i procedur, przygotowania dokumentów niezbędnych do uruchomienia 

RPO oraz potencjału kadrowego i zaplecza administracyjnego. Ponadto w 2007 r. na 

zlecenie MRR, audytor zewnętrzny przeprowadził kontrolę stanu przygotowania do 

wdraŜania RPO. W oparciu o informacje uzyskane w związku z przekazywanymi ankietami 

IZ RPO oraz wynikające z przeprowadzonego audytu, MRR, sformułowało i przekazało do 

regionów zalecenia dotyczące m.in. osiągnięcia wymaganego poziomu zatrudnienia, 

terminu opracowania opisów systemu zarządzania i kontroli oraz szczegółowych opisów osi 

priorytetowych, a takŜe przekazania instrukcji wykonawczych IZ do IPOC oraz przekazania 

przez IZ RPO do IA deklaracji gotowości poddania się audytowi.  

c) Organizacja systemu sprawozdawczości 
                                                 
39 Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w dniu 4 października 2007 r., po czym otworzył dyskusje nad tymi kryteriami. 
W związku z czym kryteria te, po uwzględnieniu zgłaszanych uwag, zostały zatwierdzone w dniu 2 grudnia 2007 r. 



Zarówno MRR (IK RPO), działając na podstawie przepisu art. 35 ust. 2 pkt 5 ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jak i UM w oparciu o przepis art. 26 ust. pkt 12 

ww. ustawy, wywiązały się z zadań w zakresie budowy systemów monitorowania i kontroli 

postępów realizacji RPO, w sposób pozwalający na uzyskiwanie bieŜących informacji na 

temat zaawansowania wdraŜania prac w poszczególnych województwach. 

W ramach realizacji  obowiązku  zapewnienia systemu sprawozdawczości zgodnie 

z przepisem art. 35 ust 3 pkt 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Minister 

Rozwoju Regionalnego w maju 2007 r. wydał wytyczne w tym zakresie40. Wytyczne 

zakładały przygotowywanie przez IZ RPO okresowych (półrocznych), rocznych oraz 

końcowych sprawozdań z realizacji postępu w okresie rozliczeniowym. Do marca 2008 r. 

wszystkie UM wywiązały się z obowiązków sprawozdawczych, aktualizując na bieŜąco 

informacje do „Harmonogramu przygotowania dokumentów dotyczących programów 

operacyjnych w perspektywie 2007-2013” oraz przesyłając wymaganą część sprawozdania 

za drugie półrocze 2007 r. Na tej podstawie, IK RPO terminowo sporządzała i przekazywała 

do IK NSRO zbiorcze zestawienia z informacji miesięcznych, otrzymywanych od 

wszystkich IZ RPO. Ponadto, IK RPO terminowo sporządziła zbiorcze zestawienie 

prognozowanych wartości płatności i terminowo przekazała je IK NSRO.  

W 11 RPO (dla woj.: dolnośląskiego, lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego, 

pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, 

wielkopolskiego, śląskiego) powołane zostały IP, o których mowa w przepisie 59 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. Wprawdzie z zawartych porozumień i umów 

wynikało, Ŝe zgodnie z przepisem art. 58 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, 

IZ RPO zapewniły sobie stworzenie systemu sprawozdawczości i monitorowania, to jednak, 

do czasu zakończenia kontroli NIK, tylko IP powołana w ramach RPO Województwa 

Śląskiego posiadała procedury realizacji zadań, zatwierdzone przez IZ RPO. 

Nieprawidłowość przy powoływaniu instytucji pośredniczących (w tym II stopnia) 

stwierdzono w przypadku RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego: 

− udzielając zamówienia publicznego na wykonywanie zadań Instytucji Pośredniczącej 
2 stopnia, w wyniku przeoczenia odpowiedzialnego w tym zakresie pracownika 
UM Woj. Warmińsko-Mazurskiego, nie powiadomiono w terminie Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych o zamiarze zawarcia ww. umowy na okres dłuŜszy niŜ 4 lata, naruszając tym 
samym przepis art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych41 (zawiadomienie nastąpiło dopiero w dniu 1 lutego 2008 r., tj. 168 dni po 

                                                 
40 Wytyczne nr 4 w zakresie sprawozdawczości, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 7 maja 2007 r. 
41 Dz. U. Nr 87, poz. 610. 



upływie terminu). Ponadto członek Zarządu Województwa, pomimo obowiązku wynikającego 
z przepisu art. 17 ust. 2 ww. ustawy, nie złoŜył, pomimo dokonania czynności w prowadzonym 

postępowaniu (podpisanie umowy) oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności 
powodujących wyłączenia z postępowania. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 

16,3 mln zł. 

3.2.5. Organizacja i funkcjonowanie elektronicznego systemu wymiany danych 
z Komisją Europejską oraz Krajowego Systemu Informatycznego 

a) Elektroniczny system SFC 2007 wymiany danych z KE  

W świetle przepisów wspólnotowych na lata 2007-13, przekazywanie wszelkich 

informacji związanych z transakcjami finansowymi pomiędzy KE, a państwem 

członkowskim oraz przekazywanie rocznych sprawozdań z wdraŜania programu odbywać 

się będzie drogą elektroniczną. Zgodnie z przepisem art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) 

1828/2006, do celów wywiązania się z przepisów art. 66 i art. 76 rozporządzenia (WE) nr 

1083/2006 utworzony został informatyczny system wymiany z KE wszystkich danych 

związanych z regionalnymi programami operacyjnymi.  

W MRR oraz UM wdroŜony został system elektronicznej komunikacji SFC 2007, pomiędzy 

Polską a KE oraz wyznaczono osoby, którym przypisano odpowiedzialność w tym zakresie. 

System ten pozwala na gromadzenie danych określonych przepisem art. 40 rozporządzenia 

Komisji (WE) 1828/2006. Dotychczas za pośrednictwem systemu SFC 2007 do KE 

przekazane zostały m.in. poszczególne regionalne programy operacyjne (w procesie ich 

negocjowania z KE). Wymiana danych będzie zabezpieczona, zgodnie z przepisem art. 41 

ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006, podpisem elektronicznym. Zgłoszone przez 

NIK w toku kontroli uwagi dotyczyły następujących spraw: 

− w UM Województwa Podkarpackiego stwierdzono brak zapewnienia ciągłości obsługi 
systemu SFC 2007. Dostęp do wprowadzania danych do systemu miał tylko jeden  pracownik 

Urzędu. Druga osoba, której nadano uprawnienia w tym zakresie nie pracowała juŜ 
w Urzędzie. Do czasu zakończenia kontroli nie zgłoszono innej uprawnionej osoby do obsługi 

systemu; 

− w UM Województwa Śląskiego stwierdzono, Ŝe nie został zaktualizowany dostęp do systemu 
SFC 2007. Spośród pięciu osób posiadających dostęp do ww. systemu dwie nie pracowały juŜ 

w Urzędzie. 

b) Krajowy System Informatyczny 

W świetle przepisu art. 58 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, systemy 

zarządzania i kontroli powinny zapewniać wiarygodne, skomputeryzowane systemy 

monitorowania i sprawozdawczości finansowej. Zgodnie z przepisem art. 71 

rozporządzenia Rady 1083/2006, osiągnięcie pełnej gotowości wiarygodnych, 



skomputeryzowanych systemów rachunkowości i księgowości systemu informatycznego 

winno nastąpić, w związku z przygotowaniem opisów systemów zarządzania i kontroli, 

przed złoŜeniem przez Polskę do KE pierwszego wniosku o płatność okresową lub nie 

później niŜ w terminie 12  miesięcy od zatwierdzenia pierwszego programu operacyjnego.  

Budowa systemu informatycznego SIMIK 07-13 prowadzona była na podstawie 

porozumienia, zawartego w lutym 2007 r., przez MF z MRR. Do czasu zakończenia 

kontroli nie ukończono realizacji tego zadania. W szczególności NIK stwierdziła opóźnienia 

w stosunku do terminów, wynikających z przyjętego harmonogramu prac. Pierwotny termin 

(30 listopada 2007 r.) wdroŜenia wersji produkcyjnej nie został dotrzymany. Osiągnięcie 

pełnej gotowości SIMIK 07-13 przewidziano na koniec maja 2008 r. Przyczyną wynikłych 

opóźnień była, w opinii MF, niska jakość oprogramowania testowego oraz trudności we 

współpracy MF z jego dostawcą. 

c) Lokalne systemy informatyczne 

Część instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi podjęła 

równieŜ prace nad wdroŜeniem lokalnych systemów informatycznych. Działania takie juŜ 

prowadzono przykładowo w UM woj. pomorskiego i śląskiego, a są planowane w opolskim, 

lubuskim i podlaskim. 

3.2.6. Organizacja systemu postępowania z nieprawidłowościami 

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 70 ust. 1 lit. b)  rozporządzenia Rady (WE) 

1083/2006, państwo członkowskie jest odpowiedzialne m.in. za zapobieganie, wykrywanie 

i korygowanie nieprawidłowości oraz odzyskiwanie kwot nienaleŜnie wypłaconych. We 

wszystkich skontrolowanych jednostkach systemy informowania o nieprawidłowościach 

zostały przygotowane na podstawie załoŜeń opracowanych przez Pełnomocnika Rządu do 

Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczpospolitej Polskiej lub 

Unii Europejskiej42 oraz wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego43. 

Sposób przygotowania ww. systemów daje podstawę do gromadzenia informacji, 

pozwalających na sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w zakresie zgodnym 

z przepisami art. 28 i 30 rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006.  

                                                 
42 Dokument pod nazwą „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystywaniu funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013”. 
43 Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z dnia 12 lutego 2008 r.  



Uwzględniając kryterium rzetelności realizacji obowiązków wynikających 

z przepisów prawa wspólnotowego NIK stwierdziła w powyŜszym zakresie uchybienia, 

które dotyczyły następujących spraw: 

− w UM Województwa Opolskiego w toku przeprowadzanej kontroli NIK wprowadzono dane 
brakujące w formularzu weryfikacji nieprawidłowości oraz uzupełniono projekt Instrukcji 

Wykonawczej o uregulowania wymagane przepisem art. 30 ust. 2 lit. a-e) rozporządzenia 
Komisji (WE) 1828/2006 dotyczące składania sprawozdań z działań następczych po wykryciu 

nieprawidłowości; 

− w UM Województwa Podlaskiego w procedurach postępowania na wypadek podejrzenia 
wykrycia i stwierdzenia nieprawidłowości nie wprowadzono obowiązku stosowania zasady 

„wielu par oczu” w procesie weryfikacji informacji o nieprawidłowościach i ochrony tych 
informacji; 

− w Łódzkim UW stwierdzono, Ŝe tryb postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości 
nie przewidywał przekazania tej informacji do wiadomości IC, co było niezgodne 
z wytycznymi dotyczącymi certyfikacji; 

− w Dolnośląskim UW w instrukcji wykonawczej IPOC nie uwzględniono obowiązku 
informowania IZ RPO, w przypadku wykrycia lub uzyskania zawiadomienia o podejrzeniu 

wystąpienia nieprawidłowości, wynikającego z wytycznych dotyczących certyfikacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie  kontroli 



Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy NIK. Zakres kontroli mieścił się 

w priorytetowych kierunkach kontroli NIK na lata 2006-2008 - priorytet 2 „Państwo 

oszczędne”, obszar badań kontrolnych „Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej 

i zarządzanie nimi, upraszczanie procedur przyznawania środków”.  

W ramach analizy przedkontrolnej Delegatura NIK w Gdańsku zwróciła się na 

podstawie przepisu art. 29 pkt 1 ustawy o NIK do Ministra Rozwoju Regionalnego, 

Ministra Finansów oraz 5 zarządów województw o przekazanie informacji związanych z 

wdraŜanymi RPO. Dokumenty te posłuŜyły do przygotowania programu kontroli.  

Problematyka wdraŜania funduszy unijnych, w tym równieŜ ocena funkcjonowania 

systemu kontroli wewnętrznej (w tym elementów systemu zarządzania i kontroli) stanowiły 

przedmiot wielu kontroli przeprowadzonych przez NajwyŜszą Izbę Kontroli. Wyniki badań 

kontrolnych wskazywały na szereg nieprawidłowości i potrzebę wprowadzenia usprawnień 

w zakresie działań związanych z rozdysponowaniem  środków pochodzących z funduszy 

unijnych.   

Jako utrudnienie w realizacji zadań związanych z absorpcją środków unijnych NIK 

wskazywała w szczególności: 

− opóźnienie w wydawaniu aktów prawnych i innych dokumentów związanych 

z aplikowaniem o pomoc finansową; 

− nadmiernie rozbudowany system dokumentowania procedur44.  

Ustalenia wcześniejszych kontroli NIK wskazywały równieŜ na: 

− tworzenie przez administrację publiczną niejasnych procedur i wytycznych, 

powodujących trudności w przygotowaniu i rozliczaniu projektów przez 

beneficjentów,  

− niewdroŜenie systemu informatycznego monitoringu i kontroli finansowej (SIMIK); 

− zagroŜenia spowodowane duŜą rotacją kadr w instytucjach zaangaŜowanych 

w zarządzaniu funduszami unijnymi, niewielkim doświadczeniem pracowników, 

a niekiedy niedostosowaniem poziomu zatrudnienia do potrzeb;  

− nadmiernie skomplikowany i nieefektywny system informowania 

o nieprawidłowościach45.  

4.2.Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 

                                                 
44 Informacja o wynikach kontroli P/06/061 pt. „Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej na 
samorządowe budownictwo drogowe” (Nr ewid. 10/2007/P/06/061/KKT). 
45 Informacja o wynikach kontroli P/05/002 pt. „Funkcjonowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy 
strukturalnych” (Nr ewid. 54/2006/P/05/002/KAP). 



Po zakończeniu kontroli NIK wystosowała 34 wystąpienia pokontrolne, w których 

sformułowała łącznie 112 wniosków (4 do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 3 do 

Ministra Finansów, 77 do marszałków województw, 28 do wojewodów), z czego do dnia 

6 czerwca 2008 r. zostało zrealizowanych 13 wniosków skierowanych do UM, pozostałe 

99 wniosków jest w trakcie realizacji, w tym:  

Do Ministra Rozwoju Regionalnego NIK wnioskowała o: 

− podjęcie działań dla przyspieszenia wydania brakujących rozporządzeń,  

− kontynuację działań mających na celu pełne wdroŜenie Krajowego Systemu 

Informatycznego w zakładanym terminie, 

− kontynuowanie działań w celu uzupełnienia zatrudnienia w IC, 

− zapewnienie pełnego wdroŜenia rekomendacji z audytu zgodności.  

Minister Rozwoju Regionalnego zgłosił zastrzeŜenia do wystąpienia przede wszystkim 

w zakresie sformułowanej oceny ogólnej wnioskując o jej zmianę z oceny pozytywnej 

z nieprawidłowościami na ocenę pozytywną z uchybieniami, z uwagi na funkcjonowanie 

IC w warunkach przygotowywania się do wykonywania swoich zadań w zakresie 

certyfikacji oraz trwającego procesu wdraŜania rekomendacji Instytucji Audytowej. 

Zgodnie z Uchwałą Kolegium NIK z dnia 21 maja 2008 r. zastrzeŜenia zostały w całości 

oddalone.   

Pismem z dnia 10 czerwca 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego poinformowała 

o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków, wskazując Ŝe spośród sześciu 

programów pomocowych wymagających notyfikacji Komisji Europejskiej w czterech 

przypadkach planowane jest ich wejście w Ŝycie w III kwartale 2008 r.46. Ministerstwo 

zrezygnowało z przygotowania dwóch programów (inwestycje w transport miejski 

i inwestycje w tabor kolejowy) w związku z przygotowaniem przez ekspertów JASPERS47 

wytycznych w tym zakresie. Odnosząc się do wniosku kontynuowania działań w celu 

pełnego wdroŜenia Krajowego Systemu Informatycznego w terminie do końca maja 2008 r. 

Minister zapowiedział zwiększenie nadzoru nad wykonawcą Systemu i zoptymalizowanie 

procesu testów akceptacyjnych wskazując, iŜ dotrzymanie terminu zakończenia prac nad 

budową trzeciej grupy funkcjonalności (koniec maja 2008 r.). Kontynuowane jest 

                                                 
46 Programy dotyczące: inwestycji w porty lotnicze (1), inwestycji w transport multimodalny (2), regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, 
lecznictwa uzdrowiskowego (3),  na rewitalizację (4). 
47 Inicjatywa JASPERS dotyczy wsparcia duŜych projektów od 25 mln euro w sektorze środowiska oraz od 50 mln 
w sektorze transportu i innych sektorach, które kwalifikuj ą się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Wsparcie nie ma charakteru finansowego, ale doradczy. Więcej na 
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/jaspers/. 



uzupełnianie zatrudnienia w IC w ramach prowadzonego naboru otwartego oraz w ramach 

procesu przenoszenia pracowników z Ministerstwa Finansów oraz. Ministerstwo podjęło 

działania słuŜące wdroŜeniu rekomendacji z audytu zgodności.     

Do Ministra Finansów NIK wnioskowała m.in. o: 

− dochowania przyjętych terminów realizacji procesu uruchamiania systemu 

informatycznego wsparcia zarządzania i kontroli SIMIK 07-13 do końca maja 2008 r., 

w tym zwiększenie nadzoru nad dostarczaniem oprogramowania przez głównego 

wykonawcę systemu,  

− kontynuowania działań na rzecz opracowania strategii audytu oraz przeprowadzanie 

audytu zgodności z zachowaniem terminów, wynikających z przepisów prawa 

wspólnotowego. 

Pismem z dnia 4 czerwca 2008 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów p. Andrzej 

Parafinowicz poinformował o działaniach w zakresie realizacji wniosku dotyczącego 

monitorowania wdroŜenia systemu informatycznego SIMIK 07-13. System ten ma zostać 

całkowicie wdroŜony do czasu zakończenia audytu zgodności IA. Z informacji z dnia 

16 czerwca 2008 r. przekazanej przez Dyrektora Departamentu Certytukacji i Poświadczeń 

Środków Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów p. Agnieszkę Królikowską wynikało, Ŝe 

opinie o zgodności i sprawozdania zostaną sporządzone dla poszczególnych RPO 

w terminie przewidzianym w art. 71 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. Ponadto dla 

wszystkich RPO zostały zatwierdzone i przekazane do Komisji Europejskiej strategie 

audytu, zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.  

W wystąpieniach pokontrolnych do marszałków województw wnioskowano m.in. o: 

− dostosowanie opisu systemu zarządzania i kontroli (OSZiK) do postanowień 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, 

− dostosowanie Instrukcji Wykonawczej do wytycznych MRR dotyczących 

poszczególnych procedur, 

− zapewnienie spójności i komplementarności OSZiK i Instrukcji Wykonawczej, 

− podjęcie działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia docelowego, określonego 

w regulaminach wewnętrznych tych komórek i w OSZIK, 

− opracowanie i zatwierdzenie przez Zarząd brakujących załączników do Instrukcji 

Wykonawczej RPO, jak najszybsze uwzględnienie uwag wniesionych do Instrukcji 

przez IPOC oraz przesłanie IPOC uzupełnionej i poprawionej wersji IW, 



− zatwierdzenie przez Zarząd wzorów list kontrolnych dot. obowiązku potwierdzenia 

zasady rozdziału funkcji w ramach procedury oraz korekty do zatwierdzonych juŜ 

procedur dokonywania wyboru projektów do dofinansowania, 

− opracowanie przez Urząd i zatwierdzenie przez Zarząd wzorów list sprawdzających 

wnioski o dofinansowanie, umoŜliwiających dokonanie sprawdzenia i oceny tych 

wniosków w zakresie pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans, 

− przedłoŜenie planu komunikacji RPO Komitetowi Monitorującemu RPO, 

− doprecyzowanie zasad dokonywania przez Zarząd wyboru projektów do 

finansowania, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący 

RPO, tj. w sposób jasny i przejrzysty dla beneficjentów, 

− doprowadzenie do terminowego przygotowania procedur realizacji zadań przez 

Instytucje Pośredniczące, 

− zapewnienie spójności treści OSZiK z Podręcznikiem i Regulaminem 

Organizacyjnym w zakresie zadań IZ RPO, 

− aktualizację zakresów czynności pracowników w kontekście zadań realizowanych 

przez poszczególne referaty, 

− rozwaŜenie wprowadzenia uregulowania zabezpieczającego przed moŜliwością 

dokonywania ocen na wszystkich etapach wyboru operacji do dofinansowania jednego 

projektu, tj. preselekcji, oceny formalnej i merytorycznej, przez zespół oceniający 

w tym samym składzie, 

− dostosowanie systemu ewidencji i księgowości do wymagań prawa wspólnotowego 

w zakresie uruchomienia w pełni wiarygodnego, skomputeryzowanego systemu 

ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej do obsługi RPO.  

ZastrzeŜenia do wystąpienia pokontrolnego wniósł Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego m.in. do negatywnej oceny dotyczącej niedostosowania regulaminu 

organizacyjnego do zadań IZ. W dniu 12 maja 2008 r. uchwałą Komisji Odwoławczej 

Delegatury NIK w Szczecinie uwzględniła zastrzeŜenia w tym zakresie. Drugie zastrzeŜenie 

dotyczące niewdroŜenia komputerowego systemu monitorowania i sprawozdawczości zostało 

oddalone. 

W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne marszałkowie województw 

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

o działaniach na rzecz: aktualizacji regulaminów wewnętrznych i uzupełnienia zakresów 

czynności pracowników zaangaŜowanych we wdraŜanie RPO, kontynuowania osiągnięcia 



zakładanego poziomu zatrudnienia oraz uzupełnienia Instrukcji Wykonawczych 

i doprowadzenia do zatwierdzenia OSZiK.    

W wystąpieniach pokontrolnych do wojewodów wnioski m.in. dotyczyły: 

− kontynuowania działań na rzecz realizacji planu osiągnięcia gotowości kadrowej, 

− zapewnienia rozdziału zadań wynikających z procedury poświadczania wydatków 

oraz wniosków o płatność dotyczących wykonywania, weryfikacji i zatwierdzenia 

działań oraz przydzielenia  ich  poszczególnym osobom, 

− doprowadzenia do przyjęcia procedur rozpatrywania protestów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

− wyznaczenia, poprzez zapisy w zakresach czynności pracowników Wydziału IPOC, 

osób odpowiedzialnych za przechowywanie i ochronę dokumentacji 

przeprowadzonych certyfikacji poświadczeń wydatków oraz wniosków o płatność, 

a takŜe przeprowadzonych audytów i kontroli, 

− podejmowania działań monitorujących w sprawie Instrukcji IZ RPO, w tym 

korzystanie z uprawnień w zakresie planowanych i doraźnych systemowych wizyt 

sprawdzających. 

W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne wojewodowie poinformowali NIK o sposobie 

wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych, w tym m.in. o podjętych działaniach 

związanych z dostosowaniem organizacyjnym i kadrowym urzędów wojewódzkich do 

wykonywania zadań instytucji pośredniczącej w certyfikacji wydatków, a takŜe o kontynuacji 

weryfikowania Instrukcji Wykonawczych IZ. Zwrócono przy tym uwagę, Ŝe niektóre uwagi 

IPOC nie były uwzględniane przez IZ lub były uwzględniane jedynie częściowo. 

 



5. Załączniki 

Załącznik nr 1 

Wykaz skontrolowanych podmiotów ze wskazaniem ich kierowników oraz jednostek 
organizacyjnych NIK przeprowadzających kontrole  
 

Lp. Kierownik jednostki kontrolowanej Jednostka kontrolowana 
Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrol ę 

1. Minister Rozwoju Regionalnego 
ElŜbieta Bieńkowska od 16.11.2007 r. 
GraŜyna Gęsicka od 31.10.2005 do 16.11.2007 r. 

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego 

NIK Departament 
Administracji 
Publicznej 

2. Minister Finansów  
Jan Vincent-Rostowski od 16.11.2007 r. 

Ministerstwo Finansów     NIK Delegatura  
w Gdańsku 

3. Wojewoda Podlaski 
Maciej śywno od 29.11.2007 r. 
Bohdan Paszkowski od 18.01.2007 r. do 05.11.2007 r. 

Podlaski Urząd 
Wojewódzki 

NIK Delegatura  
w Białymstoku 

4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
Rafał Bruski od 29.11.2007 r. 
Zbigniew Hoffmann od 07.11.2006 r. do 29.11.2007 r. 

Kujawsko-Pomorski 
Urząd Wojewódzki   

NIK Delegatura  
w Bydgoszczy 

5. Wojewoda Pomorski 
Roman Zaborowski od 29.11.2007 r.  
poprzednio w 2007 r. Piotr Karczewski  

Pomorski Urząd 
Wojewódzki 

NIK Delegatura  
w Gdańsku 

6. Wojewoda Śląski 
Zygmunt Łukaszczyk od 29.11.2007 r.  
Tomasz Pietrzykowski od 28.12.2005 r. do 29.11.2007 r. 

Śląski Urząd Wojewódzki NIK Delegatura  
w Katowicach 

7. Wojewoda Świętokrzyski 
BoŜentyna Pałka-Koruba od 29.11.2007 r.  
Grzegorz Banaś od 05.01.2006 r. do 05.11.2007 r.  

Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki 

NIK Delegatura  
w Kielcach 

8. Wojewoda Małopolski 
Jerzy Miller od 29.11.2007 r. 
Maciej Klima od 21.09.2006 r. do 05.11.2007 r. 

Małopolski Urząd 
Wojewódzki 

NIK Delegatura  
w Krakowie 

9. Wojewoda Lubelski 
Genowefa Tokarska od 29.11.2007 r.  
Wojciech śukowski od 07.12.2005 r. do 05.11.2007 r.  

Lubelski Urząd 
Wojewódzki 

NIK Delegatura  
w Lublinie 

10. Wojewoda Łódzki 
Jolanta Chełmińska od 29.11.2007 r.  
Helena Pietraszkiewicz od 26.01.2006 r. do 29.11.2007 r.  

Łódzki Urząd 
Wojewódzki 

NIK Delegatura  
w Łodzi 

11. Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Marian Podziewski od 29.11.2007 r.  
Anna Szyszka od 29.03.2007 r. do 29.11.2007 r.  
p.o. Anna Szyszka od 17.01.2007 r. do 29.03.2007 r.  
Adam Supeł od 16.01.2006 r. do 17.01.2007 r. 

Warmińsko-Mazurski 
Urząd Wojewódzki   

NIK Delegatura  
w Olsztynie 

12. Wojewoda Opolski  
Ryszard Wilczyński od 29.11.2007 r.  
Bogdan Tomaszek od 07.12.2005 r. do 28.11.2007 r. 

Opolski Urząd 
Wojewódzki   

NIK Delegatura  
w Opolu  

13. Wojewoda Wielkopolski  
Piotr Florek od 29.11.2007 r.  
Tadeusz Dziuba od 28.12.2005 r. do 28.11.2007 r. 

Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki 

NIK Delegatura  
w Poznaniu 

14. Wojewoda Podkarpacki 
Mirosław Karapyta od 27.11.2006 r.  
Ewa Draus od 30.11.2005 r. do 26.11.2006 r.  

Podkarpacki Urząd 
Wojewódzki 

NIK Delegatura  
w Rzeszowie 

15. Wojewoda Zachodniopomorski 
Marcin Zydorowicz od 29.11.2007 r.  
poprzednio od 12.12.2005 r. Robert Krupowicz  

Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki   

NIK Delegatura  
w Szczecinie 

16. Wojewoda Mazowiecki 
Jacek Kozłowski od 29.11.2007 r. 
poprzednio w 2007 r. Jacek Sasin 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki   

NIK Delegatura  
w Gdańsku 



17. Wojewoda Dolnośląski 
Rafał Jurkowlaniec od 29.11.2007 r.  
Krzysztof Grzelczyk od 21.12.2005 r. do 29.11.2007 r. 

Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki   

NIK Delegatura  
we Wrocławiu 

18. Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka od 29.11.2007 r. 
Wojciech Perczak od 12.09.2006 r. do 29.11.2007 r. 

Lubuski Urząd 
Wojewódzki     

NIK Delegatura  
w Zielonej Górze 

19. Marszałek Województwa Podlaskiego 
Jarosław Zygmunt Dworzański od 15.01.2008 r.  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego 

NIK Delegatura  
w Białymstoku 

20. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Piotr Całbecki od 24.11.2006 r. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 

NIK Delegatura  
w Bydgoszczy 

21. Marszałek Województwa Pomorskiego 
Jan Kozłowski od 27.11.2006 r.  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego 

NIK Delegatura  
w Gdańsku 

22. Marszałek Województwa Śląskiego 
Bogusław Śmigielski od 12.01.2008 r.  
Janusz Moszyński od 27.11.2006 r. do 11.01.2008 r. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 

NIK Delegatura  
w Katowicach 

23. Marszałek Województwa  Świętokrzyskiego 
Adam Jakubas od 28.11.2006 r.  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

NIK Delegatura  
w Kielcach 

24. Marszałek Województwa Małopolskiego 
Marek Nawara od 27.11.2006 r.  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 

NIK Delegatura  
w Krakowie 

25. Marszałek Województwa Lubelskiego 
Krzysztof Grabczuk od 28.01.2008 r.  
Jarosław Zdrojkowski od 01.12.2006 r. do 27.01.2008 r. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego 

NIK Delegatura  
w Lublinie 

26. Marszałek Województwa Łódzkiego 
Włodzimierz Fisiak od 27.11.2006 r.  

Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 

NIK Delegatura  
w Łodzi 

27. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego   
Jacek Protas od 29.11.2006 r.  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego   

NIK Delegatura  
w Olsztynie 

28. Marszałek Województwa Opolskiego 
Józef Sebesta od 27.11.2006 r.   

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego 

NIK Delegatura  
w Opolu  

29. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak od 10.10.2005 r.  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 

NIK Delegatura  
w Poznaniu 

30. Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Zygmunt Cholewiński od 25.11.2006 r. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podkarpackiego 

NIK Delegatura  
w Rzeszowie 

31. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego   
Norbert Obrycki od 18.12.2006 r.  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego   

NIK Delegatura  
w Szczecinie 

32. Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik od 24.11.2006 r.  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

NIK Delegatura  
w Warszawie  

33. Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
Marek Łapiński od 05.03.2008 r. 
Andrzej Łoś od 07.12.2006 r. do 05.03.2008 r.  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

NIK Delegatura  
we Wrocławiu 

34. Marszałek Województwa Lubuskiego 
Krzysztof Szymański od 30.11.2006 r.  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 

NIK Delegatura  
w Zielonej Górze 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

Wykaz aktów prawnych  

1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z 31.07.2006 r.) 

2) Rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 lipca  2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. WE L210 z 31.07.2006 r.) 

3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzeni (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. WE L 371 
z 27.12.2006 r.) 

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

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

6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

7) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) 

8) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
Nr 227, poz. 1658 ze zm.) 

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 21 maja 2007 r. w sprawie 
ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów 
realizowanych w ramach programów operacyjnych (Dz. U. Nr 93, poz. 626) 

10) Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie 
standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych 
(Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

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) Minister Rozwoju Regionalnego 

6) Minister Finansów 

7) Minister Sprawiedliwości 

8) Sejmowa Komisja Finansów Publicznych   

9) Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

10) Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej 

11) Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych  

12) Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

13) Marszałkowie województw 

14) Wojewodowie. 

 
 
 


