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Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: MFiPR lub Ministerstwo) 

 

Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej od 
6 października 2020 r.1 

W okresie objętym kontrolą, funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej od 15 listopada 2019 r. do 
6 października 2020 r.2 

Art. 2 ust 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Administracji Publicznej 

 

- Beata Czarnecka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KAP/18/2021 z 13 stycznia 2021 r.,  

- Beata Burtka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/21/2021 z 13 stycznia 2021 r., 

- Edyta Jamioł, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/19/2021 z 13 stycznia 2021 r.,  

- Sebastian Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KAP/20/2021 z 13 stycznia 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-8) 

Wykaz skrótów: 

UE – Unia Europejska; 
KE – Komisja Europejska; 
PO – Program Operacyjny; 
RPO – Regionalny Program Operacyjny; 
KPO – Krajowy Program Operacyjny; 
UP – Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020; 
PF – Perspektywa Finansowa 2014-2020;  
IK – Instytucja Koordynująca; 
IZ – Instytucja Zarządzająca; 
EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 
POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; 
POPT – Program Operacyjny Pomoc Techniczna; 
POIG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;  
POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;  

                                                      
1  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. nr 1131.27.2020 

o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. poz. 896). 

2  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2019 r. nr 1131.24.2019 o powołaniu 
w skład Rady Ministrów (M.P. poz. 1092). 

3  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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POPW – Program Operacyjny Polska Wschodnia;  
POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa;  
EWT – Europejska Współpraca Terytorialna; 
MF EOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
NMF – Norweski Mechanizm Finansowy; 
MF – Ministerstwo Finansów; 
ARiMR lub Agencja – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

I. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2020, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych 
przez dysponenta części budżetowej 34 – Rozwój regionalny oraz ocena wykonania 
planów finansowych jednostek finansowanych w ramach tej części budżetu państwa. 
Ocenie podlegały w szczególności: 

 realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 
rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze 
środków publicznych, 

 sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV 
kwartał 2020 r. w zakresie operacji finansowych, 

 system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania 
sprawozdań, 

 wykorzystanie środków z Perspektywy Finansowej 2014-2020, 

 nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa 
w trybie art. 175 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych4 (dalej: ufp), w tym: 

a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 

b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu 
państwa w części 34 – Rozwój regionalny.  

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych:  

- analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, 
w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 

- kontroli prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych,  

- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 

- kontroli wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 

- analizy wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

- analizy wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- analizy przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 

- analizy stanu zobowiązań, 

- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących 
sporządzania sprawozdań, 

                                                      
4  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 
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- analizy stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem 
budżetu państwa i budżetu środków europejskich przez podległe jednostki 
finansowane w ramach części 34 – Rozwój regionalny, 

- analizy wykorzystania środków z budżetu UE w ramach PF. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części III. Opis ustalonego stanu 
faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności.  

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2020 r. 
w części 34 – Rozwój regionalny. 

 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że: 

 wydatki zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi, określonych w ustawie o finansach publicznych i aktach 
wykonawczych; nie stwierdzono niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania 
środków publicznych, 

 sprawozdania łączne dysponenta części 34 za 2020 r. zostały sporządzone na 
podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych podległych 
dysponentów i sprawozdań własnych dysponenta głównego, a sprawozdania 
jednostkowe kontrolowanej jednostki na podstawie danych wynikających 
z ewidencji księgowej; sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie 
do przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości 
budżetowej6, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych7, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym8 oraz przekazują prawdziwy obraz dochodów, wydatków, a także 
należności i zobowiązań,  

 Minister, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad 
wykonaniem budżetu w części 34; 

 działania zarządcze i koordynujące Ministra pozwoliły na zakontraktowanie 
i wykorzystanie dostępnych środków PF na zaplanowanym poziomie, a osiągnięty 
poziom certyfikacji pozwolił na uniknięcie automatycznego anulowania zobowiązań 
(zasada n+3) na koniec 2020 r.; nie wystąpiło ryzyko utraty środków w roku 2021; 

 Minister sprawował właściwy nadzór nad wydatkowaniem środków UE ujętych 
m.in. w załącznikach nr 15 i 16 do ustawy budżetowej9, dokonał alokacji środków 
z rezerwy celowej pomiędzy poszczególne programy operacyjne, a wnioski 
dysponentów części budżetowych o uruchomienie środków z rezerw były rzetelnie 
analizowane; w 2020 r. podjął także działania, w tym legislacyjne, w celu 
pozyskania środków na działania i inwestycje przeciwdziałające skutkom pandemii 
COVID-19. 

                                                      
5  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 

pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej.  

6  Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1564, ze zm.). 

7  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). Uchylone z dniem 1 stycznia 2021 r. 

8  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 704, ze zm.). 

9  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej dochody budżetu państwa w części 34 zostały zaplanowane 
w kwocie 30 096,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 45 190,0 tys. zł, głównie 
z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (21 852,7 tys. zł) oraz 
ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności (11 088,2 tys. zł). W porównaniu 
z 2019 r. dochody były niższe o 8,0%.  

Według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych na koniec 
2020 r. w części 34 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 59 326,8 tys. zł, 
w tym zaległości wynosiły 57 760,3 tys. zł. W porównaniu do 2019 r. należności były 
wyższe o 25 391,8 tys. zł, a zaległości netto wyższe o 25 229,8 tys. zł. Wzrost 
zaległości wynikał głownie z naliczenia odsetek od należności za 2020 r. dotyczących 
programów POIR, POIG, POWER, POKL i EQUAL (17 990,0 tys. zł), należności 
dotyczących nieprawidłowości oraz wydatków niekwalifikowanych dotyczących POIG 
(6 068,0 tys. zł). 

(akta kontroli str. 677-680, 1517-1523, 1741-1746, 1800-1804, 1825-1826, 1874-1909) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

2. Wydatki 

2.1 Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 34 zostały zrealizowane w 2020 r. w kwocie 
2 042 702,7 tys. zł11, co stanowiło 93,2% planu po zmianach (2 190 679,1 tys. zł). 
W porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost wydatków o 47 867,6 tys. zł, tj. o 2,4%. 

Wydatki budżetu państwa w Ministerstwie (dysponent III stopnia) wyniosły 
284 051,4 tys. zł12, co stanowiło 87,1% planu po zmianach (326 145,3 tys. zł). 
W porównaniu do wydatków zrealizowanych w 2019 r. (315 250,5 tys. zł), zmniejszyły 
się one o 31 199,1 tys. zł, tj. o 9,9%. Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie ze 
zmniejszenia wydatków płacowych w związku z korzystaniem pracowników, w czasie 
epidemii COVID-19, z finansowanych przez ZUS zasiłków z tytułu długotrwałych 
zwolnień lekarskich, kwarantanny oraz opieki nad dziećmi. 

(akta kontroli str. 859-937, 1747-1757, 1827-1832, CD1) 

Z przeniesionych do części 34 środków z rezerwy celowej budżetu państwa 
wykorzystano kwotę 214 155,8 tys. zł, tj. 90,2% (237 391,2 tys. zł). Główną przyczyną 
niepełnego wykorzystania środków były problemy w realizacji projektów w związku 
z zagrożeniem epidemicznym wywołanym COVID-19 powodujące m.in. zawieszenie 
działalności projektowej przez wnioskodawców, odstąpienie od składania wniosków 
o dofinansowania, wstrzymanie realizacji działań wynikających z zawartych umów, 
opóźnienia w harmonogramach realizowanych projektów.  

(akta kontroli str. 684-687, 1438-1460) 

                                                      
10  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

11  W tym 10 660,5 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 

12  W tym 10 660,5 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 
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W wyniku badania wykorzystania środków przeniesionych z rezerwy celowej w kwocie 
33 191,3 tys. zł, (tj. 14,0% środków z rezerwy celowej w budżecie części 34) ustalono, 
że wydatkowano je w kwocie 33 108,5 tys. zł (tj. 99,8% planu po zmianach) zgodnie 
z przepisami ufp na cel, na jaki rezerwa została utworzona, tj. na: dotację dla ARiMR na 
pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich, sfinansowanie wynagrodzeń w związku 
z realizacją w ramach POPT projektu pn. Finansowanie kosztów zatrudnienia 
pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 2020 r., sfinansowanie 
dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 25 
urzędników służby cywilnej mianowanych w MFiPR z dniem 1 grudnia 2019 r.  

Z przyznanych w części 34 środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1 435,6 tys. zł, 
wykorzystano 1 420,2 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach. W wyniku badania 
wykorzystania przez dysponenta III stopnia oraz dysponenta głównego środków 
z rezerwy ogólnej stwierdzono, że została ona wykorzystana zgodnie 
z przeznaczeniem, na dotację dla ARiMR na pomoc kołom gospodyń wiejskich oraz na 
sfinansowanie zadań Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. 

(akta kontroli str. 77-79, 135-141, 218-226, 684-843) 

Minister, w związku z nadmiarem posiadanych środków, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, podjął siedem decyzji o blokadzie wydatków w budżecie państwa 
na łączna kwotę 53 720,6 tys. zł. Kontrola decyzji na kwotę 11 319,0 tys. zł, tj. 21% 
wartości dokonanych blokad wykazała, że dokonano ich niezwłocznie po ustaleniu, że 
środki nie zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego. Minister Finansów 
dokonał zmian w budżecie państwa na roku 2020 zmniejszając pierwotnie zaplanowane 
wydatki w części 34 o kwotę dokonanych wcześniej blokad. 

Ponadto, na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych13, Prezes 
Rady Ministrów podjął decyzję o blokadzie wydatków w części 34 na kwotę 2 898,0 tys. zł. 

(akta kontroli str. 266-319, 1391-1437) 

Zobowiązania w części 34 na koniec 2020 r. wyniosły 13 815,0 tys. zł i były wyższe 
o 8,1% niż kwota zobowiązań na koniec 2019 r. Dotyczyły one głównie dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, 
a także zobowiązań wynikających z rozliczeń przypadających na koniec roku (faktury 
dotyczące 2020 r. z terminem płatności w 2021 r.). Zobowiązania wymagalne na koniec 
2020 r. nie wystąpiły. 

(akta kontroli str. 1747-1757) 

Szczegółową kontrolą objęto siedem dotacji udzielonych przez dysponenta głównego 
ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 336 916,4 tys. zł, co stanowiło 19,6% 
wydatków na dotacje dysponenta części 34. Objęte badaniem dotacje były 
przeznaczone na realizację RPO, MFEOG i NMF, projektów w ramach POWER i POPT 
oraz na wypłatę pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich. W próbie objętej 
kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości. Przekazywanie i rozliczanie dotacji 
następowało zgodnie z zasadami określonymi w przepisach i umowach dotacji. 

(akta kontroli str. 20-319) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków budżetu 
państwa w kwocie 23 990,2 tys. zł (bieżących – 20 540,1 tys. zł i majątkowych 
3 450,1 tys. zł) poniesionych w 2020 r. w Ministerstwie (dysponent III stopnia). Próbę 

                                                      
13  Dz. U. poz. 1842, ze zm. 
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dobrano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów 
księgowych odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym dysponenta III 
stopnia. Próba wylosowana metoda monetarną (MUS) obejmowała 47 zapisów 
księgowych w kwocie 11 277,3 tys. zł, tj. 4,1% wydatków Ministerstwa. Uzupełniono ją 
o wydatki na kwotę 12 712,9 tys. zł dobrane celowo. Łącznie, objęta badaniem próba 
stanowiła 8,4% wydatków budżetu państwa w Ministerstwie oraz 1,2% wydatków 
budżetu państwa w części 34.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie 
z planem finansowym jednostki oraz umowami, na zakupy i usługi służące realizacji 
celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Badaniem objęto również prawidłowość stosowania procedur określonych w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych14 (dalej: Pzp) w odniesieniu do 
trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego15. Łączna wartość zbadanych 
zamówień wyniosła 949,5 tys. zł. Badanie nie wykazało nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1077-1390, 1528-1740, 1848-1851, 153-1860) 

Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., NIK sformułowała wniosek 
pokontrolny dotyczący wysyłania zawiadomień do Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości równej lub wyższej 144 000 Euro w trybie z wolnej ręki, w terminie 
określonym w art. 67 ust. 2 Pzp. Ponieważ Ministerstwo w 2020 r. nie wszczęło takich 
postępowań, sprawdzenie realizacji wniosku było niemożliwe. 

(akta kontroli str. 11-19, 1925-1931, CD1) 

Wydatki majątkowe (§ 605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 – 
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w części 34 na koniec 2020 r. 
wyniosły 9 816,8 tys. zł16, tj. 78,6% planu po zmianach.  

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu wyjaśniła, że niepełna realizacja wydatków 
majątkowych wynikała głównie z przesunięcia na lata następne części zadań 
związanych z instalacją centralnej klimatyzacji i termomodernizacją budynku 
Ministerstwa17, a także opóźnień legislacyjnych po stronie Komisji Europejskiej 
skutkujących brakiem możliwości zlecania prac dotyczących budowy, rozwoju 
i wdrożenia systemów informatycznych do obsługi Perspektywy Finansowej 2021-2027 
oraz opóźnień w budowie podsystemu monitorowania EFS. 

(akta kontroli str. 320-325, 334, 1039-1076) 

W efekcie zrealizowanych wydatków majątkowych w Ministerstwie m.in.:  

 wyremontowano elewację dwóch ścian budynku Ministerstwa,  

 rozpoczęto prace związane z wykonaniem klimatyzacji i wentylacji w budynku,  

 wykonano projekt dokumentacji przeciwpożarowej,  

 zakupiono urządzenie do oczyszczenia powietrza w pomieszczeniach Ministerstwa, 
system do pracy zdalnej, narzędzia do replikacji maszyn, szyfrator, serwery 
kasetowe, urządzenia WAF, licencje oprogramowania Jira, prześwietlarkę bagażu, 

                                                      
14  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r. 

15  Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników długoterminowego w ramach EFS oraz 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (przetarg nieograniczony), Efekty polityki spójności w obszarze 
kultury. Identyfikacja mechanizmów wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, istotnych z punktu widzenia 
warunków wsparcia kultury w perspektywie PS 2021-2027 (postępowanie w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp) 
oraz Zakup komputerów przenośnych (w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp oraz art. 6 ustawy o COVID-19). 

16  W tym 2 740,5 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 

17  Część przetargów została unieważniona z powodu braku ofert. 
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sprzęt od wideokonferencji i sprzęt sieciowy kompatybilny z infrastrukturą posiadaną 
przez Ministerstwo. 

Wydatki zostały przeznaczone również na rozwój i utrzymanie systemów 
teleinformatycznych Ministerstwa m.in. systemu finansowo-księgowego, portali 
Ministerstwa, wewnętrznej witryny wymiany informacji w Ministerstwie. 

(akta kontroli str. 320-325, 334) 

Wydatki na wynagrodzenia w 2020 r. w części 34 wyniosły 134 375,7 tys. zł, tj. 91,6% 
planu po zmianach (według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach). 
Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w części 34 wyniosło 1 224 osoby (w przeliczeniu na 
pełne etaty) i było wyższe od przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. o 20 osób. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego w 2020 r. wyniosło 
9 130,28 zł, tj. 128,82 zł mniej niż w 2019 r.18 

(akta kontroli str. 844-857) 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2020 r. w sprawie 
wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego19 w ramach części 34 uwzględniono kwotę 10 660,5 tys. zł, w tym 2 740,5 
tys. zł na wykonanie klimatyzacji w budynku Ministerstwa przy ul. Wspólnej 2/4 oraz 
7 920,0 tys. zł na składkę na rzecz UN Habitat w związku z przyznaniem prawa do 
organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. w Katowicach. Kontrola wykazała, 
że na etapie opracowywania materiałów planistycznych do ustawy budżetowej na 2021 r. 
Ministerstwo nie posiadało wiedzy o braku możliwości realizacji ww. dwóch zadań 
w 2020 r. Wydatki na wykonanie klimatyzacji nie zostały zrealizowane w 2020 r. 
z powodu przesunięcia w czasie robót budowalnych – pierwszy przetarg został 
unieważniony z powodu braku ofert, umowa na wykonanie klimatyzacji została zawarta 
30 września 2020 r. po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego, 
a z uwagi na warunki atmosferyczne wiele prac nie mogło zostać wykonanych do końca 
2020 r. Wydatki związane z opłaceniem składki nie zostały zrealizowane w 2020 r. 
z powodu przesunięcia się negocjacji dotyczących zawarcia umowy pomiędzy Rządem 
RP a Organizacją Narodów Zjednoczonych.  

(akta kontroli str. 938-1038) 

Dysponent części sprawował nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków 
finansowych przez podległych dysponentów w zakresie wymienionym w art. 175 ust. 1 
i 2 ufp. W ramach nadzoru dokonywał m.in. kwartalnych analiz realizacji wydatków, 
w tym wykorzystania udzielonych dotacji i stopnia realizacji zadań przewidzianych dla 
sfinansowania ze środków dotacji na podstawie informacji od dysponentów niższego 
stopnia i komórek organizacyjnych Ministerstwa wykonujących zadania Instytucji 
Zarządzającej, a także sporządzał comiesięczne notatki dla Kierownictwa Ministerstwa 
dotyczące realizacji budżetu części 34. 

(akta kontroli str. 11-19, 20-79, 266-276, CD1) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

                                                      
18  Według sprawozdania Rb-70. 

19  Dz.U. poz. 2422. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2.2 Wydatki budżetu środków europejskich  

W 2020 r. w części 34 zrealizowano wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 
27 991 100,3 tys. zł, co stanowiło 94,4% planu po zmianach (29 642 045,6 tys. zł). 
W porównaniu do roku 2019 wydatki wzrosły o 3 477 001,5 tys. zł, tj. o 14,2%. 

Wydatki w kwocie 27 925 681,8 tys. zł (99,8% wydatków w części 34) stanowiły 
płatności dysponenta głównego na dotacje (głównie w ramach RPO, POIR, POWER). 

Wydatki budżetu środków europejskich w Ministerstwie (dysponent III stopnia) wyniosły 
2 340,5 tys. zł, co stanowiło 60,3% planu po zmianach (3 882,1 tys. zł). W porównaniu 
do wydatków zrealizowanych w 2019 r. wydatki Ministerstwa zmniejszyły się 
o 873,4 tys. zł, tj. o 27,2%. 

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego wyjaśnił, że przyczyną niepełnego wydatkowania 
środków było m.in. przesunięcie części zadań na kolejny rok w związku z wybuchem 
pandemii. 

(akta kontroli str. 1461-1473, 1514-1515, 1778-1791, 1805-1817) 

Z przeniesionych do części 34 środków z rezerwy celowej budżetu środków 
europejskich wykorzystano kwotę 10 547 703,9 tys. zł, tj. 88,7% planu 
(11 887 256,1 tys. zł). Na niższy poziom wydatkowania środków przeniesionych 
z rezerwy wpływ miało głównie niższe niż zakładano wykorzystanie dotacji w ramach 
RPO oraz przesunięcie zadań związanych z termomodernizacją budynku Ministerstwa 
na kolejne lata. W wyniku badania wykorzystania środków przeniesionych z rezerwy 
celowej w kwocie ogółem 852 210,4 tys. zł stwierdzono, że zostały one wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizacje projektu Termomodernizacja budynku 
Ministerstwa położonego przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie oraz na realizację RPO.  

(akta kontroli str. 484-706, 1438-1460) 

Szczegółowym badaniem objęto rozliczanie płatności z budżetu środków europejskich 
w ramach dotacji celowych w kwocie 5 326 658,4 tys. zł, co stanowiło 19,1% wydatków 
na dotacje dysponenta głównego. Dotacje przekazywano na RPO, POWER i POIR. 
W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. Przekazywanie i rozliczanie 
płatności następowało zgodnie z przepisami. 

(akta kontroli str. 20-292) 

Szczegółowym badaniem objęto również prawidłowość realizacji wydatków w ramach 
budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 903,9 tys. zł stanowiących 38,6% 
całości wydatków poniesionych przez Ministerstwo – dysponenta III stopnia. Badanie 
przeprowadzono na próbie pięciu zapisów księgowych dobranych celowo (najwyższe 
wartości) z konta 227 - Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich. Kontrola 
wykazała, że wydatki dokonywane były zgodnie z planem finansowym jednostki, 
umowami o dofinansowanie projektów oraz obowiązującymi przepisami. 

(akta kontroli str. 1848-1849, 1852) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich w 2020 r. przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. 
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi określonymi w ufp i przepisach wykonawczych.  
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3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 2020 r. 
przez dysponenta części 34 – Rozwój regionalny i sprawozdań jednostkowych 
Ministerstwa (dysponenta głównego i dysponenta III stopnia): 

 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych 
(Rb-23),  

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, 
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 Programy),  

 z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE),  

 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1). 

Kontrolą poprawności sporządzenia objęto również sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2020 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów 
finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 34 na podstawie 
sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponent trzeciego 
stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany 
system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

 (akta kontroli str. 9-19, 266-276, 335-676, 1861-1864, 1922, CD 1, 2 i 3) 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w ramach części 34 dokonano korekty 
sprawozdań jednostkowych: 

 dysponenta III stopnia (Ministerstwa) – Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-N, 
i RB-BZ1, 

 dysponenta głównego części 34 – Rb-27, Rb-28 UE i Rb-N, 

 Centrum Projektów Europejskich – Rb-28 UE. 

Na podstawie otrzymanych korekt ww. sprawozdań, dysponent części 34, do 
2 kwietnia 2021 r., sporządził korektę sprawozdań łącznych Rb-27, Rb-28, Rb-28 
Programy, Rb-28 UE i Rb-N. 

(akta kontroli str. 1741-1847, 1923-1924) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania 
jednostkowe zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych wynikających 
z ksiąg rachunkowych, sprawozdania łączne na podstawie sprawozdań jednostkowych.  
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4. Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej  

4.1. Wykorzystanie środków z Perspektywy Finansowej 2014-2020 

Kontraktacja i certyfikacja wydatków 

Do końca 2020 r. zawarto z beneficjentami umowy o dofinansowanie na kwotę 
ogółem 514 188 576,0 tys. zł20, w tym ze środków UE – 312 746 714,0 tys. zł, co 
stanowiło 91,6% alokacji na lata 2014-202021, z czego: 

 w sześciu krajowych PO zawarto umowy o dofinansowanie ogółem na kwotę 
331 253 109,0 tys. zł, w tym wkład UE 188 786 837,0 tys. zł, tj. 93,2% alokacji: 

 w POIŚ 213 778 328,0 tys. zł, w tym wkład UE 110 164 766,0 tys. zł, tj. 90,5% 
alokacji, 

 w POIR 64 503 571,0 tys. zł (z UE 37 679 644,0 tys. zł, tj. 98,5% alokacji), 

 w POWER 23 565 334,0 tys. zł (z UE 20 304 331,0 tys. zł, tj. 97,1% alokacji), 

 w POPC 14 207 943,0 tys. zł (z UE 9 940 106,0 tys. zł, tj. 103,0% alokacji), 

 w POPW 11 763 558,0 tys. zł (z UE 7 891 872,0 tys. zł, tj. 88,8% alokacji), 

 w POPT 3 434 375,0 tys. zł (z UE 2 806 118,0 tys. zł, tj. 89,9% alokacji); 

 w 16 RPO zawarto umowy o dofinansowanie na kwotę ogółem 
182 935 467,0 tys. zł, w tym wkład UE 123 959 877,0 tys. zł, tj. 89,2% alokacji. 

W programach operacyjnych EWT zawarto umowy o dofinansowanie na kwotę 
ogółem 414 110,0 tys. euro, w tym wkład UE wyniósł 336 912,0 tys. euro, co 
stanowiło 101,6% alokacji na lata 2014-2020. 

W porównaniu do danych na koniec 2019 r. poziom kontraktacji w programach 
operacyjnych (bez EWT) w odniesieniu do dostępnej alokacji wzrósł o 8,5 punktu 
procentowego (w krajowych PO o 7,6 punktu procentowego, w RPO o 9,6 punktu 
procentowego). W programach EWT poziom kontraktacji wzrósł o 8,4 punktu 
procentowego. 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych certyfikowana przez Instytucje 
Certyfikujące do KE do końca 2020 r. wyniosła 223 140 394,0 tys. zł, w tym 
dofinansowanie UE – 193 167 226,0 tys. zł, tj. 56,6% alokacji na lata 2014-202022. Do 
KE w ramach poszczególnych programów operacyjnych certyfikowano (w części UE) 
następujące kwoty wydatków kwalifikowalnych: 

 w krajowych PO – 116 995 340,0 tys. zł, co stanowiło 57,8% alokacji, z czego: 

 POIŚ – 72 278 636,0 tys. zł (59,4% alokacji), 

 POIR – 22 218 276,0 tys. zł (58,1% alokacji), 

 POWER – 10 177 224,0 tys. zł (48,7% alokacji), 

 POPW – 5 403 015,0 tys. zł (60,8% alokacji), 

 POPC – 4 887 362,0 tys. zł (50,6% alokacji), 

 POPT – 2 030 827,0 tys. zł (65,0% alokacji), 

                                                      
20  Dane wygenerowane z systemu OBIEE w dniu 2 stycznia 2021 r., zaokrąglone do pełnych tys. zł/euro. 

Wykazana wartość podpisanych umów obejmuje również wartość decyzji o dofinansowaniu, natomiast dane te 
nie obejmują umów/decyzji anulowanych/wycofanych. Dane przekazane przez Departament Koordynacji 
Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, który zgodnie § 9 ust. 1 wewnętrznego regulaminu organizacyjnego 
DKF (z dnia 1 września 2020 r.) wykonuje zadania w zakresie z koordynacji wdrażania funduszy polityki 
spójności w Polsce, i w tym zakresie realizuje zadania związane z obsługą Ministra pełniącego funkcję 
Instytucji Koordynującej (IK) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) i Instytucji do spraw 
koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa (UP). 

21  Alokacja przeliczona z EUR na PLN po kursie średnim wyliczonym przez IK UP z ostatnich 12 średnich 
kursów KE do certyfikacji (średnia z 12 miesięcy tj. styczeń-grudzień 2020), tj. 1 EUR = 4,4416 PLN. 

22  Procentowe wykorzystanie alokacji wyliczone na podstawie danych z zestawienia IK Umowę Partnerstwa 
przedstawionych w tysiącach złotych. 
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 w RPO – 76 171 886,0 tys. zł (54,8% alokacji). 

W programach EWT (w części UE) certyfikacja wyniosła 190 913,0 tys. euro, 
co stanowiło 57,6% alokacji. 

W 2020 r. w porównaniu do danych na koniec 2019 r. poziom certyfikacji (bez EWT) 
w odniesieniu do dostępnej alokacji wzrósł o 15,6 punktów procentowych 
(w krajowych PO o 15,5 punktów procentowych, a w RPO o 18,0 punktów 
procentowych). W programach EWT nastąpił wzrost o 15,7 punktów procentowych. 

(akta kontroli str. 2163-2226, CD4) 

Zasada automatycznego anulowania zobowiązań (zasada n+3)23 

Na koniec 2020 r. we wszystkich krajowych i regionalnych programach operacyjnych 
cele określone zgodnie z zasadą n+3 zostały zrealizowane:  

 w krajowych PO w łącznej kwocie 26 932 604,6 tys. euro, tj. 170,1% celu 
planowanego na 2020 r. w kwocie 15 832 096,4 tys. euro, z czego w:  

 POIŚ – 16 644 906,2 tys. euro, tj. 175,8% celu (9 470 395,0 tys. euro), 

 POIR – 5 098 106,2 tys. euro, tj. 170,4% celu (2 992 668,9 tys. euro), 

 POWER – 2 347 203,9 tys. euro, tj. 137,9% celu (1 702 123,2 tys. euro), 

 POPW – 1 247 951,7 tys. euro, tj. 180,6% celu (690 853,7 tys. euro), 

 POPC – 1 123 506,4 tys. euro, tj. 156,3% celu (718 896,6 tys. euro), 

 POPT – 470 930,2 tys. euro, tj. 183,1% celu (257 159,0 tys. euro), 

 w RPO w łącznej kwocie 17 554 472,6 tys. euro, tj. 161,8% celu planowanego na 
2020 r. w kwocie 10 851 443,7 tys. euro. Najniższy poziom wynoszący 131,5% 
celu osiągnięto w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a najwyższy 
183,5% w RPO Województwa Opolskiego24. 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. procent wykonania celu n+3 na 2021 r. wyniósł 
średnio dla krajowych PO – 128,6% (od 106,9% w POWER do 138,1% w POPT), 
natomiast łącznie dla RPO – 122,2% (od 99,1% w RPO Województwa Kujawsko-
Pomorskiego do 138,4% w RPO Województwa Opolskiego). 

(akta kontroli str. 2162, 2188-2226, CD4) 

Realizacja Planu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2020 r. 
w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Umowy 
Partnerstwa 2014-2020 

Plan certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2020 r. w programach 
współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Umowy Partnerstwa 2014-
2020 (dalej: Plan certyfikacji) został przyjęty przez Radę Ministrów w lutym 2020 r.25  

Ustalono w nim minimalny cel certyfikacji wydatków kwalifikowalnych, jakie miały być 
certyfikowane do Komisji Europejskiej w 2020 r. (przy certyfikacji na koniec 2019 r. 
w kwocie 157 858 870,0 tys. zł) w kwocie 60 604 853,0 tys. zł. Osiągnięcie celu 

                                                      
23  Zgodnie z art. 86 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 anuluje się 

zobowiązanie KE dla danego PO (część alokacji na dany rok), jeżeli nie zostanie ona wykorzystana na 
płatności do końca trzeciego roku po roku, w którym podjęto zobowiązanie. 

24  Cel n+3 na 2020 r. wyniósł dla RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 864 555,1 tys. euro, wobec zaplanowanego 
w kwocie 657 533,9 tys. euro, dla RPO Woj. Opolskiego wyniósł 598 988,6 tys. euro wobec zaplanowanego 
326 417,2 tys. zł. 

25  Projekt Planu certyfikacji został przyjęty 20 lutego 2020 r. przez Stały Komitet Rady Ministrów w kształcie 
zaproponowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: 
DKPL.WK.24.1.4.2020.AMU(8) z dnia 21 lutego 2020 r.) i przedstawiony członkom Rady Ministrów (pismo 
znak: DKPL.WK.24.2.35.2020.AMU(3)).  
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minimalnego oznaczało certyfikację do końca 2020 r. wydatków narastająco w kwocie 
218 463 723,0 tys. zł.  

Wg szacunków Ministerstwa kwota ta (218,5 mld zł) miała umożliwić zawnioskowanie 
do KE w 2020 r. o płatności ze środków UE w kwocie 43,3 mld euro26), co miało 
odpowiadać ok. 56% alokacji wkładu UE na lata 2014-2020. W Planie certyfikacji 
przyjęto założenie, że na koniec 2020 r., w programach nie powinno być absorpcji 
alokacji na poziomie niższym niż 50%, oprócz RPO Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, dla którego poziom ten założono w wysokości ok. 49%.  

Planowane wydatki kwalifikowalne certyfikowane do KE w 2020 r. w trzech 
programach EWT określono w wysokości 49 253,4 tys. euro (przy certyfikacji na 
koniec 2018 r. w kwocie 159 869,0 tys. euro), co miało pozwolić na osiągnięcie do 
końca roku 2020 skumulowanego poziomu wydatków certyfikowanych do KE 
w wysokości 209 122,4 tys. euro. 

Do KE certyfikowano od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 
łącznie (KPO i RPO) – 223 140 396,6 tys. zł, co stanowiło 102,1% kumulatywnego 
celu certyfikacji do końca 2020 r., z tego: 

 133 606 529,8 tys. zł w KPO, tj. 102,3% planu (kumulatywnie). Planowanego 
poziomu nie osiągnięto w POWER (96,2% planu). Najwyższy poziom certyfikacji 
osiągnięto w POIR – 110,4% planu; 

 89 533 866,8 tys. zł w RPO, tj. 102,0% planu (kumulatywnie). Planowanego 
poziomu nie osiągnięto w trzech RPO Województw: Kujawsko-Pomorskiego 
(94,6%), Podkarpackiego (97,3%) i Podlaskiego (93,8%). Najwyższy poziom 
certyfikacji osiągnięto w RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 109,8% 
planu. 

W ramach programów EWT certyfikowano wydatki w kwocie 227 018,2 tys. euro, co 
stanowiło 108,6% planu (kumulatywnie). 

Zakładany poziom absorpcji alokacji 2014-2020 został osiągnięty na koniec 2020 r. 
we wszystkich programach, oprócz POWER, w którym poziom ten wyniósł 49,9% 
wobec 50,0% wartości planowanej i w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
gdzie zrealizowano go na poziomie 45,4% wobec założonego ok. 49%. 

(akta kontroli str. 2157-2162, 2188-2226, CD4) 

4.2. Realizacja wydatków ponoszonych w związku z wykorzystaniem 
środków europejskich 

Wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w zakresie programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Wspólnoty 
Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w 2020 r. 
ogółem wyniosły 62 619 079,6 tys. zł27, co stanowiło 95,6% planu po zmianach 
(z tego: z budżetu środków europejskich wydatkowano łącznie 57 628 472,5 tys. zł 
oraz z budżetu państwa 4 990 607,1 tys. zł, w tym: finansowanie – 1 472 992,5 tys. zł 
i współfinansowanie – 3 517 614,6 tys. zł).  

Z ww. kwoty ogółem poniesiono wydatki w ramach: 

 Perspektywy Finansowej 2014-2020 – 62 469 892,9 tys. zł, tj. 95,6% planu po 
zmianach (65 317 661,1 tys. zł); 

                                                      
26  Wyliczenia dokonano przy zastosowaniu kursu KE do certyfikacji na styczeń 2020 r., tj. 1 euro = 4,2567 zł. 

27  Dane na podstawie informacji sporządzonej na potrzeby niniejszej kontroli, zweryfikowane przez DBR 26 
marca 2021 r., dotyczące wykonania wydatków na programy w układzie załącznika nr 15 do ustawy 
budżetowej. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 EFTA 2014-2021 – 145 275,2 tys. zł, tj. 72,7% planu po zmianach (199 931,3 tys. zł); 

 Perspektywy Finansowej 2007-2013 – 560,3 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach 
(561,0 tys. zł); 

 EFTA 2009-2014 – 3 351,2 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach (3 351,2 tys. zł). 

Zrealizowanie budżetu w ramach programów z udziałem państw EFTA 2014-2021 na 
poziomie 72,7% planu wynikało w głównej mierze z sytuacji wywołanej pandemią 
COVID-19 i ograniczeniami w przemieszczaniu się pomiędzy krajami, co w znacznym 
stopniu ograniczyło możliwość działań bilateralnych. Ponadto, wpływ miała rezygnacja 
przez część beneficjentów/operatorów z podejmowania inicjatyw lub w przypadku 
podpisania umów zmianą harmonogramów realizacji zadań (przesunięcie w czasie) 
np. w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (finansowany ze środków MF EOG 
i NMF). Niepełna realizacja planu wydatków spowodowana była także trudnościami 
związanymi z przeprowadzaniem naborów/konkursów na indywidualne projekty, 
koniecznością dostosowania w krótkim czasie do ogłaszanych restrykcji, wydłużeniem 
procesów oceny projektów czy podpisywania umów, a także problemami w realizacji 
projektów przez beneficjentów (konieczność modyfikacji harmonogramów, wydłużanie 
realizacji niektórych działań, przesunięcia działań informacyjno-promocyjnych).  

 (akta kontroli str. 2140-2156, 2188-2266, CD4) 

Zgodnie z Procedurą uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub 
dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków 
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych 
z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98 i 9928 (dalej: Procedura), Minister 
dokonał alokacji środków z rezerwy celowej pomiędzy poszczególne programy 
operacyjne. Przyznana kwota alokacji środków z rezerwy celowej wyniosła po 
zmianach 26 976 510,0 tys. zł, z czego w ramach: 

 budżetu środków europejskich:  

 poz. 98 – 24 998 663,0 tys. zł,  

 poz. 99 – 30 485,0 tys. zł; 

 budżetu państwa: poz. 8 – 1 947 362,0 tys. zł. 

Na podstawie decyzji Ministra Finansów w 2020 r. uruchomiono z rezerwy celowej 
środki w wysokości 19 774 375,3 tys. zł, a wydatkowano 18 136 027,4 tys. zł29, 
tj. 91,7% kwoty ujętej w decyzjach oraz 67,2% alokacji, z tego: 

 w ramach budżetu środków europejskich wydatkowano: 

 w poz. 98 – 17 006 605,4 tys. zł, co stanowiło 91,5% kwoty ujętej w decyzjach 
i 68,0% alokacji, 

 w poz. 99 – 4 991,4 tys. zł, tj. 75,0% kwoty ujętej w decyzjach i 16,4% alokacji; 

 w ramach budżetu państwa wydatkowano: 

 w poz. 8 kwotę 1 124 430,7 tys. zł, co stanowiło 95,8% kwoty ujętej 
w decyzjach i 57,7% alokacji. 

 

 

                                                      
28  Procedura podpisana 18 maja 2020 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Poprzednio 

obowiązywała procedura zaakceptowana 25 stycznia 2019 r. przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.  

29  Dane dotyczące wykorzystania rezerwy celowej za 2020 r. przekazane przez DBR (informacja z 18 lutego 
2021 r.). 
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W podziale na programy i mechanizmy wykorzystanie rezerwy przedstawiało się 
następująco: 

 Perspektywa Finansowa 2014-2020 wydatkowano 18 135 981,0 tys. zł, tj. 91,7% 
kwoty ujętej w decyzjach MF, w tym w ramach: 

 POIŚ wydatkowano 4 523 247,7 tys. zł, tj. 98,0% kwoty ujętej w decyzjach, 

 POWER wydatkowano 1 132 639,0 tys. zł, tj. 97,1% kwoty ujętej w decyzjach, 

 POIR wydatkowano 3 347 796,8 tys. zł, tj. 97,7% kwoty ujętej w decyzjach, 

 POPW wydatkowano 418 089,2 tys. zł, tj. 96,4% kwoty ujętej w decyzjach, 

 POPT wydatkowano 1 315,9 tys. zł, tj. 93,9% kwoty ujętej w decyzjach, 

 POPC wydatkowano 457 080,0 tys. zł, tj. 74,0% kwoty ujętej w decyzjach, 

 16 RPO wydatkowano 7 683 530,4 tys. zł, tj. 85,9% kwoty ujętej w decyzjach, 

 EWT wydatkowano 2 007,6 tys. zł, tj. 97,6% kwoty ujętej w decyzjach, 

 EIS wydatkowano 31 921,1 tys. zł, tj. 98,5% kwoty ujętej w decyzjach, 

 CEF (Łącząc Europę) wydatkowano 538 353,2 tys. zł, tj. 99,8% kwoty ujętej 
w decyzjach; 

 Programy EFTA wydatkowano 46,4 tys. zł, tj. 97,2% kwoty ujętej w decyzjach, 
w tym w ramach: 

 MF EOG III Perspektywa Finansowa wydatkowano 22,8 tys. zł, tj. 97,2% kwoty 
ujętej w decyzjach, 

 NMF III Perspektywa Finansowa wydatkowano 23,6 tys. zł, tj. 97,2% kwoty 
ujętej w decyzjach. 

Dyrektor DBR poinformował, że niższy niż zakładano poziom wykorzystania środków 
z rezerwy celowej wynikał m.in. z: 

 późniejszego od planowanego zawarcia porozumienia o dofinansowanie projektu; 
unieważnienia postępowania przetargowego; zastosowania przesunięć 
oszczędności w ramach części zamiast planowanego uruchomienia rezerwy; 
odstąpienie od planowanej realizacji projektu – w POPC; 

 opóźnienia w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w tym zwłaszcza w przygotowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji; przedłużającego 
się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poza założony przez 
beneficjenta harmonogram; oszczędności powstające na etapie przygotowania 
dokumentacji projektowej w stosunku do kosztorysów ze studium wykonalności 
projektu; przedłużające się procedury uzyskania odpowiednich zezwoleń 
i dokumentów dla projektów, zwłaszcza dla robót budowlanych; opóźnienia 
w realizacji projektu; oszczędności wynikających z wyboru najkorzystniejszej 
oferty; przedłużających się odbiorów i procedur przekazania do eksploatacji ze 
względu na wymagania administracyjne; uwzględnienia w kosztach kar umownych 
nakładanych na wykonawców z powodu nieterminowej lub nierzetelnej realizacji 
zamówienia; opóźnienia wynikającego z braku możliwości realizacji niektórych 
zadań ze względu na COVID-19 – w ramach RPO. 

 (akta kontroli str. 1438-1456, 1932-2134) 

Szczegółowym badaniem objęto 12 spraw dotyczących uruchomienia środków 
z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 (11 wniosków odnoszących 
się do 21,1% wartości kwoty uruchomionej z tej poz. rezerwy celowej) i poz. 99 (jeden 
wniosek – 21,8% wartości kwoty uruchomionej z tej rezerwy celowej) złożonych 
w 2020 r. w łącznej kwocie 3 930 246,1 tys. zł. Badanie wykazało, że dysponenci 
poszczególnych części budżetowych złożyli wnioski, a Ministerstwo zweryfikowało je, 
zgodnie z przyjętą procedurą. Badanie wykazało również, że IZ terminowo (zgodnie 
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z pkt. 54 procedury) przekazywały informacje miesięczne na temat wydatkowania 
i zaangażowania środków pozyskanych w 2020 r. z rezerwy celowej w okresie od 
początku roku do ostatniego dnia danego miesiąca.  

(akta kontroli str. 2135-2139, 2188-2226, CD4) 

Po kontroli nr P/20/012 Planowanie i wykorzystanie rezerw budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, NIK sformułowała wniosek pokontrolny dotyczący opracowania 
reguł postępowania umożliwiających bezzwłoczne i jednoznaczne wyznaczenie 
jednostki organizacyjnej Ministerstwa jako właściwej do rozpatrzenia wniosku 
o uruchomienie środków z rezerwy celowej, jeśli wniosek dotyczy programu, który nie 
jest objęty właściwością żadnej jednostki organizacyjnej Ministerstwa. Dyrektor DBR 
wyjaśnił, że przy najbliższej nowelizacji Procedury zostanie wprowadzona regulacja 
dotycząca niezwłocznego wskazania przez Ministra, jednostki w MFiPR właściwej do 
rozpatrzenia ww. wniosku. Obecnie prowadzone są uzgodnienia z departamentami 
pełniącymi funkcje IZ w tym zakresie. W związku z powyższym NIK uznaje, że wniosek 
jest w trakcie realizacji. 

(akta kontroli str. 266-276) 

Zgodnie z art. 192 ust. 5 ufp, Minister w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich, przekazał terminowo do Ministra Finansów 
prognozy płatności dla poszczególnych programów operacyjnych, na wszystkie 
kwartały 2020 r. Dodatkowo na prośbę MF30 zostały sporządzone przez Ministra 
aktualizacje prognoz płatności za II i IV kwartał 2020 r. Kwoty prognoz obejmowały 
odrębnie Perspektywę Finansową 2014-2020 oraz Perspektywę Finansową 2007-
2013. W trakcie roku kwoty prognoz za poprzedni kwartał były aktualizowane przy 
składaniu prognoz na kolejny kwartał. Kwartalne prognozy opracowano m.in. na 
podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych IZ krajowymi PO oraz IK RPO, 
po weryfikacji kwot zarówno przez IK Umowę Partnerstwa, jak i DBR. 

Zgodnie z art. 193 ust. 2 ufp Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
terminowo przedstawił Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów informacje 
o wysokości zobowiązań wynikających z zawartych z beneficjentami umów w ramach 
poszczególnych programów, wysokości środków przekazanych beneficjentom 
i planowanych do przekazania do końca roku budżetowego. Informacje, o których 
mowa powyżej, za I, II, III i IV kwartał 2020 r. zostały zaakceptowane przez SKRM. 

(akta kontroli str. 2188-2226, CD4) 

Przyjęty w załączniku nr 1631 do ustawy budżetowej łączny limit zobowiązań (ogółem 
wkład publiczny) wynoszący kumulatywnie 405 515 397,0 tys. zł został zrealizowany 
na poziomie 94,6% (383 690 113,0 tys. zł), z tego limit zobowiązań w zakresie 
środków europejskich w łącznej kwocie 347 125 763,0 tys. zł zrealizowano na 
poziomie 95,1% (330 222 578,0 tys. zł). Wykorzystanie zobowiązań, obejmujących 
kwoty z harmonogramów umów o dofinansowanie z beneficjentami, w zakresie 
środków europejskich na koniec 2020 r. wyniosło: 

 w KPO od 92,6% w POPW do 107,4% w POPC (w POPT do 2021 r. pozostało do 
wykorzystania 180 450,0 tys. zł ze środków europejskich, w pozostałych pięciu PO do 
2023 r. pozostało do wykorzystania 4 284 086,0 tys. zł z tych środków); 

                                                      
30  Pisma IP4.962.54.2020 z dnia 21 maja 2020 r. i IP4.962.134.2020 z 13 listopada 2020 r. 

31  Dane na podstawie sporządzonej przez DBR informacji dotyczącej wykonania limitów zobowiązań i wydatków 
w układzie załącznika nr 16 do ustawy budżetowej. 
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 w RPO od 88,3% w RPO Województwa Łódzkiego do 98,4% w RPO Województwa 
Lubelskiego (do 2023 r. łącznie pozostało do wykorzystania 9 298 383,0 tys. zł ze 
środków europejskich); 

 w CEF – 93,6% (do 2023 r. pozostało do wykorzystania 1 133 371,0 tys. zł ze środków 
europejskich); w NMF 2014-2021 – 43,9% (do 2025 r. pozostało do wykorzystania 
903 519,0 tys. zł); w MF EOG 2014-2021 – 18,5% (do 2025 r. pozostało do 
wykorzystania – 1 103 376,0 tys. zł). 

Odnośnie określonego w załączniku 16 do ustawy budżetowej limitu wydatków 
Dyrektor DBR wyjaśnił, że w ustawie budżetowej na 2020 rok po stronie planu 
w kolumnach dotyczących wydatków pn. „budżet państwa” oraz „środki europejskie” 
dla 2020 roku ujęto odpowiednio planowane wydatki w zakresie współfinansowania 
budżetu państwa oraz podlegających refundacji wydatków z budżetu UE i EFTA na 
programy, zarówno w zakresie limitów wydatków ujętych w częściach budżetowych 
dysponentów, jak i zabezpieczonych w rezerwach celowych. Wykazane wydatki za 
2020 r. z wniosków beneficjentów o płatność zawierają wydatki, które były ponoszone 
wcześniej (np. w 2019 roku) i nie pokrywają się z wydatkami budżetowymi 
poniesionymi w 2020 roku. Zatem w tym zakresie, nie można mówić o rozbieżności 
lub przekroczeniu limitów, bowiem wydatki budżetowe nie mają przełożenia wprost na 
wydatki z wniosków o płatność. 

Określone w załączniku 16 do ustawy budżetowej limity na 2020 r. (odniesione do 
rzeczywistego wykonania wydatków w tym roku, wykazanych w załączniku 15 do 
ustawy budżetowej) zrealizowano na poziomie: 

 71% (POPC) do 141% (POIR) w KPO – w zakresie środków europejskich i od 19% 
(POIR) do 119% (POPW) – w zakresie środków budżetu państwa, 

 63% (RPO Województwa Pomorskiego) do 106% (RPO Województwa 
Małopolskiego) – w zakresie środków europejskich i od 49% (RPO Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego) do 109% (RPO Województwa Lubelskiego) – w zakresie 
środków budżetu państwa, 

 61% – w zakresie środków europejskich i 53% – w zakresie środków budżetu 
państwa, w Instrumencie „Łącząc Europę”; 

 33% – w zakresie środków europejskich i 27% – w zakresie środków budżetu 
państwa, w MF EOG 2014-2021; 

 29% – w zakresie środków europejskich i 30% – w zakresie środków budżetu 
państwa, w NMF. 

W sprawie realizacji limitu zobowiązań i wydatków ujętych w załączniku 16 do ustawy 
budżetowej Dyrektor DBR wyjaśnił, że IZ/IK w zdecydowanej większości nie 
identyfikują istotnego ryzyka niepełnej realizacji zobowiązań i wydatków. Twierdzenie 
to oparte jest na danych z zakresu postępu finansowego w realizacji programów 
2014-2020. Do końca 2020 r. w tych programach zawarto umowy obejmujące 92% 
alokacji środków UE oraz certyfikowano wydatki na poziomie 58% alokacji. Tym 
samym w zakresie certyfikacji we wszystkich programach cel wynikający z zasady 
n+3 dla 2020 r. został zrealizowany z nadwyżką. IZ/IK na bieżąco monitorują postęp 
finansowy w programach, podejmując kroki mające na celu maksymalizację 
kontraktacji i przyspieszenie wydatkowania środków. Podstawowym narzędziem 
monitoringu w tym obszarze w zakresie wszystkich programów są cele certyfikacji 
przekazywane do KE. Koordynację przygotowania tych celów prowadzi DKF w 
MFiPR, a bieżący monitoring wykonania prowadzony jest również przez IZ/IK 
programami. Postępy w realizacji celów certyfikacji omawiane są między innymi na 
spotkaniach Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej, 
organizowanych przez MFiPR. 

(akta kontroli str. 2145-2150, 2188-2226, CD4) 
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Realizacja celów finansowo-rzeczowych ustanowionych w ramach wykonania 
w programach operacyjnych UP 2014-2020 

Minister na podstawie art. 14f ustawy z dnia 26 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju32, sporządził Sprawozdanie z realizacji Umowy 
Partnerstwa w 201933. W sprawozdaniu zawarto informacje dotyczące realizacji 
krajowych i regionalnych programów operacyjnych w roku 2019, w którym 
przeprowadzono przegląd śródokresowy realizacji tych programów. W wyniku 
przeglądu KE wydała decyzję przyznającą rezerwę wykonania 196 z 201 osi 
priorytetowych w ramach 21 programów operacyjnych. W sprawozdaniu podano, że 
w 2019 r. sukcesem zakończyła się także realizacja zasady n+3 w Polsce. 
Odnotowano również znaczący postęp finansowy w wydatkowaniu środków Polityki 
Spójności. Największy wzrost zakontraktowanych środków nastąpił dla działań 
dotyczących: 

- promowania dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem – wzrost o 17 p.p. (poziom kontraktacji 81% w 2018 r., 98% w 2019 r.), 

- promowanie włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – 
wzrost o 16 p.p. (poziom kontraktacji 66% w 2018 r., 82% w 2019 r.)  

- inwestowania w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe – wzrost o 15 p.p. 
(poziom kontraktacji 67% w 2018 r., 82% w 2019 r.).  

W sprawozdaniu przedstawiono także postęp w realizacji wskaźników rezultatu 
strategicznego UP, ram wykonania, postęp w realizacji celów klimatycznych, opis 
wkładu UP w realizację strategii rozwoju, opis realizacji wymiaru terytorialnego 
interwencji w ramach UP, opis mechanizmów koordynacji i monitorowania, a także 
podsumowanie działań informacyjno-promocyjnych. 

 (akta kontroli str. 2188-2226, CD4) 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 
monitorowanie postępów realizacji celów wskaźników ram wykonania (tabela 4) 
odbywa się w latach 2019-2021 w cyklu półrocznym. W 2020 r. monitorowanie 
postępów realizacji celów wskaźników ram wykonania prowadzono na podstawie 
informacji kwartalnych za II i IV kwartał przekazywanych przez IZ programami 
operacyjnymi. 

W KPO wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 36 spośród 115 wskaźników w ramach 
wykonania osiągnęło przynajmniej 85% wartości celu końcowego na 2023 r.34 
Najwyższy odsetek wskaźników, które osiągnęły w 2020 r. wartość docelową 
wystąpiło w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (24 z 48 wskaźników) 
oraz Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (dwóch z siedmiu wskaźników). 
Możliwe problemy z osiągnięciem wartości docelowej dla trzech wskaźników spośród 
18 sygnalizowała Instytucja Zarządzająca POIR.  

W RPO w odniesieniu do celów wyznaczonych na 2020 r. 341 spośród 489 
wskaźników osiągnęło lub przekroczyło cel ustanowiony przez IZ na koniec roku. 
Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 422 wskaźniki osiągnęły co najmniej 85% celu 
2020 r., natomiast w odniesieniu do celów końcowych na 2023 r. 173 mierniki 

                                                      
32  Dz. U. z 2019 r. poz. 1295. 

33  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/raporty/raporty-sprawozdania/sprawozdanie-z-
postepow-we-wdrazaniu-umowy-partnerstwa-w-2019-r/. 

34  Zgodnie z wymogami KE, cele osi priorytetowej uważa się za osiągnięte, jeżeli we wskaźnikach wybranych do 
ram wykonania osiągnięto wartości co najmniej na poziomie 85% celu, ustanowionego na 2023 r. (lub na 
poziomie 75% celu na 2023 r., jeśli w osi są więcej niż dwa mierniki).  
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przekroczyły wartość 85% celu końcowego, z tego 115 wskaźników produktu 
osiągnęło już w pełni wartość docelową. 

W zakresie efektów rzeczowych instrumentu Łącząc Europę, Naczelnik Wydziału 
Koordynacji Kontroli DIP, wyjaśniła, że ze względu na specyfikę instrumentu CEF 
(centralne zarządzanie na poziomie KE, podejście projektowe) nie zostały określane 
wskaźniki rezultatu. Realizacja celów poszczególnych projektów (postęp rzeczowo – 
finansowy na poziomie działań i kamieni milowych) była badana poprzez weryfikację 
raportów kwartalnych/półrocznych (poziom krajowy) oraz raportów rocznych (poziom 
KE – weryfikacja i zatwierdzenie MFiPR). Realizację założonych celów w projektach, 
takich jak ilość zbudowanych/zmodernizowanych km linii kolejowej/dróg bada się na 
etapie ich zakończenia, natomiast w trakcie realizacji postęp badany jest na 
podstawie określonych w umowie o udzielenie dotacji kamieni milowych. 

(akta kontroli str. 2188-2266, CD4) 

Wpływ pandemii COVID-19 na wykorzystanie środków europejskich 

W celu przeciwdziałania negatywnym społecznym i ekonomicznym skutkom kryzysu 
wywołanego pandemią COVID-19 Komisja Europejska wprowadziła dwie zmiany 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/200635 (dalej: 
rozporządzenie ogólne). Zmiany te ukierunkowane były na uelastycznienie zasad 
wrażania środków polityki spójności perspektywy 2014-2020.  

W ramach nowelizacji rozporządzenia ogólnego z 30 marca 2020 r. m.in: 
dopuszczono możliwość finansowania kapitału obrotowego w małych i średnich 
przedsiębiorstwach; ułatwiono realokacje środków polityki spójności pomiędzy 
priorytetami w ramach danego programu operacyjnego i funduszu (do 8% alokacji 
z dnia 1 lutego 2020 roku i nie więcej niż 4% budżetu programu); zadecydowano 
o wypłacie państwom członkowskim pełnej kwoty zaliczki rocznej na 2021 r. 
(równowartość 3% alokacji, co w przypadku Polski stanowi 2,2 mld euro), co 
stanowiło wyjątek od generalnej reguły nakazującej pomniejszenie kwoty zaliczki 
rocznej o kwotę rozliczenia rocznego zestawienia wydatków (w tym przypadku za rok 
obrachunkowy 2018/2019). 

W ramach nowelizacji z 23 kwietnia 2020 r. m.in. dopuszczono wsparcie 
przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 
pomocy publicznej; umożliwiono realokacje środków pomiędzy programami 
i funduszami polityki spójności; wprowadzono przepis, zgodnie z którym Komisja 
Europejska mogła, na prośbę państwa członkowskiego, zastosować w roku 

                                                      
35  Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r., zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji 
w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi 
na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa) oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenia 
(UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową 
elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi 
na epidemię COVID-19. 
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obrachunkowym od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. w rozliczeniach z państwem 
członkowskim stopę dofinansowania unijnego wynoszącą 100%. 

Zmiany w rozporządzeniu ogólnym rozszerzyły możliwości wykorzystania alokacji już 
dostępnej w ramach perspektywy 2014-2020, nie spowodowały jednak przekazania 
na rzecz państw członkowskich żadnych nowych środków finansowych.  

Dyrektor DKF poinformował, że ww. zmiany legislacyjne zostały w Ministerstwie 
pozytywnie ocenione, gdyż: 

- uproszczona procedura realokacji środków polityki spójności pomiędzy priorytetami 
w ramach danego programu operacyjnego i funduszu, a następnie możliwości 
realokacji środków pomiędzy programami i funduszami polityki spójności umożliwiła 
przekierowanie znaczącej części jeszcze niezakontraktowanej alokacji do obszarów 
interwencji nakierowanych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. 
Pozytywnym aspektem było także rozszerzenie zakresu wsparcia unijnego 
i dopuszczenie możliwości finansowania kapitału obrotowego w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Dzięki tym zmianom wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na niwelowanie negatywnego wpływu pandemii wykazana 
w podpisanych umowach wyniosła w Polsce około 12,3 mld zł (z tego około 
10,4 mld zł stanowiło dofinansowanie unijne), a 6,3 mld zł zostało poniesione na 
wsparcie inwestycji w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych; 

- decyzja o wypłacie państwom członkowskim pełnej kwoty należnej zaliczki rocznej 
na 2021 r. (równowartość 3% alokacji, co w przypadku Polski stanowi 2,2 mld euro) 
była korzystna z punktu widzenia zachowania płynności wsparcia. W przypadku 
obowiązywania „standardowych” reguł, tj. pomniejszenia kwoty zaliczki rocznej 
o kwotę rozliczenia rocznego zestawienia wydatków, Polska otrzymałaby około 
połowę tej kwoty; 

- w wielu programach operacyjnych skorzystano z możliwości czasowego 
podwyższenia do 100% poziomu dofinansowania w rozliczeniach z KE, co 
spowodowało szybsze pozyskanie z KE 0,9 mld euro (w porównaniu do wariantu 
alternatywnego, tj. pozostawienia poziomu rozliczeń z KE na dotychczasowym 
poziomie), a szacowne korzyści z tego tytułu osiągnięte w ramach całego roku 
obrachunkowego 2020/2021 to około 1,5 mld euro szybciej zaabsorbowanego 
wkładu unijnego. 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku36 (dalej: specustawa 
funduszowa) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–202037 
wydał pięć rozporządzeń umożliwiających udzielanie pomocy publicznej dedykowanej 
łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19.  

Dyrektor DKF wyjaśnił, że dzięki tym zmianom legislacyjnym możliwe stało się między 
innymi finansowanie ze środków europejskich kapitału obrotowego, wspieranie 
przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (do tej pory nie można było tego robić), 
a przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania antykryzysowej pomocy publicznej 
w wysokości wynoszącej nawet 800 tys. euro – zarówno w formie bezzwrotnej, jak 
i zwrotnej. Ta maksymalna dopuszczalna kwota pomocy jeszcze wzrośnie – jej 
                                                      
36  Dz. U. poz. 694, ze zm. Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2327) wydłużony został czas obowiązywania specustawy 
funduszowej do 2023 r., tj. do końca wdrażania funduszy unijnej Polityki Spójności 2014-2020.  

37  Dz. U. z 2020 r. poz. 818, ze zm. 
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podniesienie do 1,8 mln euro wprowadziła Komisja Europejska w najnowszej zmianie 
tzw. Tymczasowych ram, na podstawie których opracowano powyższe 
rozporządzenia. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej już przygotował stosowne 
projekty nowelizacji, trwa proces legislacyjny. 

Według Ministerstwa pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na tempo 
wdrażania programów realizowanych z udziałem środków unijnych. W okresie 
minionych 12 miesięcy (marzec 2020 r. – luty 2021 r.) instytucje systemu wdrażania 
podpisały z beneficjantami 26,6 tys. umów o dofinansowanie projektów na kwotę 
39,0 mld zł dofinansowania unijnego (wzrost o 9% w porównaniu do analogicznego 
okresu w latach ubiegłych), a rozliczyły z beneficjentami wydatki unijne w kwocie 
48,5 mld zł (wzrost o 13%). Wg stanu na dzień 28 lutego 2021 r. instytucje podpisały 
z beneficjentami blisko 15 tys. umów o dofinansowanie projektów łagodzących skutki 
pandemii, na łączną kwotę 12,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z czego 10,4 mld zł 
stanowi dofinansowanie unijne. W ramach KPO wsparciem objęto 5 tys. projektów 
o wartości wydatków kwalifikowalnych 7,2 mld zł (POIR – 3 522,0 mln zł, POWER – 
2 026,0 mln zł, POIŚ – 908,0 mln zł, POPC – 501,0 mln zł, POPW – 209,0 mln. zł), 
zaś w RPO blisko 10 tys. projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych 5,1 mld zł 
(od 67,0 mln zł RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 555,0 mln zł RPO 
Województwa Małopolskiego). Zgodnie z danymi wygenerowanymi z SL2014 wartość 
wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na niwelowanie negatywnego wpływu 
pandemii (wg stanu na 3 stycznia 2021 r.) wykazana w podpisanych umowach 
wyniosła 11,7 mld zł, z czego 5,4 mld zł zostało poniesione w 2020 r. na wsparcie 
inwestycji w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 

Wydatki kwalifikowalne na dofinansowanie projektów łagodzących skutki pandemii 
przeznaczone zostały głównie na bezzwrotne dotacje dla beneficjentów – 9,0 mld zł 
(73,2%), na pożyczki – 2,7 mld zł, natomiast 0,6 mld zł przeznaczono na projekt 
Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych 
przedsiębiorstw realizowany w ramach POIR. 

Z ww. środków (12,3 mld) 5,2 mld zł przekazano do grupy małych i średnich 
przedsiębiorstw w formie bezzwrotnych dotacji na wsparcie kapitału obrotowego, 
3,6 mld zł na infrastrukturę ochrony zdrowia, w tym m.in. na zakup sprzętu medycznego 
oraz środków ochrony indywidualnej dla placówek służby zdrowia przeznaczono, 
2,6 mld zł – na aktywizację osób pozostających bez pracy, 0,5 mld zł – na Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT), pozostałe wydatki stanowiły 0,4 mld zł. 

Naczelnik Wydziału Finansów i Kontroli Pomocy Technicznej Departamentu 
Programów Pomocowych wyjaśniła, m.in. że w związku ze specyfiką projektów 
finansowanych w ramach POPT, które służą wsparciu instytucji uczestniczących 
w systemie realizacji polityki spójności w zakresie: przygotowania, zarządzania, 
monitorowania, oceny, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, kontroli i audytu, 
projekty w ramach Programu nie miały bezpośredniego oddziaływania 
przeciwdziałającego skutkom pandemii. W celu wsparcia beneficjentów programu 
w ramach projektów już realizowanych oraz nowych (…) IZ POPT odpowiadając na 
potrzeby beneficjentów: rozszerzyła wsparcie działań informatyzacyjnych dla 
beneficjentów programu (m.in. poprzez zakup komputerów, laptopów, smartfonów, 
oprogramowania) służące efektywnej pracy w formie zdalnej, zwiększyła działania 
informacyjne w związku z uruchomioną tarczą antykryzysową dla przedsiębiorców 
oraz pomocą niwelującą skutki pandemii COVID-19 współfinansowaną z Funduszy 
Europejskich. W przypadku Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (MF EOG i NMF), Pani Naczelnik wyjaśniła, że 
dostępna alokacja MF EOG i NMF nie została powiększona o żadne dodatkowe 
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środki z budżetu UE ani od Darczyńców, dedykowane wydatkom związanym 
z przeciwdziałaniem skutkom pandemii w Polsce.  

(akta kontroli str. 2188-2226, CD4) 

4.3. Stan przygotowania do Perspektywy Finansowej 2021-2027 

Zarządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie 
powołania grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów 
operacyjnych na lata 2021-2027 zostały powołane grupy robocze dla wypracowania 
zakresu wsparcia w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 oraz interwencji 
pomiędzy nimi (dalej: grupy robocze), w tym: 

 do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna 
Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej38; 

 do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 2. Bardziej przyjazna 
dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 
transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku 
i zarządzania ryzykiem39; 

 do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 3. Lepiej połączona 
Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń 
teleinformatycznych40; 

 do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 4. Europa 
o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych41; 

 do spraw programowania w ramach celu polityki 5. Europa bliżej obywateli dzięki 
wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych42. 

W ramach celu polityki 1, przygotowany został zakres programu operacyjnego na lata 
2021-2027 dot. badań, rozwoju oraz innowacyjności (zaproponowano nazwę 
programu jako Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).  

W ramach celu polityki 2 i celu polityki 3 m.in. przygotowano wstępną wersję projektu 
programu operacyjnego na lata 2021-2027 dotyczącego czystej energii, ochrony 
środowiska naturalnego, sieci transportowych, mobilności mieszkańców oraz ochrony 
zdrowia i dziedzictwa kulturowego (połowa 2020 r.); zawarto umowę z wykonawcą 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu (ocena w trakcie 
realizacji); w okresie od 15 maja do 10 lipca 2020 r. został przeprowadzony przetarg 
publiczny na wykonanie badania pt.: „Ocena ex-ante możliwości zastosowania 
instrumentów finansowych w ramach projektu programu operacyjnego dotyczącego 
czystej energii, ochrony środowiska naturalnego, sieci transportowych, mobilności 
mieszkańców oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego na lata 2021-2027” 

                                                      
38  Departament Wsparcia Programów Innowacji i Rozwoju komórka organizacyjna Ministerstwa wiodąca dla celu 

polityki 1.  

39  Departament Programów Infrastrukturalnych – komórka organizacyjna MFiPR wiodąca dla celu polityki 2. 

40  Komórki organizacyjne Ministerstwa wiodące dla celu polityki 3 – Departament Programów Infrastrukturalnych 
w zakresie celów szczegółowych: rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej sieci TEN-
T odpornej na zmianę klimatu, rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na 
zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T 
i mobilności transgranicznej, Departament Rozwoju Cyfrowego w zakresie celu szczegółowego: 
udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych, wsparcie komplementarnych z tym projektów cyfrowych. 

41  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – komórka organizacyjna Ministerstwa wiodąca dla celu 
polityki 4.  

42  Departament Regionalnych Programów Operacyjnych – komórka organizacyjna Ministerstwa wiodąca dla celu 
polityki 5.  
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(postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp); przygotowano dokumentację do uruchomienia zamówienia publicznego 
na organizacje konsultacji społecznych.  

W ramach celu polityki 4, przygotowano robocze projekty, które nie były jeszcze 
konsultowane na zewnątrz i podlegają uzgodnieniom z właściwymi instytucjami 
systemu wdrażania.  

W ramach celu polityki 5, m.in. zorganizowano spotkania (w latach 2019-2020 odbyło 
się sześć spotkań) ogólnych oraz tematycznych dotyczących obszarów 
i instrumentów terytorialnych, tj. rewitalizacja, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
(ZIT) oraz instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). 

Na podstawie §1.3 ww. zarządzenia w sprawie powołania grup roboczych, wsparcie 
przygotowania programu operacyjnego pomocy technicznej zostało powierzone 
Grupie Sterującej do spraw Pomocy Technicznej, w ramach której wyłoniono 
podgrupę ds. programowania pomocy technicznej na lata 2021-202743. W okresie 
objętym kontrolą w ramach prac podgrupy: opracowano roboczą propozycję zapisów 
Krajowego Programu Pomocy Technicznej, która została skonsultowana w MFiPR (na 
przełomie maja i czerwca 2020 r.); prowadzono prace dotyczące propozycji wspólnej 
listy wskaźników dla pomocy technicznej; przeprowadzono spotkanie on-line 
z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat założeń Programu (15 czerwca 
2020r.); na przełomie sierpnia i września 2020 r. przeprowadzono robocze konsultacje 
proponowanych zapisów Programu z partnerami spoza administracji 
(reprezentowanymi przez członków Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa); na 
początku października 2020 r. odbyło się spotkanie on-line poświęcone roli pomocy 
technicznej w aktywnym wsparciu realizacji zasady partnerstwa, w którym udział 
wzięli przedstawiciele sześciu organizacji reprezentujących partnerów (Business 
Centre Club, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy 
RP, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej, Związek Rzemiosła Polskiego).  

(akta kontroli str. 2188-2226, 2228-2230, CD4) 

Ustalono, że w Ministerstwie w ramach przygotowania dokumentów programowych do 
Perspektywy Finansowej 2021-2027przygotowano dokument Założenia do Umowy 
Partnerstwa na lata 2021-2027. Po zakończeniu uzgodnień dokument ten został 
przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich44 dnia 25 lutego 2020 r. W ramach 
etapu II przygotowano dokument Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 
2021-2027 w Polsce (UP). Przeprowadzono - w formie online - konsultacje społeczne 
UP w okresie od 18 stycznia do 22 lutego 2021 r. Ministerstwo zorganizowało także 
spotkania z przedstawicielami 16 województw. Łącznie w konsultacjach wzięło udział 
4,1 tys. uczestników, zgłoszono ponad 5 tys. uwag i 500 pytań, zorganizowano 
17 konferencji prasowych i setki informacji medialnych. Do Komisji Europejskiej 
Umowa Partnerstwa ma być przekazana w połowie 2021 r. Równolegle prowadzone 
były nieformalne negocjacje z KE. Ministerstwo planuje, że środki z nowej 
perspektywy budżetowej UE będą inwestowane począwszy od roku 2021. 

(akta kontroli str. 2188-2226, CD4)  

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej wykorzystania środków z budżetu 
Unii Europejskiej nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej w zakresie realizacji zadań związanych z wykorzystaniem środków 

                                                      
43  W skład podgrupy oprócz przedstawicieli MFiPR, wchodzili reprezentanci wszystkich urzędów 

marszałkowskich, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

44  Pismo znak: KSE.9004.1.2020/61/JM z dnia 13 marca 2020 r. 
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z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku przyspieszenia kontraktacji i certyfikacji 
środków nie występuje ryzyko utraty środków w ramach zasady n+3 zarówno na rok 
2020 r. jak i 2021 r. Zrealizowano przyjęty Plan certyfikacji i pomimo wyzwań 
związanych z pandemią osiągnięto wyniki lepsze niż prognozowano. W 2020 r. 
certyfikowano do KE łącznie 65,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, tj. 4,7 mld zł niż 
zakładano. Cel przyjęty przez Radę Ministrów został wykonany średnio w 107,7%. 
W 2020 r. podjęto działania w celu niwelowania negatywnego wpływu pandemii 
COVID-19, na co przeznaczono 11,7 mld zł i rozdysponowano w tym okresie 5,4 mld zł. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
wniosków i uwag. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie45 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa,            kwietnia 2021 r. 

 

Wiceprezes 

Najwyższa Izba Kontroli 

Małgorzata Motylow 

 

........................................................ 

podpis 

 

                                                      
45  Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub na 
adres mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś 
nadania pisma z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego, NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na ww. 
adres mailowy. 

Wnioski i uwagi 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


