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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/014 – Realizacja projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Tadeusz Korszeń, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KGP/56/2016 
z dnia 27 września 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Lubicz 35A, 31-
503 Kraków1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Ciechanowska, Dyrektor Instytutu. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie3. 

INiG w trakcie  weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-POIS.10.01.00-00-005/10-02 
złożonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA4 w dniu 14 września 2011 r. 
zaakceptował wartość rynkową nieruchomości na podstawie operatu szacunkowego 
z dnia 11 września 2011 r.5, wykonanego po upływie 14 miesięcy od sfinalizowania  
transakcji zakupu tej nieruchomości. Instytut miał wiedzę, że transakcja została 
dokonana w lipcu 2010 r. w oparciu o operaty szacunkowe z dnia 7 maja 2010 r., 
które wskazywały, że cena rynkowa nieruchomości wynosiła 86 zł/m2. Mimo tej 
wiedzy uznał, że prawidłowa jest cena rynkowa oszacowana w operacie z 11 
września 2011 r. wynosząca 172,8 zł/m2, choć wcześniej uznał, że operaty 
szacunkowe z 7 maja 2010 r. 6 nie budzą wątpliwości i wartość rynkowa nabytych 
nieruchomości została należycie udokumentowana. W wyniku wskazanej wyżej 
nieprawidłowości doszło do zawyżenia kwoty dofinansowania projektu 
realizowanego przez beneficjenta o 2 384 182,32 zł. Zgodnie bowiem 
z postanowieniami „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko” z dnia 3 września 2009 r. (pkt 6.3.1. Sekcja 1 pkt 1 lit. b – Nabycie 
nieruchomości niezabudowanej), wydatki na nabycie nieruchomości 

                                                      
1  Dalej: Instytut, INiG lub Instytucja Wdrażająca. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3   Kontrola obejmowała działania Instytutu jako Instytucji Wdrażającej dla projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew 

– część projektu „Połączenie energetyczne Polska-Litwa” realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, 
dotyczące  weryfikacji prawidłowości określenia ceny rynkowej zakupu nieruchomości pod stację elektroenergetyczną 
Ołtarzew dla potrzeb określenia kwoty refundacji wydatków wskazanych we wniosku o płatność WNP-POIS.10.01.00-00-
005/10-02 z dnia 14 września 2011 r.. 

4  Dalej: PSE lub Spółka. 
5  Operat dotyczył sześciu działek, które PSE SA nabyło od różnych właścicieli a oszacowana cena była dla każdej z działek 

taka sama. 
6  Opracowano operaty oddzielnie dla każdej z sześciu działek, które były przedmiotem transakcji, a szacowane ceny były 

dla każdej działki takie same. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
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niezabudowanej kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli wydatek poniesiony na 
zakup nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a wartość nieruchomości 
potwierdzona jest operatem szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego 
rzeczoznawcę. W przypadku, gdy wydatek poniesiony na zakup nieruchomości 
przekracza jej wartość rynkową za kwalifikowalną można uznać jedynie tę część 
poniesionego wydatku, która odpowiada wartości rynkowej nieruchomości 
niezabudowanej. 

Projektem „Połączenie energetyczne Polska-Litwa” w INiG zajmował się 
czteroosobowy zespół powołany przez kierownictwo Instytutu, dwóch pracowników 
odpowiedzialnych za nadzór merytoryczny i dwóch za finansowy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Kontrola NIK przeprowadzona w PSE ustaliła, że grunty pod budowę stacji 
elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew7 zakupiono po cenie 160 zł/m2, 
podczas gdy aktualne8 na dzień zakupu operaty szacunkowe9 wskazywały cenę 
rynkową 86 zł/m2. IW przeprowadziła kontrolę wydatków poniesionych na nabycie 
gruntów na potrzeby Stacji Ołtarzew w marcu 2011 r.10 (tj. przed złożeniem przez 
PSE wniosku o płatność). W związku z kontrolą prawidłowości określenia ceny 
rynkowej zakupionych nieruchomości  PSE przedstawiła operaty szacunkowe 
z 7 maja 2010 r. (stanowiące podstawę obliczenia wartości rynkowej gruntów), 
w których wartość 1 m2 gruntu oszacowano w wysokości 86,00 zł/m2. Instytucja 
Wdrażająca uznała wówczas, że operaty szacunkowe z 7 maja 2010 r. nie budzą 
wątpliwości i że wartość rynkowa nabytych nieruchomości została należycie 
udokumentowana. 

We wniosku o płatność nr WNP-POIS.10.01.00-00-005/10-02 z 14 września 2011 r., 
dotyczącym projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew – część Projektu 
„Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa”, PSE ujęła jako kwalifikowalne 
wydatki poniesione w związku z nabyciem nieruchomości, a ich kwota została 
ustalona jako iloczyn powierzchni gruntów bezpośrednio wykorzystanych w związku 
z realizacją projektu (56 524 m2) oraz ceny ich nabycia (160 zł/m2). 

Ustalając kwotę wydatków kwalifikowalnych z tytułu nabycia gruntów na potrzeby 
wniosku o płatność, PSE opierała się na innym operacie szacunkowym (tj. operacie 
szacunkowym z dnia 11 września 2011 r., w którym wartość rynkową 1 m2 gruntu 
oszacowano w wysokości 172,80 zł/m2), niż przy ustalaniu wydatków 
kwalifikowalnych11 przestawionych Instytucji Wdrażającej do kontroli nr POIS 
10.01.00-00-005/10-09.  

W Informacji pokontrolnej nr POIS 10.01.00-00-005/10-12 z dnia 10 stycznia 2014 r. 
Instytucja Wdrażająca stwierdziła m.in., że na gruncie wniosku o płatność nr WNP-
POIS.10.01.00-00-005/10-02 Beneficjent rozliczył wydatek poniesiony w ramach 
kategorii Nabycie nieruchomości w kwocie 8 513 600,00 zł. Z uwagi na fakt, że 
przedmiotowy wydatek podlegał badaniu w ramach kontroli nr POIS.10.01.00-00-
005/10-09, odstąpiono od jego weryfikacji. 

Zaakceptowanie przedmiotowego wniosku o płatność przez IW poprzedziły: 

                                                      
7  Dalej: Stacja Ołtarzew. 
8  W myśl art. 156 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami: Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, 

dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany 
uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154. 

9  Operaty szacunkowe nr 261/2010, 262/2010, 263/2010, 264/2010, 265/2010 i 266/2010 z dnia 7 maja 2010 r. 
10  Informacja pokontrolna kontroli nr POIS 10.01.00-00-005/10-09 z 12 maja 2011 r. 
11  Określonych na podstawie  operatów szacunkowych nr 261/2010 – 265/2010 z dnia 7 maja 2010 r 

Opis stanu 
faktycznego 
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1/ badanie prawidłowości załączonych do niego dokumentów, potwierdzających 
kwalifikowalność wydatków, jedynie pod względem formalnej ich poprawności. 
Przedstawienie nowego operatu szacunkowego PSE uzasadniała zmianą stanu 
prawnego oraz aktualnością czynników cenotwórczych na skutek  uchwalenia 
oraz wejścia w życie (po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 15 lipca 2010 r.) miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Pogroszew, w której zlokalizowane były zakupione 
grunty. Rzetelność i wiarygodność powyższych informacji uznano na podstawie 
operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, który 
zdaniem Dyrektora INiG miał obowiązek ustalić rzeczywisty stan prawny 
nieruchomości oraz uwzględnić istotne czynniki cenotwórcze. Instytucja 
Wdrażająca  nie weryfikowała oszacowania przedstawionego w operacie z uwagi 
na brak odpowiednich uprawnień do oceny prawidłowości wycen. Jak wyjaśniła 
Dyrektor Instytutu, gdyby INiG dokonał wstępnej weryfikacji rzetelności operatów 
szacunkowych to aby stwierdzić, które z nich mogą być wzięte jako podstawa 
oceny kwalifikowalności wydatków, musiałby zasięgnąć opinii zewnętrznego 
biegłego lub specjalisty z zakresu szacowania wartości nieruchomości; nie 
sposób bowiem przesądzić nie mając uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, 
który z  operatów jest rzetelny. Takiej możliwości na dzień zatwierdzenia 
Wniosku o Płatność nr WNP-POIS.10.01.00-00-005/10-02 nie było, gdyż dopiero 
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2007-2013 obowiązujące od dnia 7 
grudnia 2011 r. przewidziały, że w ramach kontroli wniosku o płatność możliwe 
jest zatrudnienie w charakterze pomocniczym biegłych lub specjalistów w danej 
dziedzinie (pkt. 3 rozdziału 4); 

2/  weryfikacja wniosku o płatność z 14 września 2011 r. polegająca na stwierdzeniu 
przez wyznaczonych pracowników jednostki organizacyjnej IW, że zawierał on 
operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę 
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, akt notarialny i dowód 
zapłaty. Oceniający stwierdzili, iż brak jest podstaw do zakwestionowania ich 
prawdziwości i rzetelności. W piśmie przewodnim do wniosku nr DF-694-PLLT-
338-329-1-MU/11 PSE poinformowała IW, iż „do określenia wartości rynkowej 
nabytych nieruchomości został wykorzystany aktualny operat szacunkowy, który 
uwzględnia uwarunkowania prawne oraz istotne czynniki cenotwórcze aktualne 
na dzień nabycia przedmiotowych nieruchomości”. Akty notarialne 
z właścicielami nieruchomości zostały podpisane w lipcu 2010 r., tj. już po 
uchwaleniu w dniu 15 czerwca 2010 r. przez Radę Gminy Ożarów Mazowiecki 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zatem przedstawiony 
przez PSE operat szacunkowy nie budził u oceniających żadnych wątpliwości; 

3/  uznanie przez weryfikujących wniosek o płatność  z 14 września 2011 r., że 
operat szacunkowy z dnia 11 września 2011 r., w którym wartość 1 m2 gruntu 
oszacowano w wysokości 172,80 zł/m2 może stanowić podstawę określenia 
kwoty kwalifikowalnej mimo dokonania transakcji w 2010 r., kiedy PSE posiadała 
operaty z dnia 7 maja 2010 r., gdyż zgodnie z przedstawionymi 
„uwarunkowaniami wyceny” w operacie szacunkowym z dnia 11 września 2011 r. 
oszacowanie sporządzono według poziomu cen z czerwca-lipca 2010 r., 
obrazujących stan po przyjęciu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

Po otrzymaniu pisma NIK z dnia 6 września 2016 r., w którym wskazano na 
rozbieżności w wynikach oszacowania wartości gruntów, w Instytucie 
zorganizowano spotkanie robocze z udziałem pracowników kontrolujących projekt. 
Po analizie Instytucja Wdrażająca pozostała na stanowisku, że dokumenty 
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i wyjaśnienia, przedstawione przez PSE z wnioskiem o płatność, były wystarczające 
i nie budziły wątpliwości,  a ich weryfikacja przebiegła prawidłowo.    

(dowód: akta kontroli str. 10-15) 

Sporządzenie operatu w dniu 11 września 2011 r., tj. na trzy dni przed złożeniem 
wniosku, a 14 miesięcy po sfinalizowaniu transakcji zakupu nieruchomości, może 
wskazywać, że został on został zlecony  w celu uzyskania wyższej kwoty 
dofinansowania niż PSE mogła uzyskać w oparciu o operat z 7 maja 2010 r. 
ponieważ przy zakupie nieruchomości za wydatki kwalifikowalne uznawane są tylko 
rzeczywiste kwoty transakcji, jednak nie wyższe od cen rynkowych.  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W ocenie NIK, podstawą dla ustalenia wysokości wydatków kwalifikowalnych 
poniesionych przez PSE na zakup gruntów pod budowę Stacji Ołtarzew powinny 
być wartości rynkowe określone w operatach szacunkowych z 7  maja 2010 r. 
Przyjęcie przez INiG wartości rynkowej tych gruntów określonej w operacie 
szacunkowym sporządzonym 11 września 2011 r., czyli 14 miesięcy po zawarciu 
transakcji, było zdaniem NIK niezgodne z „Wytycznymi Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu  
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” z dnia 3 września 2009 r. Wprawdzie 
beneficjent uzasadniał zlecenie opracowania nowego operatu zmianą uwarunkowań 
prawnych i czynników cenotwórczych w odniesieniu do nabytych gruntów ale 
zapoznanie się z operatami sporządzonymi w maju 2010 r. oraz we wrześniu 2011 r.  
pozwalało na jednoznaczne stwierdzenie, iż stan prawny tych nieruchomości nie 
uległ zmianie. 
W toku czynności kontrolnych w PSE ustalono, że pierwszą uchwałę nr 437/10 
w sprawie zmiany MPZP Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjęła w dniu 
5 marca 2010 r. Następnie uchwałą 456/10 z 15 czerwca 2010 r. uchyliła ww. 
uchwałę, by ponownie na tej samej sesji tj., 15 czerwca podjąć uchwałę nr 466/10 
którą przyjęto MPZP. Przeznaczenie nieruchomości pod budowę stacji w obydwu 
uchwałach było takie samo. Z treści operatów sporządzonych 7 maja 2010 r. 
wynika, że rzeczoznawca brał pod uwagę w swoich analizach nowe przeznaczenie 
terenów, na których posadowione były nieruchomości pod budowę stacji. W 
operacie z 11 września 2011 r. w pkt 8 na str. 14 rzeczoznawca potwierdził, że 
przeznaczenie nieruchomości pod budowę w obydwu uchwałach było takie samo.  
Tak więc nie było podstaw do uznania, że operaty z 7 maja 2010 r. nie stanowiły 
rzetelnej podstawy do ustalenia ceny transakcji. NIK wskazuje także, że IW po 
kontroli wydatków poniesionych na nabycie gruntów na potrzeby Stacji Ołtarzew w 
marcu 2011 r. uznała, że operaty szacunkowe z 7 maja 2010 r. nie budzą 
wątpliwości i że wartość rynkowa nabytych nieruchomości została należycie 
udokumentowana. 

Dodać należy, że IW miała wiedzę, iż w związku z budową drogi gminnej 
w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zakupionych pod budowę SE Ołtarzew 
dokonano wywłaszczenia  za odszkodowaniem części działek zakupionych przez 
PSE SA. W sierpniu 2013 r. Starostwo Powiatu Zachodniego Warszawskiego zleciło 
wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby oszacowania wysokości 
odszkodowania dla PSE SA, w którym w oparciu o podejście porównawcze 
oszacowano ceny wywłaszczanych działek na poziomie 68 zł/m2. 

Wobec tego, że IW przyjęła błędną wartość nabytych przez PSE gruntów – 160 
zł/m2 (wartość rynkowa – 172,80 zł/m2) zamiast rynkowej na dzień nabycia 
w wysokości 86,00 zł/m2 – zawyżeniu uległa łączna kwota  wydatków  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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kwalifikowalnych. Prawidłowa kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 
4 861 064,00 zł i jest o 4 182 776,00 zł niższa od kwoty wydatków faktycznie 
uznanej przez IW. Oznacza to, że wysokość zwrotu wydatków poniesionych przez 
PSP (57% wydatków kwalifikowanych) została zawyżona  o 2 384 182,32 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 36-492) 

Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych12, środki przeznaczone na 
realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pobrane 
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli13, wnosi o podjęcie, zgodnie z art. 207 ust. 1 pkt 3 
ustawy o finansach publicznych, działań zmierzających do zwrotu przez beneficjenta 
kwoty refundacji pobranej w nadmiernej wysokości,  wraz z  odsetkami. 

 

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 piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia 8 lutego 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 Dyrektor 
Sławomir Grzelak 

( - ) 
 

 

                                                      
12  Dz. U. z 2016 r. poz. 1860, ze zm. 
13  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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