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BK Beneficjent Koordynujący

CKPŚ Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ETO Europejski Trybunał Obrachunkowy

jst jednostki samorządu terytorialnego 

KE Komisja Europejska

MŚ lub Ministerstwo Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW lub 
Narodowy Fundusz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pjb państwowe jednostki budżetowe

PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

rdoś regionalne dyrekcje ochrony środowiska 

ufp lub ustawa  
o finansach 

publicznych

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1

uor ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości2.

upzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych3

UE Unia Europejska

rozporządzenie  
w sprawie gospodarki 

finansowej funduszy 
ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie 
gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej4

wfośigw  
lub wojewódzki 

fundusz

wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wyk az stosowanych sk rótowców,  sk rótów i  pojęć

1  Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.

2  Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.

3  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.

4  Dz. U. Nr 226, poz. 1479.
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Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I1
  Temat kontroli

Wykorzystanie środków publicznych uzyskiwanych z umów dotacji na działania dotyczące ochrony 
przyrody i edukacji ekologicznej (P/15/054).

Uzasadnienie podjęcia kontroli

Do podejmowania działań dotyczących ochrony przyrody i edukacji ekologicznej (niezbędnych 
dla zrozumienia mechanizmów funkcjonowania i potrzeb środowiska naturalnego) zobowiązują 
zarówno przepisy prawa krajowego jak i  międzynarodowego. Zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego dla przyszłych pokoleń jest nieodzownym elementem realizacji zrównoważonego 
rozwoju, wynikającego z Konstytucji RP.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach członkowskich UE, wprowadzono szereg mechanizmów 
finansowych umożliwiających dotowanie projektów dotyczących ochrony przyrody oraz edukacji 
ekologicznej. Każdego roku, ze środków publicznych, są realizowane setki takich projektów. 
Działania prowadzone są zarówno przez powołane w tym celu instytucje i organy państwowe 
jak i inne jednostki, w tym organy samorządu terytorialnego i podmioty nienależące do sektora 
finansów publicznych.

Najwyższa Izba Kontroli podjęła niniejszą kontrolę z własnej inicjatywy, w celu sprawdzenia 
czy beneficjenci środków publicznych, niebędący państwowymi jednostkami budżetowymi (pjb), 
których celem działania jest ochrona przyrody, wykorzystują uzyskane środki przestrzegając 
przepisów prawa, zgodnie z przeznaczeniem i gospodarnie.

Cel i zakres kontroli

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych, przekazanych 
na podstawie umów dotacji na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej 
podmiotom niebędącym pjb powołanym w celu realizacji takich zadań. Obszary objęte kontrolą, 
służące realizacji założonego celu, dotyczyły: kompletności i terminowości wykonania określonych 
umowami zadań, gospodarności i legalności wykorzystania środków finansowych, prawidłowości 
prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, przygotowywania sprawozdań oraz rozliczenia 
środków.

Kontrolą objęto 60 projektów realizowanych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia 
kontroli, z uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej wcześniejszych działań mających związek 
z realizacją tych projektów.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 7 października 2015 r. do 22 lutego 2016 r. Skontrolowano 
20 podmiotów, w tym 17 organizacji pozarządowych, 2 jednostki samorządu terytorialnego 
oraz jedną szkołę wyższą. Wykaz kontrolowanych podmiotów zawiera Załącznik 5.1.

Kontrolę w organizacjach pozarządowych przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 
ust. 3 ustawy, tj. pod względem legalności i gospodarności, w jst na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy 
z zastosowaniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 ustawy, tj. pod względem legalności, rzetelności 
i gospodarności, w szkole wyższej na podstawie art. 2 ust. 1 z zastosowaniem kryteriów określonych 
w art. 5 ust. 1 ustawy, tj. pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

5  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I2
 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności

Badanie w 20 jednostkach, realizacji 60 projektów dotyczących ochrony przyrody i edukacji 
ekologicznej, finansowanych ze środków publicznych, ujawniło nieprawidłowości w odniesieniu 
do 31 projektów i 16 beneficjentów, tj. 80% skontrolowanych podmiotów. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły m.in:

 − prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej,
 − sposobu wyłaniania wykonawców zlecanych prac,
 − braku dokumentów dotyczących szacowania wartości projektów i kosztów poszczególnych 

działań.
W związku z powyższym, w części spośród kontrolowanych podmiotów, nie można było 
jednoznacznie ocenić czy uzyskane przez te podmioty środki finansowe, przeznaczone na realizację 
projektów, wydatkowano gospodarnie, to znaczy oszczędnie i z zachowaniem zasady uzyskania 
najlepszych efektów przy danych nakładach.

Praktyka wielokrotnego aneksowania umów o dofinansowanie, w tym również po zakończeniu 
realizacji projektu, utrudniała dodatkowo ocenę terminowości i kompletności realizacji zadań.

Liczne błędy i nieścisłości występujące we wnioskach o płatności składanych przez beneficjentów, 
powodowały że końcowe rozliczanie zrealizowanych projektów było procesem długotrwałym 
i następowało często po wielu miesiącach, a czasami w terminie dłuższym niż rok od zakończenia 
projektu. Określone umową terminy sporządzenia korekty i rozpatrzenia wniosku bywały 
niedotrzymywane przez obie strony umowy.

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, należy jednak zauważyć, że dzięki realizacji dotowanych 
projektów przywrócono właściwy stan niektórym cennym siedliskom przyrodniczym, poprawiono 
warunki bytowania niektórych chronionych gatunków roślin i zwierząt, umożliwiono ochronę 
wartościowych przyrodniczo terenów przy jednoczesnym stworzeniu dogodnych warunków  
dla turystyki i rekreacji, przeprowadzono szereg działań o charakterze edukacyjno-promocyjnym.

 2.2  Synteza wyników kontroli

1. W siedmiu, tj.  35%, kontrolowanych podmiotach brak było kompletu dokumentów 
związanych z przygotowaniem wniosku, w tym podstaw szacowania wartości zgłaszanego 
do dofinansowania projektu.

Zdaniem NIK właściwe oszacowanie kosztów projektu na etapie wnioskowania o jego 
dofinansowanie jest pierwszym i niezbędnym krokiem aby środki finansowe były gospodarnie 
wydatkowane.

Beneficjenci, na etapie wnioskowania o dofinansowanie projektu, nie zawsze posiadali 
wystarczające rozeznanie dotyczące możliwości jego realizacji w planowanym zakresie, w tym: 
występowania przedmiotu ochrony, którego dotyczy projekt, współdziałania innych podmiotów 
i zgody na prowadzenie działań na obszarze, do którego wnioskodawca nie ma uprawnień. 
Zdaniem NIK, planując realizację projektu na „obcych gruntach”, powinno się uprzednio 
pisemnie uzgodnić takie zamiary z podmiotami zarządzającymi tymi terenami. Brak takich 
uzgodnień może bowiem uniemożliwiać realizację zadania lub przyczynić się do ewentualnych 
opóźnień, a w konsekwencji do zwrotu części kwoty dofinansowania. [str. 15–16, 20–21]
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2. Umowy o dofinansowanie projektów były często wielokrotnie aneksowane. Zmieniano zakres
prac, terminy ich wykonania, wartość projektu, a nawet wskaźniki rezultatu. Termin zakończenia
realizacji 34 (55%) spośród 60 projektów objętych analizą był aneksami wydłużony na okres
od 3 miesięcy do 2 lat. Na 38 zakończonych projektów zmiany wartości wprowadzono aneksami
w przypadku 25, tj. 66%, z nich. Były przypadki, aneksowania najpierw zakresu określonych
umową prac, w związku z powstałymi oszczędnościami, a następnie zwiększenia kosztów
projektu.

Zmiana wskaźników rezultatu wskazuje zaś, że projekt nie przyniesie takich efektów
jak planowano, co  mogło być argumentem do  pozytywnego rozpatrzenia wniosku
o dofinansowanie.

Powszechnie stosowaną praktyką było również aneksowanie umów po zakończeniu realizacji 
projektu, co w ocenie NIK wskazuje na dostosowywanie umowy do terminów i zakresu 
zrealizowanych działań oraz uniemożliwia ocenę terminowości i kompletności wykonania 
określonych umowami działań.  [str. 19–20]

3. W ramach realizowanych projektów zawarto od kilku do ponad 400 umów na usługi i dostawy.
W siedmiu, tj. 35% kontrolowanych podmiotów, NIK wnosiła zastrzeżenia dotyczące sposobu
wyłonienia wykonawców lub dostawców. Ujawniono przypadki:

 − niewłaściwego określenia przedmiotu zamówienia lub kryteriów stosowanych przy wyborze
oferty;

 − wyboru wykonawców bez uprzedniego dokonania analizy rynku czy ofert, czym naruszono 
zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowań;

 − braku dokumentów świadczących o rzetelnym oszacowaniu wartości zamówienia, 
co uniemożliwiało ocenę efektywności wydatkowania środków publicznych.   [str. 29−35]

4. W treści 42% umów, zawieranych przez beneficjentów z wykonawcami zlecanych prac,
brak było postanowień zabezpieczających interes beneficjenta w sytuacji nieterminowego
lub niewłaściwego wykonania umowy oraz brak zapewnienia, wbrew wymogom umowy
o dofinansowaniu, przejścia na  beneficjenta całości majątkowych praw autorskich
do rezultatów prac, co mogło doprowadzić do konieczności poniesienia przez zamawiającego 
kosztów związanych z uiszczaniem na rzecz wykonawców, nieprzewidzianego w umowach, 
wynagrodzenia z tytułu korzystania z tych praw.

Zatwierdzano do wypłaty faktury, pomimo braku dokumentów potwierdzających wykonanie 
zleconych umowami prac. Zapłaty za zlecone prace dokonywane były z opóźnieniem.  [str. 35]

5. W ośmiu, tj. 40%, kontrolowanych podmiotów, ujawniono nieprawidłowości w zakresie
prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej. W tym:

 − nie określano zasad ewidencjonowania kosztów ogólnych (w tym kosztów stałych) i kosztów
zarządzania projektami, nie ustalono kluczy podziału kosztów funkcjonowania biura 
i kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację poszczególnych projektów;

 − zapisy księgowe nie spełniały wymogu trwałości, określonego art. 23 ust. 1 uor. Miesięczne 
okresy sprawozdawcze zamykane były z opóźnieniem, od kilku do kilkunastu miesięcy, 
i zapisy księgowe przez wiele miesięcy utrzymywane były w tzw. buforze;

 − nie przestrzegano, określonego w art. 12 ust. 2 uor, terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych 
za dany rok obrotowy;
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 − prowadzona ewidencja finansowo-księgowa nie umożliwiała ustalenia kosztów/wydatków, 
poniesionych na poszczególne projekty, według źródeł finansowania m.in. z budżetu 
środków europejskich, NFOŚiGW lub środków własnych;

 − niezgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o  rachunkowości, dokonywano korekt zapisów 
na dowodach księgowych;

 − nie przestrzegano postanowień zawartych umów cywilnoprawnych przy zatwierdzaniu 
faktur do wypłaty.  [str. 42−45]

6. Przewlekłe było rozliczanie finansowe projektów. Wnioski o płatności, wobec licznych 
błędów i nieścisłości, wymagały korekt i uzupełnień. Korekty dokonywane były niestarannie, 
co skutkowało kolejnymi uwagami instytucji finansującej. Określone umową terminy 
sporządzenia korekty i rozpatrzenia wniosku bywały niedotrzymywane przez obie strony umowy. 
Ostateczne rozliczenie projektów i wydatkowanych środków następowało często po wielu 
miesiącach, a czasami w terminie dłuższym niż rok po zakończeniu projektu.

Niektórzy beneficjenci rozpoczynali realizację kolejnego projektu, pokrywającego się 
merytorycznie z już realizowanym, pomimo niezakończenia i nierozliczenia pierwszego 
z nich, co zdaniem NIK nie powinno być dopuszczalne, szczególnie wobec stwierdzanych 
nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej. [str. 45−48]

7. Wystąpiły przypadki nieterminowego rozliczania udzielonych zaliczek na realizację projektu, 
co skutkowało naliczeniem przez Instytucję Wdrażającą kar finansowych.  [str. 48]

8. Odnotowano przypadki zmiany zakresu działań przewidzianych umową lub niepełnej 
realizacji zadań. W jednym przypadku w koszty projektu wliczono zadanie nieprzewidziane 
harmonogramem, którego okres realizacji wykraczał 2,5 roku poza termin realizacji całego 
projektu.  [str. 27]

9. Niejasna, w kontekście podwójnego finansowania i uzyskiwania dodatkowych pożytków, była 
kwestia otrzymywania płatności rolnośrodowiskowych do gruntów, na których realizowane 
były projekty, w części w tym celu zakupionych ze środków publicznych. Uzyskiwanie 
płatności nie było uwzględnione we wnioskach i umowach o dofinansowanie projektów. 
Działania w zakresie ochrony przyrody na tych gruntach finansowane były w ramach 
dofinansowywanych projektów.  [str. 38]

10. Do rozliczenia niektórych działań, realizowanych w ramach projektów edukacyjnych,  
nie stosowano określonych umowami wskaźników. Beneficjent nie dokumentował ich osiągnięcia, 
a instytucja udzielająca dofinansowania nie wymagała ich przedstawienia. [str. 27]

11. Wszyscy beneficjenci, zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowaniu, podejmowali 
działania informacyjne i promocyjne. Zamieszczali informacje o projektach na swoich stronach 
internetowych. Opracowywali oraz rozpowszechniali nieodpłatnie książki, broszury, ulotki 
informacyjne, naklejki itp. W miejscu realizacji przedsięwzięcia umieszczane były tablice 
informacyjne i pamiątkowe.

W związku z  indywidualnym ustaleniem przez instytucje finansujące wzorów tablic 
informacyjnych i promocyjnych, nie było możliwości aby beneficjent zamieścił w danym 
miejscu jedną tablicę zawierającą wszystkie niezbędne informacje o projekcie. W konsekwencji 
miejsce realizacji projektu bywało „otablicowane” kilkoma różnymi tablicami, co w ocenie NIK 
jest nieekonomiczne i nieestetyczne. Ponadto, w efekcie aneksowania umów po zakończeniu 
projektu, dane o kwotach dofinansowania zamieszczone na sporządzonych przed zakończeniem 
projektu tablicach były niezgodne ze stanem faktycznym.
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Zdaniem NIK, w przypadku tablic pamiątkowych działaniem właściwym byłoby zamieszczenie 
jednej tablicy, zawierającej informacje o wszystkich źródłach finansowania i faktycznej 
wysokości dofinansowania, po zakończeniu realizacji projektu. [str. 51]

 2.3  Uwagi końcowe i wnioski

Wyniki kontroli wskazują, że system przyznawania dotacji na działania dotyczące ochrony przyrody 
i edukacji ekologicznej, nastawiony jest na absorbcję środków europejskich i zaplanowane 
wydatkowanie środków krajowych, bez wystarczającej dbałości o jakość przygotowywanych 
projektów i prawidłowość ich realizacji. W ocenie NIK, niewłaściwą praktyką było wielokrotne 
aneksowanie umów dotacji, w tym w zakresie objętych projektem działań i wskaźników rezultatu, 
może to bowiem świadczyć o udzielaniu dofinansowania projektom przygotowanym bez należytej 
staranności i rozeznania możliwości ich realizacji.

Pomimo przeprowadzanych, przez instytucje przyznające dofinansowanie, kontroli i weryfikacji 
składanych przez beneficjentów wniosków o płatności, w niektórych podmiotach odnotowano 
istotne nieprawidłowości. Świadczy to o słabości systemów zarządzania i kontroli tych instytucji. 
Konieczne jest więc, zdaniem NIK, aby wprowadziły one dodatkowe mechanizmy kontroli 
przy weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz nadzoru nad ich realizacją.

Wskazanym byłoby, aby instytucje decydujące o udzieleniu dofinansowania:

1) wprowadziły i egzekwowały obowiązek:

 − przedstawienia przez potencjalnych beneficjentów, rzetelnej analizy kosztów projektu 
na etapie wnioskowania o jego dofinansowanie;

 − przedstawienia przez ww. zgody właścicieli lub zarządców terenu na realizację projektu, 
w przypadkach tego wymagających;

 − przechowywania przez beneficjentów dokumentów dotyczących realizowanych projektów, 
w tym: szacowania jego wartości, realizacji poszczególnych działań, wyboru wykonawców 
oraz dokumentowania osiąganych efektów.

2) dokonywały weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów, zarówno w zakresie kosztów 
jak i praktycznej możliwości ich realizacji;

3) przekazywały środki finansowe na działania podejmowane w ramach umów na realizację 
projektów, stanowiących kontynuację wcześniejszych działań dopiero po końcowym rozliczeniu 
wcześniejszej umowy;

4) doprowadziły do uregulowania kwestii uzyskiwania płatności rolnośrodowiskowych przez 
beneficjentów realizujących na tym terenie projekty finansowane ze środków publicznych;

5) rozważyły zmianę dopuszczalnej treści tablic informacyjnych i promocyjnych o realizowanych 
projektach, tak aby możliwe było jednoczesne informowanie o wszystkich źródłach 
finansowania;

6) wzmocniły nadzór nad prowadzeniem ewidencji finansowo-księgowej przez beneficjentów.
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 3.1  Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych

Głównym źródłem finansowania projektów dotyczących ochrony przyrody i edukacji ekologicznej 
były środki europejskie oraz środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Środki europejskie uzyskiwane były w ramach:

 − V Priorytetu PO IiŚ „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”;
 − Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, programu 

operacyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” (obszar programowy 
nr 2 – Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów);

 − Instrumentu finansowego Life+ (w ramach komponentu I. Przyroda i różnorodność biologiczna 
mogą być finansowane projekty związane z ochroną, zachowaniem lub odbudową naturalnych 
ekosystemów, naturalnych siedlisk, dzikiej flory i fauny oraz różnorodności biologicznej, 
w tym różnorodności zasobów genetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
NATURA 2000, w ramach komponentu III. Informacja i komunikacja mogą być finansowane 
projekty informacyjne i komunikacyjne, kampanie na rzecz zwiększania świadomości 
ekologicznej społeczeństwa oraz wymiana najlepszych doświadczeń i praktyk).

Środki krajowe, zaangażowane w realizację projektów w omawianym zakresie, to:

 − środki NFOŚiGW oraz wfośigw;
 − środki jednostek samorządu terytorialnego.

NFOŚiGW i wfośigw, poza współfinansowaniem projektów realizowanych z udziałem środków 
europejskich, finansują samodzielnie szereg działań.

Zgodnie z art. 400b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska6, zwanej 
dalej „POŚ”, celem działania Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy jest finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym, w art. 400a ust. 1 ww. ustawy, 
w tym m.in. przedsięwzięć związanych z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin 
lub zwierząt; przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów 
zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; zadań związanych ze zwiększaniem lesistości kraju 
oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki 
biotyczne i abiotyczne; edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych 
i zasady zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z art. 400 b ust. 2a ustawy POŚ, celem działania Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich 
funduszy jest również tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym 
temu wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z  innymi podmiotami, 
w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami mającymi 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród ustanawianych co roku priorytetowych kierunków działania funduszy są m.in. Ochrona 
różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, a w tym: Ochrona obszarów i gatunków cennych 
przyrodniczo; oraz Programy międzydziedzinowe, a w tym Edukacja ekologiczna.

6  Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

11

Większość spośród wytypowanych do kontroli jednostek, będących beneficjentami omawianych 
środków finansowych, nie zaliczała się do sektora finansów publicznych. Zgodnie jednak z art. 4 
ust. 2 ufp, przepisy tej ustawy mają do nich zastosowanie, jako że ustawę stosuje się do innych 
podmiotów niż jednostki sektora finansów publicznych w zakresie, w jakim wykorzystują środki 
publiczne lub dysponują tymi środkami. Wymienione wcześniej źródła finansowania projektów, 
zgodnie z art. 5 ufp, zalicza się do środków publicznych.
W związku z powyższym ich wydatkowanie podlega szczególnego rodzaju obostrzeniom, 
określonym w przepisach krajowych i umowie o dofinansowaniu. Podmioty zobowiązane były 
do przestrzegania zarówno ustawy o rachunkowości jak i ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
w sytuacjach tego wymagających, co precyzowały umowy o dofinansowaniu. Katalog podmiotów 
zobowiązanych do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych określony został w art. 3 
upzp. Organizacje pozarządowe są zobowiązane do stosowania upzp, o ile obowiązek taki powstaje, 
a powstaje on wówczas, gdy spełniają one przesłanki zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 5 upzp. Zgodnie 
z treścią tego przepisu podmioty inne niż jednostki sektora finansów publicznych (oraz państwowe 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) zobowiązane są do stosowania upzp, 
gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

1) ponad 50% wartości udzielonego przez nie zamówienia (czyli wartości towaru lub usługi, które
organizacja zamierza kupić) jest finansowane ze środków publicznych lub przez jednostki
sektora finansów publicznych (i in. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 upzp).
Definicja środków publicznych jest zawarta w art. 5 ustawy o finansach publicznych; dotacje
na realizację zadań publicznych są finansowane ze środków publicznych. Mogą być przyznane
zarówno przez rząd, samorząd czy Unię Europejską;

2) wartość zamówienia jest równa kwocie (lub ją przekracza), określonej w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów (…).
Obecnie kwoty te wynoszą: 200 000 euro dla usług oraz 5 000 000 euro dla robót budowlanych;

3) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie
inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych
lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków
wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami
budowlanymi.

W przypadku kiedy jedna z ww. przesłanek nie zostanie spełniona organizacja nie ma obowiązku 
stosowania upzp, nawet jeśli pozostałe zostały spełnione. W takim przypadku beneficjent 
zobowiązany jest – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ 
– do zawierania umów z wykonawcami w formie pisemnej w drodze aukcji albo przetargu, o których
mowa w art. 701–705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny7, chyba że przepisy 
szczególne wymagają innego trybu i formy zawierania umowy. Przy stosowaniu ww. procedur 
beneficjent zobowiązany jest stosować zasady określone w Komunikacie Komisji8, w szczególności 
zasady jawności, niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu  
dla podmiotów gospodarczych, stosowania odpowiednich terminów.

7  Dz. U z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.

8  Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania 
zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych – Dz. Urz. UE C 179 
z 1 sierpnia 2006, str. 2.
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Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania wydatków w ramach dofinansowywanych projektów 
określały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z ww. Wytycznymi wydatki 
powinny być ponoszone w sposób efektywny, tj. zapewniający osiągnięcie najlepszego efektu 
przy możliwie najniższych kosztach oraz należycie udokumentowane. Ponadto, beneficjent  
jest zobowiązany do udokumentowania przestrzegania wymogów, m.in. powinien przechowywać 
dokumenty związane z wyborem wykonawcy, np. zapytania ofertowe, kopie ofert, dokumenty 
potwierdzające rozeznanie rynku, umowy.

W przypadku umów, których wartość przekracza 2 000 zł (bez podatku VAT), do których nie miała 
zastosowania upzp, oraz które nie zostały zawarte w drodze aukcji lub przetargu w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego, beneficjent winien posiadać dokumenty potwierdzające rozeznanie 
rynku, wskazujące iż dana usługa, robota lub dostawa zostały wykonane po cenie nie wyższej 
od ceny rynkowej. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie było możliwe wówczas 
beneficjent powinien wskazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia zamówienia 
bez rozeznania rynku.

Podmioty występujące o dofinansowanie często nie są bezpośrednimi wykonawcami zadań 
ujętych w harmonogramach. Większość prac zlecana jest podwykonawcom, a beneficjenci 
środków są jednostkami koordynującymi ich wykonanie. Na beneficjencie spoczywa jednak 
obowiązek rozliczenia projektu. Pamiętać też należy, że zgodnie z art. 47 ufp podmiot wnioskujący 
o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić
ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą jego realizację 
w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowaniu, wydatki muszą być ponoszone celowo, 
rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie.

Aby wydatek, dokonywany w ramach dofinansowania ze środków UE, spełniał warunek 
kwalifikowalności nie tylko musi być zgodny z zakresem oraz celami Programu/Funduszu ale musi 
być uzasadniony i niezbędny dla realizacji projektu, powinien zostać poniesiony w bezpośrednim 
związku z realizacją projektu oraz w okresie kwalifikowalności. Wydatek taki musi być zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz umową, zgodny z zasadą 
należytego zarządzania finansami i musi być należycie udokumentowany fakturami VAT  
lub dokumentami księgowymi o równoważnej mocy dowodowej oraz zarejestrowany w systemie 
finansowo-księgowym w sposób umożliwiający jego identyfikację.

Realizując dostawy lub usługi w ramach Projektu, beneficjent winien dołożyć wszelkich starań 
w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności 
w wypełnianiu postanowień objętych umową o dofinansowanie. Za konflikt interesów należy 
w szczególności uznać sytuacje, gdy pomiędzy beneficjentem a dostawcą/wykonawcą istnieją 
powiązania osobowe bądź kapitałowe, które spowodują, że przyjęte przez beneficjenta kryteria 
nie będą mogły być uznane za kryteria obiektywne.

Ciężar dowodu, że powyższe wymogi określone w umowie o dofinansowanie zostały spełnione, 
leży po stronie beneficjenta. Oznacza to, że beneficjent powinien zgromadzić i przedstawić 
dokumenty, które potwierdzą, że dokonane w ramach projektu wydatki były ponoszone w sposób 
określony w umowie o dofinansowanie projektu, w szczególności celowo, rzetelnie, racjonalnie 
i oszczędnie.
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Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającym 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/19999., uchylonym 
z dniem 1 stycznia 2014 r. przez art. 153 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 1303/2013 ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WER) nr 1083/2006 10, dla możliwości stwierdzenia 
nieprawidłowości skutkującej koniecznością zwrotu pobranych środków lub ich części konieczne 
jest wystąpienie łącznie trzech przesłanek: a) naruszenie prawa, b) naruszenie prawa wynikające 
z działania lub zaniechania beneficjenta, c) naruszenie prawa, które powoduje choćby potencjalną 
szkodę finansową w budżecie ogólnym UE w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku 
z budżetu ogólnego.
W definicji nieprawidłowości występuje pojęcie „podmiotu gospodarczego”. Zgodnie z art. 27 
lit. a rozporządzenia wykonawczego11, „podmiot gospodarczy” oznacza każdą osobę fizyczną, 
prawną lub inny podmiot, biorący udział we wdrażaniu pomocy z funduszy, z wyjątkiem Państwa 
Członkowskiego podczas wykonywania uprawnień władzy publicznej. Powyższa definicja 
nie odnosi się do pojęcia „beneficjent”, którego definicja legalna określona jest w art. 2 pkt 4 
rozporządzenia ogólnego. Wskazuje to więc, że nieprawidłowości może dopuścić się nie tylko 
podmiot inicjujący lub realizujący projekt, ale każdy podmiot, który ubiega się o wsparcie. 
Brak wystąpienia szkody rzeczywistej lub potencjalnej, uniemożliwia zakwalifikowanie danego 
naruszenia jako nieprawidłowości i tym samym rozpoczęcie procedury związanej z uznaniem 
jakichkolwiek wydatków za nieprawidłowe.

Na gruncie prawa polskiego, zgodnie art. 207 ust. 1 ufp, przewidziano następujące przesłanki 
obligujące do wszczęcia procedury odzyskiwania środków: wykorzystanie środków niezgodnie 
z przeznaczeniem, wykorzystanie środków z naruszeniem procedur, pobranie środków nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości. Spełnienie jednej ww. przesłanki nie warunkuje wystąpienia 
nieprawidłowości na gruncie prawa europejskiego.

W realizacji projektów mogą wystąpić uchybienia, które można naprawić w inny sposób, 
niż poprzez wymierzenie sankcji finansowej wobec beneficjenta. Dopiero brak wdrożenia zaleceń 
(rekomendacji) wiązać się może ze skutkami finansowymi dla beneficjenta, w związku z możliwością 
rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju12, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu, zawarta 
z beneficjentem przez instytucję zarządzającą albo działającą w jej imieniu instytucję pośredniczącą 
lub instytucję wdrażającą albo decyzja, o której mowa w art. 28 ust. 2. Umowa określa warunki 
dofinansowania projektu, a także prawa i obowiązki beneficjenta z tym związane.

9  Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 36 z późn. zm.

10  Dz. Urz. UE L 347 z dnia 17 grudnia 2013 r., s. 320.

11  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 r.

12  Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.
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Na mocy postanowień umowy o dofinansowanie projektu, instytucja, która zawarła ww. umowę 
z beneficjentem, może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, 
w przypadku, gdy beneficjent nie realizuje projektu na warunkach w niej określonych, 
w szczególności, gdy nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji właściwych instytucji.

Ponadto, na beneficjenta nałożone są określone obowiązki, które są realizowane po końcowej 
dacie kwalifikowalności wydatków, np. odnoszące się do trwałości projektu, w zakresie działań 
informacyjno-promocyjnych, dotyczące archiwizacji. Wykrycie naruszeń także w tym zakresie wiąże 
się z koniecznością podjęcia wszelkich możliwych środków zaradczych, w tym, jeśli zajdzie potrzeba, 
korygujących. Dopiero brak zastosowania się do rekomendacji czy zaleceń właściwej instytucji, 
może wiązać się z koniecznością rozwiązania umowy i zobowiązaniem beneficjenta do zwrotu 
części lub całości uzyskanej pomocy z funduszy UE (o ile to możliwe).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 i art. 4a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych13 (uondfp) odpowiedzialności podlegają osoby 
gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych, osoby zobowiązane do realizacji projektu finansowanego z udziałem 
środków unijnych lub zagranicznych, a także osoby zobowiązane lub upoważnione do działania 
w imieniu podmiotu zobowiązanego do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków 
unijnych lub zagranicznych, któremu przekazano środki publiczne przeznaczone na realizację  
tego projektu lub który wykorzystuje takie środki.

Wykaz podstawowych aktów prawnych zawiera Załącznik 5.3.

 3.2  Istotne ustalenia kontroli

Kontrolowani beneficjenci realizowali od jednego do 42 projektów finansowanych ze środków 
publicznych, w tym ośmiu beneficjentów realizowało powyżej 10 projektów.

W ramach kontroli, u każdego z beneficjentów zbadano realizację od jednego do pięciu projektów. 
Ogółem analizą objęto 60 projektów, z których realizacja 38 zastała zakończona, a 22 były w trakcie 
realizacji. Wykaz badanych projektów zwiera Załącznik 5.2.

Wnioski o dofinansowanie projektów w 19 spośród 20 badanych jednostek, przygotowywane były 
przez zatrudnionych pracowników jednostki lub członków stowarzyszenia (w przypadku niektórych 
organizacji pozarządowych) posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie. W jednym przypadku 
z wnioskiem o dofinansowanie projektu zwróciła się organizacja nieposiadająca merytorycznego 
przygotowania.

 y Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne (MSTO) wystąpiło z wnioskiem o realizację 
projektu pn. Ochrona siedlisk żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwoleńki. Przygotowaniem wniosku 
o dofinansowanie projektu zajmowała się osoba niebędąca pracownikiem lub członkiem Towarzystwa, 
wyłoniona w drodze przetargu przeprowadzonego na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny14. Osoba ta uzyskała pełnomocnictwo do reprezentowania Towarzystwa w sprawach 
związanych z projektem, podpisywania w jego imieniu oświadczeń, wniosków i innych dokumentów 
wymaganych podczas ubiegania się o dofinansowanie i podczas realizacji projektu. Umowami 
z 10 listopada 2010 r. i z 1 lutego 2014 r., zlecono tej samej osobie przewidziane harmonogramem zadanie 

13  Dz. U. z 2013 r., poz. 168.

14  Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.
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– koordynacja projektu oraz nadzór nad całością projektu15. Prezes MSTO wyjaśnił, że zlecenie nadzoru
nad całością projektu osobie z zewnątrz wynikało z faktu, iż Towarzystwo nie posiadało wśród swoich 
członków osoby o tak wysoce specjalistycznej wiedzy o żółwiu błotnym oraz mającym doświadczenie 
w pracy z zespołem ludzkim. Natomiast nadzór sprawowany nad projektem przez Towarzystwo 
polegał na cyklicznych kontrolach terenowych obszaru realizacji zadań projektu, wywiadach ustnych 
z koordynatorem projektu i podwykonawcami projektu, podpisywaniem protokołów odbioru prac, 
uczestniczeniem w procesie wyboru podwykonawców i podpisywania z nimi umów oraz uczestnictwo 
w zadaniach związanych z promocją projektu.

Zdaniem NIK podmiot, występując o realizację projektu powinien dysponować kadrą zdolną 
do jego realizacji lub przynajmniej merytorycznego nadzoru, co powinien udokumentować 
składając wniosek.

W badanych jednostkach, okres upływający od złożenia wniosku do przyjęcia projektu i podpisania 
umowy wynosił od 916 dni do powyżej dwóch lat17.

Instytucje finansujące wnosiły o uzupełnienie dokumentów, często negocjowany był zakres umów 
i całkowita wartość przedsięwzięcia.

W siedmiu, tj. 35% kontrolowanych podmiotów, brak było kompletu dokumentów związanych 
z przygotowaniem wniosku, w tym podstaw szacowania wartości projektu zgłaszanego 
do dofinansowania. Kierownicy jednostek lub koordynatorzy projektów wyjaśniali ten fakt 
najczęściej brakiem obowiązku przechowywania takich dokumentów oraz szacowaniem kosztów 
w oparciu o dotychczasowe doświadczenie.

 y Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, na 11 projektów realizowanych w badanym okresie tylko w stosunku 
do trzech przedstawiła wyceny dotyczące trzech usług na realizację ww. projektów. W odniesieniu 
do pozostałych projektów Fundacja nie przedstawiła kontrolującym dokumentów potwierdzających 
rozeznanie rynku, wskazujących iż dana usługa/dostawa/robota została wyceniona po cenie nie wyższej 
od ceny rynkowej. Prezes Fundacji: wyjaśnił, że: „Ze względu na fakt, iż nie ma obowiązku przechowywania 
dokumentacji (…)”, stanowiącej podstawę określenia wartości projektu, w tym analizy rynkowej wybranych 
rodzajów kosztów „większość projektów objętych kontrolą była przygotowywana ponad 1,5 roku temu 
i możemy przedstawić jedynie szczątkowe informacje w tym zakresie”. (…) „Generalna zasada stosowana 
w Fundacji podczas przygotowywania budżetu wniosków projektowych polega na wycenie pozycji 
budżetowych zgodnie z doświadczeniem zespołu przygotowującego wniosek. (…) w Fundacji są dostępne 
od ręki informacje o aktualnej cenie tak powszechnych usług jak: wynajem sal konferencyjnych, catering, 
koszty podróży krajowych, zakup materiałów biurowych, ogłoszenia prasowe i internetowe, usługi graficzne 
i redakcyjne – na podstawie na bieżąco realizowanych faktur z innych projektów. W przypadku rzadziej 
realizowanych lub bardziej specjalistycznych usług osoby przygotowujące wniosek z reguły wykonują 
analizę rynku, jednak polega ona na porównaniu kliku ofert na stronach internetowych potencjalnych 
dostawców lub poprzez wywiad telefoniczny. Notatki z tego typu kontaktów nie są w Fundacji 
archiwizowane”.

 y W Fundacji WWF brak było wersji papierowej wniosków o dofinansowanie badanych projektów  
wraz z dowodem złożenia tych wniosków u adresatów i dokumentacji dotyczącej podstaw szacowania 
kosztów niektórych projektów.

15  W tym również: dbałość o terminową realizację i płynność finansową projektu, nadzór nad komunikacją i rozpowszechnianiem 
efektów projektu, nadzór nad monitoringiem i  ewaluacją projektu, przygotowywanie dokumentacji: procedury 
wyłaniania wykonawców, protokoły odbioru, umowy z wykonawcami, wnioski o płatność itp., współpraca z pracownikami 
merytorycznymi projektu, inne niezbędnej do prawidłowej i terminowej realizacji projektu.

16  Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Atlas rozmieszczenia płazów na terenie miasta Poznań, narzędzie skutecznej ochrony 
gatunkowej złożono 24.05.2013 r., umowę podpisano 6.06.2013 r. Okres realizacji od 20.06.–17.09.2013 r.

17  Wniosek o dofinansowanie projektu Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
Puszcza Knyszyńska – etap II, złożony był do CKPŚ 17 sierpnia 2010 r. do NFOŚiGW 13 października 2010 r. (korekty wniesiono 
tylko do wniosku złożonego do CKPŚ – ostatnia 26 lipiec 2012 r.). Umowy o dofinansowaniu zostały podpisane odpowiednio 
po 798 i 742 dniach od złożenia wniosku (23 i 24 października 2012 r.).
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Jakkolwiek, zgodnie z § 15 ust. 2 umów o dofinansowanie, wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu 
podlegają kontroli, a beneficjent zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji, kierownik ds. Finansów 
i Administracji w Fundacji WWF Polska18 w wyjaśnieniach podała m.in., że „wnioski o dofinansowanie 
są przechowywane w formie elektronicznej. Niestety potwierdzenia złożenia wniosków prawdopodobnie zaginęły 
podczas przeprowadzki biura w marcu b.r. (…) Dokumentacja projektów jest przechowywana głównie w postaci 
elektronicznej według różnego systemu segregowania dokumentów. Dla osób niezwiązanych bezpośrednio 
z projektem (brak kierownika lub administratora dla projektów zakończonych) przedstawianie dokumentacji 
było utrudnione”.

 y Starostwo Powiatowe w Tucholi nie dysponowało dokumentami stanowiącymi podstawę określenia 
wartości projektu, ujętej we wnioskach o jego dofinansowanie.
Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich wyjaśnił, że dokumentacja 
związana z ustaleniem przewidywanego poziomu środków niezbędnych do realizacji projektu nie była 
w świetle obowiązującego prawa oraz zasad wdrażania projektów ze środków UE dokumentacją wymaganą 
do prawidłowej realizacji projektu.

 y Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego składając w 2012 r. wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie 
projektu Utrwalenie efektów ekologicznych pierwszego etapu tworzenia parku wydmowego, przewidzianego 
do realizacji w latach 2013–2014, nie przeprowadzała procedury pisemnego rozpoznania cenowego, 
gdyż jak wyjaśniono: posiadała wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia tego typu prac. Koszty 
takie zawarte były w opracowaniu z 2006 r. dotyczącym realizacji Parku Wydmowego.

W ocenie NIK, obowiązek dokumentowania czynności prowadzących do ustalenia wartości 
szacunkowej projektów, w tym analizy rynku, jest niezbędny do udowodnienia w jaki sposób 
przedmiotowe czynności zostały dokonane. Zawarte w umowach o dofinansowaniu postanowienie 
zobowiązujące beneficjenta do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu, 
przez okres trzech lat od jego zakończenia, dotyczy również dokumentów związanych z wnioskiem. 
Przedstawienie rzetelnych podstaw szacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia powinno być 
istotnym elementem oceny wniosku o dofinansowanie, zważywszy że często wartość działań 
przyjęta we wniosku staje się podstawą określenia wartości zlecanych prac.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ, na beneficjencie 
spoczywa obowiązek wskazania podstaw określenia wartości zamówienia.

Zastępczyni Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej CKPŚ, w odniesieniu do sposobu weryfikowania 
zgłaszanej przez wnioskodawców wartość projektu, potwierdziła jednak, że dopuszczalne 
było dokonywanie szacowania wartości każdego zamówienia na podstawie wcześniejszych 
doświadczeń. W udzielonej NIK, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f, ustawy o NIK informacji, 
stwierdziła że: „Każdy wniosek o dofinansowanie podlegał ocenie merytorycznej według określonych 
kryteriów (zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO liŚ 2007–2013), w ramach których 
eksperci wybrani do oceny wniosku weryfikowali m.in. trafność i adekwatność zaplanowanych 
zadań z punktu widzenia realizacji założonych celów oraz adekwatność zastosowanych metod 
i technologii, w tym koszty poszczególnych zadań w projekcie, co niejednokrotnie skutkowało 
zmianą budżetu na dane zadania. Jednocześnie w PO liŚ 2007–2013 dopuszczalne było dokonywanie 
szacowania wartości każdego zamówienia na podstawie wcześniejszych doświadczeń (był to jeden 
z możliwych sposobów szacowania wartości zamówienia).
Należy także podkreślić, że w odniesieniu do projektów finansowanych ze środków PO liŚ 2007–2013 
wszystkich Beneficjentów obejmował obowiązek stosowania zasad udzielania zamówień publicznych, 
wynikających z obowiązujących przepisów oraz zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach PO liŚ. Zatem zgłoszona przez wnioskodawców wartość projektu była ostatecznie 

18  Legitymująca się pełnomocnictwem Dyrektora Naczelnego Zarządu Fundacji WWF Polska do reprezentowania jednostki.
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weryfikowana przez rynek dostaw i usług, gdyż każde zamówienie powyżej 2 tys. zł netto musiało zostać 
przeprowadzone i udokumentowane według właściwej procedury rozeznania rynku, bądź przetargu 
w zależności od szacunkowej wartości zamówienia i było to warunkiem uznania przedłożonego 
wydatku za kwalifikowalny.
Zwracamy ponadto uwagą, iż w wyniku realizacji projektów i rozstrzygania postępowań o udzielanie 
zamówień publicznych powstawały oszczędności, które mogły zostać zwolnione do wykorzystania 
w ramach innych projektów, lub zagospodarowane na nowe zadania w projekcie”.

Zdaniem NIK, dopuszczanie szacowania wartości projektu na podstawie tzw. „dotychczasowego 
doświadczenia” nie jest praktyką właściwą, nawet w przypadku aplikowania o dofinansowanie 
projektu stanowiącego kontynuację realizowanego wcześniej. W ciągu kilku lat uwarunkowania 
ekonomiczne się zmieniają i oszacowanie kosztów nowego projektu w kwocie wyższej 
od poprzedniego (taka była praktyka) nie musi być właściwe. A założenie, iż w przypadku 
oszczędności, możliwa będzie realizacja dodatkowych zadań wskazywać może na niewystarczające 
ich określenie we wniosku. Właściwe oszacowanie kosztów projektu na etapie wniosku jest 
pierwszym i niezbędnym krokiem, aby środki finansowe wydawane w ramach projektu były 
wydatkowane gospodarnie.

Prezes Zarządu NFOŚiGW poproszony o udzielenie na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f, ustawy 
o NIK informacji czy i w jaki sposób weryfikowano zgłaszaną przez wnioskodawców wartość 
projektu, stwierdził, że: „W zakresie programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, NFOŚiGW wymaga 
przedstawienia na etapie składania wniosku do konkursu: min. 3 odpowiedzi na zapytania ofertowe 
w przypadku zakupu sprzętu/pomocy dydaktycznych o wartości jednostkowej min. 1000,00 zł, kosztorysy 
(w przypadku robót budowlanych, infrastruktury terenowej, produkcji filmowej/telewizyjnej itp.).

Na etapie oceny wniosku oraz podczas negocjacji warunków dofinansowania wartość projektu 
jest weryfikowana w oparciu o powyższe dokumenty (w tym z udziałem eksperta w przypadku 
produkcji filmowych i telewizyjnych), a także poprzez porównanie zaproponowanych stawek,  
w tym kosztów osobowych z realizowanymi, dofinansowanymi projektami z zakresu edukacji 
ekologicznej, o analogicznym charakterze. W  szczególnych przypadkach, na etapie negocjacji  
wymaga się dostarczenia dodatkowych ofert w zakresie działań niestandardowych. W większości 
przypadków, weryfikacja ta prowadzi do obniżenia kosztu całkowitego i kwoty dotacji ze środków 
NFOŚiGW.
Ponadto, od 2015 r, w warunkach naboru upubliczniona jest tabela standaryzowanych kosztów 
jednostkowych, w której uwzględniono najczęściej występujące, możliwe do porównania koszty. 
Podane są w niej maksymalne stawki lub przedziały kwot, koszty wykraczające poza wartości wskazane 
w tabeli wymagają, dodatkowego uzasadnienia i akceptacji NFOŚiGW.
W zakresie programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, na etapie 
oceny wniosków każdorazowo dokonywana jest ocena efektywności kosztowej przedsięwzięcia. 
Wnioskodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia zobligowany jest do określenia 
podstawy dokonania kalkulacji kosztów.
Jedną z możliwości jest powołanie się na „Tabelę standaryzowanych kosztów jednostkowych  
dla Programu priorytetowego Ochrona I przywracanie różnorodności biologicznej w 2015 r. opracowaną 
na podstawie wydatków ponoszonych w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków NFOŚiGW 
w ostatnich latach. W przypadku gdy wnioskodawca stwierdza, że założone w Tabeli stawki 
są wystarczające do realizacji danego działania, nie musi przedstawiać dodatkowych wyjaśnień.



18

W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

Inną możliwością jest powołanie się na kosztorysy inwestorskie lub oferty cenowe zebrane w ramach 
zapytań ofertowych, bądź po  przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. W  takim 
przypadku każdorazowo wnioskodawca zobligowany jest do przedłożenia załącznika do wniosku 
o dofinansowanie, przedstawiającego zebrane oferty lub posiadane kosztorysy inwestorskie. Nadmienić 
należy, że w przypadku gdy planowane koszty dotyczą pozycji ujętych w Tabeli standaryzowanych 
kosztów jednostkowych zwraca się uwagę, by wnioskowane koszty nie wykraczały poza stawki 
przewidziane w Tabeli.
W zakresie programu priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE, ocena wartości projektu 
prowadzona jest w oparciu o „Metodykę oceny efektywności kosztowej przedsięwzięć zgłoszonych 
w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE”, do której załącznik stanowi 
Tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych. Metodyka została opracowana w 2014 roku 
przed naborem projektów na współfinansowanie programu LIFE. W roku 2015 została uaktualniona. 
W obu tych latach, tj. 2014 i 2015, była ona kluczowym dokumentem służącym do oceny efektywności 
kosztowej wniosków zgłaszanych w naborach projektów na współfinansowanie programu LIFE. 
Dokument ten był wielokrotnie prezentowany publicznie w trakcie szkoleń na temat przygotowywania 
wniosków LIFE. Był również udostępniony na stronie internetowej NFOŚiGW,
W zakresie współfinansowania projektów V osi POIŚ 2007–2013, dla których Instytucją Wdrażającą jest 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Beneficjenci mieli możliwość otrzymania wsparcia 
dotacyjnego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie V osi 
priorytetowej PO IiŚ – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
Zgodnie z założeniami w/w programu priorytetowego, ocena wniosków oraz procedura wyboru 
projektów do dofinansowania ze środków krajowych odbywała się zgodnie z Instrukcją Wykonawczą 
Instytucji Wdrażającej opracowaną przez CKPŚ oraz Kryteriami wyboru projektów przyjętymi  
dla V priorytetu PO liŚ. Ocena merytoryczna I i II stopnia wniosków o dofinansowanie zakładających 
współfinansowanie ze środków NFOŚIGW dokonywana była wspólnie przez CKPŚ i NFOŚiGW zgodnie 
z kryteriami wyboru projektów przyjętymi dla priorytetu V POHŚ, w ramach Grupy Roboczej 
powoływanej przez CKPŚ. Zatem weryfikacja wartości projektu była prowadzona w ramach 
obowiązujących dla danego działania kryteriów wyboru projektów oraz w oparciu o wiedzą ekspercką 
osób oceniających wnioski o dofinansowanie. W trakcie posiedzeń Grupy Roboczej eksperci mieli 
możliwość zgłaszania uwag z zakresu przyjętych przez Wnioskodawcę wartości kosztów realizacji 
poszczególnych działań. Uwagi przekazywane były w formie rekomendacji, uwzględnionych 
w protokole z uzgodnienia warunków podpisywania umowy. Protokół o którym mowa powyżej, 
podpisywany był, po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia, przez przedstawiciela Wnioskodawcy 
oraz koordynatorów ze strony CKPŚ oraz NFOŚiGW. Wdrożenie rekomendacji było weryfikowane 
podczas oceny merytorycznej II stopnia”.

W przypadku części analizowanych projektów, określona umową ich wartość była niższa 
od wnioskowanej.

 y W Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, w trakcie negocjacji jednej z umów z NFOŚiGW zmniejszono 
koszty projektu o 130,4 tys. zł. Zakres prac w projekcie nie uległ zmianie. Zmniejszono zaś m.in. koszty 
wynagrodzenia redaktora portalu. W swoich wyjaśnieniach Prezes Fundacji stwierdził, że „...praca  
przy redakcji portalu przy określonych we wniosku zadaniach miała kosztować 3 tys. zł brutto miesięcznie. 
Według stawek oczekiwanych przez NFOŚiGW – nieznanych Fundacji w okresie pisania wniosku – 1 tys. zł 
miesięcznie. (…) Zmniejszenie kosztów wynikało z oczekiwań NFOŚiGW, które bazowały na kalkulacjach 
dostępnych tej instytucji, a niedostępnych Fundacji. W mojej ocenie metody szacowania kosztów przez NFOŚiGW 
i Fundację nie są porównywalne, ale nie można jednoznacznie orzec jakoby kalkulacje przedstawiane przez 
Fundację były niewłaściwe.”.
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3.2.1. Kompletność i terminowość wykonania określonych umowami zadań

Praktyka wielokrotnego aneksowania umów o dofinansowanie, w tym również po zakończeniu 
realizacji projektu, utrudniała ocenę terminowości i kompletności realizacji zadań.

Chociaż zdecydowana większość badanych projektów zrealizowana została w terminach i zakresie 
określonym ostatecznymi umowami (po zmianach), nie oznaczało to jednak, że projekty zostały 
tak idealnie przygotowane, a wszystkie działania określono precyzyjnie. Obraz taki wynikał bowiem 
z faktu, że większość umów była w trakcie ich realizacji, a nawet po ich zakończeniu, aneksowana.

Beneficjenci informowali CKPŚ i NFOŚiGW o napotykanych problemach, i przyczynach opóźnienia 
w realizacji projektów oraz o planowanych zmianach w realizacji niektórych zadań. Na wniosek 
beneficjenta dokonywano stosownych zmian terminu realizacji projektu i jego wartości oraz zakresu 
rzeczowego, poprzez podpisanie kolejnych aneksów do umów.

Termin zakończenia realizacji 34 (57%) spośród 60 projektów objętych analizą był aneksami 
wydłużony na okres od 3 miesięcy do 2 lat. Najczęściej przyczyną były trudności w wyłonieniu 
w określonym czasie wykonawców zlecanych prac oraz przeprowadzanie niezbędnych uzgodnień. 
Przedłużenie realizacji projektu czasami wiązało się też ze zmianą lub zwiększeniem zakresu 
objętych projektem działań.

Zmiany wartości projektu wprowadzono aneksami w przypadku 25 z 38, tj. 66% projektów, których 
realizacja została zakończona, w tym wartość 15 została zmniejszona, a 10 zwiększona.

Umowy były często aneksowane wielokrotnie, a wprowadzane zmiany dotyczyły zarówno zakresu 
prac, terminów ich wykonania jak wartości projektu. Były przypadki, że aneksami rozszerzano  
zakres umowy w związku z powstałymi oszczędnościami, a następnie zwiększano koszty projektu.

 y Projekt Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza 
Knyszyńska - etap II, wykonywany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP), w listopadzie 2015 r. 
był w trakcie realizacji, choć planowana data zakończenia zgodnie z pierwotną umową to 31 grudnia 2014 r. 
I tak:
-	 aneksem nr 1 z 11 grudnia 2014 r. zwiększony został planowany całkowity koszt realizacji projektu 

do 4.874.094 zł (o wkład własny PTOP) oraz wydłużony termin realizacji projektu do 30 września 2015 r., 
w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia zadania dotyczącego budowy/remontu urządzeń 
piętrzących19. Zmiany dotyczyły również: przeniesienia środków przeznaczonych na zakup 25 ha ziemi 
w obrębie ostoi cietrzewia Rabinówka, na zadanie związane z budową budynku gospodarczego na terenie 
Stacji Terenowej PTOP;

-	 aneksem nr 2 z 30 czerwca 2015 r. rozszerzono, w ramach oszczędności, zakres niektórych zadań oraz 
wprowadzono zadania dodatkowe w szczególności: zakup 5 koników polskich do wypasu w ostojach 
lęgowych cietrzewia oraz wykonanie ogrodzenia działek przeznaczonych pod wypas, zebranie materiału 
genetycznego cietrzewia w krajowych ostojach w celu przyszłej reintrodukcji bądź zasilenia istniejącej 
populacji w Puszczy Knyszyńskiej, zakup przyczepy do transportu balotów biomasy, dwóch zestawów 
kamer monitorujących dwa wybrane tokowiska, zakup 4,6633 ha ziemi zlokalizowanej w obrębie ostoi 
cietrzewia Rabinówka;

-	 aneksem nr 3 z 23 września 2015 r. zwiększony został planowany całkowity koszt realizacji projektu 
do 5.083,1 tys. zł (dofinansowanie na realizację zwiększono do 4.304,2 tys. zł) oraz wydłużony został termin 
realizacji do 30 listopada 2015 r. PTOP wnioskiem z 10 sierpnia 2015 r. zwrócił się o zwiększenie finansowania 
o 203,4 tys. zł na zadanie dotyczące wybudowania wiaty drewnianej służącej do przechowywania sprzętu;

19  Opóźnienia wynikały z konieczności przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień z Urzędem Miejskim w Michałowie 
i Urzędem Gminy w Gródku w sprawie decyzji dotyczących usytuowania brodów z bali drewnianych w pasie drogowym 
(przebiegającym na terenie rezerwatu), dodatkowych uzgodnień z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Białymstoku w sprawie użyczenia terenu, opóźnień w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego wskutek protestów. 
Ponadto w związku z okresem zimowym mogło być utrudnione realizowanie zadania i jego zakończenie przed okresem 
lęgowym ptaków (15 marca 2015 r.).
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-	 aneksem nr 4 z 30 listopada 2015 r. ponownie zwiększony został planowany całkowity koszt realizacji projektu 
do 6.099,6 tys. zł (otrzymano dofinansowanie na dodatkowy zakup ziemi w obrębie ostoi cietrzewia20) 
oraz wydłużony został termin realizacji do 31 grudnia 2015 r.

 y W trakcie trwania projektu pn. Ochrona siedlisk żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwoleńki, realizowanego przez 
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne (MSTO), zmieniano zakres rzeczowy i finansowy 
projektu, m.in.:
– zwiększono obszar objęty wycinką drzew i krzewów na lęgowiskach z około 5,4 ha do około 7 ha

i w związku z tym zwiększono koszty tego zadania z 84,5 tys. zł do 100 tys. zł;
– zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w zakresie podwyższenia poziomu wody na rzece Zwoleńce

i dopływach (budowa dwóch progów), obejmującego również wynagrodzenie nadzorcy inżyniera 
– o wartości 250,1 tys. zł i w związku z rezygnacją tego zadania przesunięto te środki na inne zadania.
Prezes MSTO podał w wyjaśnieniach, że zrezygnowano z tego zadania ze względu na kwoty ofert, które 
przekraczały środki przewidziane na jego realizację. Ponadto, w sposób naturalny zostały zbudowane 
progi przez bobry na rzece i został w ten sposób osiągnięty cel ekologiczny. Nastawienie negatywne 
miejscowej ludności do tej inwestycji również było czynnikiem powodującym rezygnację z tych działań;

-	 wprowadzono nowe zadanie - nadzór przyrodniczy i zakup sprzętu do monitoringu przyrodniczego, tj.: 
lunety, pontonu i fotopułapki oraz zwiększono obszar objęty kopaniem i pogłębianiem torfianek z około 
3,0 ha do około 3,6 ha, w związku z tym zwiększono koszty tego zadania z 814,7 tys. zł do 1 410,0 tys. zł.
Prezes MSTO poinformował, iż specjalistyczny nadzór przyrodniczy był wymagany, z uwagi na wyjątkowo 
cenne tereny dla populacji żółwia błotnego. Natomiast zakupiony sprzęt do monitoringu przyrodniczego 
stanowią narzędzia przydatne do obserwacji żółwi na już wykopanych stawach oraz identyfikacji 
drapieżników na lęgowiskach. Do tej pory Towarzystwo korzystało z prywatnego sprzętu, jednak jest 
on już nieprzydatny ze względu na zużycie;

-	 wybudowano jedną ścieżkę edukacyjną zamiast dwóch w ramach zadnia komunikacja i rozpowszechnianie 
informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu. W zamian za to 
wprowadzono realizację innego działania, tj. publikacje nt. doliny Zwoleńki.
Prezes MSTO poinformował, iż planowana ścieżka edukacyjna miała być zlokalizowana w rezerwacie 
Borowiec. Wskutek powstania w najbliższym sąsiedztwie kwater agroturystycznych znacznie zwiększyła się 
presja turystyczna ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami (płoszeniem żółwi, wyłapywaniem 
samic na lęgowiskach, łowieniem żółwi w trakcie połowów ryb itp.) i podjęto decyzję o odstąpieniu 
od budowy drugiej ścieżki edukacyjnej.
Wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania dotyczącego kopania i pogłębiania torfianek o powierzchni 
około 3,6 ha. Planowano jego rozpoczęcie w III kwartale 2010 r., a faktycznie rozpoczęto dopiero  
w IV kwartale 2012 r. Zakończono te działania w IV kwartale 2014 r., tj. w terminie przewidywanym  
według harmonogramu (po zmianach). Pierwotnie zakładano termin zakończenia w III kwartale 2013 r. 
Przesunięcie realizacji tego zadania spowodowało przesunięcie zakończenia realizacji całego projektu.

Analiza umów i aneksów do tych umów ujawniła przypadki, że wnioskodawcy, na etapie 
składania wniosku nie posiadali wystarczającego rozeznania dotyczącego możliwości realizacji 
przedsięwzięcia.

 y Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu Ochrona 
kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce, przeszacowało liczbę gniazd kulika wielkiego 
możliwych do objęcia czynną ochroną. Skutkiem powyższego, dla osiągnięcia zakładanego w projekcie 
efektu ekologicznego, konieczne było przesunięcie terminu realizacji zadania i zwiększenie jego kosztów 
oraz kwoty dofinansowania ze środków publicznych.
Z wniosku do CKPŚ o przedłużenie realizacji tego projektu21 wynika, że przyczyną powyższego był brak 
aktualnych danych na temat liczebności, rozmieszczenia i trendów zmian krajowej populacji kulika, na etapie 
planowania przez Towarzystwo zadań w projekcie.

Zdaniem NIK w przypadku braku precyzyjnych i aktualnych danych do realizacji projektu,  
należy zachować ostrożność przy określaniu możliwych do uzyskania wskaźników/efektów 
ekologicznych jego realizacji.

20  Z wcześniej planowanych 25 ha do 82,1 ha.

21  Z 29 września 2014 r.
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Zmiana zakresu i terenu objętego projektem nierzadko wynikała z faktu, iż beneficjent zaplanował 
działania na terenie do którego nie miał uprawnień, bez uprzedniego porozumienia z osobami  
lub podmiotami władającymi tym terenem.

 y W ramach projektu Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Doliny Górnej Narwi 
realizowanego przez PTOP dokonano m.in. zmniejszenia liczby budowli piętrzących z 16 zaplanowanych 
do jednej, co jak wyjaśnił dyrektor Towarzystwa wynikało z faktu, że nie udało się pozyskać wszystkich 
gruntów zaplanowanych do wykupu, kupiono tylko pojedyncze działki, a ponadto właściciele działek 
okolicznych nie wyrazili zgody na budowę zastawek.

 y Z raportu średniookresowego (MidTerm Report) z 30.04.2015 r. realizacji projektu Ochrona torfowisk 
alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej realizowanego przez Klub Przyrodników 
w Świebodzinie, wynika, że wystąpiły opóźnienia w zakresie:
-	 opracowania dokumentacji projektowo-technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami zezwalającymi 

na budowę 40 budowli piętrzących. Opóźnienia wynikają z przyczyn niezależnych od Klubu (opieszałość 
urzędów wydających decyzje administracyjne oraz nakładanie obowiązku wykonywania ocen 
oddziaływania na środowisko);

-	 opracowania projektów planów ochrony dla 10 projektowanych i 1 istniejącego rezerwatu. Opóźnienia 
wynikają z niedotrzymania terminu przez wykonawcę planów;

-	 wykupu działek od osób prywatnych. Zaproponowana przez właścicieli cena wykupu wykraczała  
poza kwoty zaplanowane w projekcie i poza kwoty rzeczywistej wartości rynkowej działek. Z raportu 
wynika, że Klub zaniechał dalszych negocjacji;

-	 nie podpisano umów/porozumień z Nadleśnictwami w północno-wschodniej Polsce, na terenie RDLP 
Białystok i Olsztyn. RDLP zażądały od Klubu wydzierżawienia terenów pod budowę zastawek (budowli 
piętrzących). Klub zwrócił się o zgodę na wydłużenie okresu trwania zadania o 4 kwartały do końca 
IV kwartału 2015 r.
Prezes Klubu na temat przyczyn opóźnień w realizacji projektu oświadczył, że w celu osiągnięcia 
założeń działań ochronnych wykonywanych na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP), zaplanowano podpisywanie dwustronnych umów 
- porozumień pomiędzy Klubem a poszczególnymi Nadleśnictwami, na terenie których zaplanowano 
działania ochronne w ramach projektu. Taką ścieżkę współpracy Klub stosuje od wielu lat - nie tylko 
w projekcie LIFE, ale także realizując inne projekty współfinansowane ze środków UE. Pozwala ona także 
na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. budowy zastawek służących zachowaniu właściwych 
stosunków wodnych na chronionym terenie. Jest to zatem sprawdzony sposób na partnerską współpracę 
pomiędzy Klubem a PGL LP, pozwalający na wykonywanie działań ochrony przyrody - tak inwestycyjnych 
jak i nieinwestycyjnych - przez Klub na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.
W trakcie realizacji projektu w części północno-wschodniej Polski taka ścieżka nawiązywania współpracy 
nie spotkała się z akceptacją tamtejszych Nadleśnictw oraz Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, 
które sprawują nadzór i zarząd nad Nadleśnictwami w swoim zasięgu terytorialnym. Do dnia złożenia 
raportu (30.04.2015 r.) nie udało się podpisać umów/porozumień z Nadleśnictwami w północno-wschodniej 
Polsce, na terenie RDLP w Białymstoku oraz RDLP w Olsztynie. W tych RDLP zażądano wydzierżawienia 
terenów pod realizację zadań ochronnych zaplanowanych w projekcie przy zachowaniu praw nadleśnictw.
Po 6 miesiącach bezskutecznych negocjacji z RDLP, Klub Przyrodników stoi w obliczu braku możliwości 
wykonania działań zaplanowanych w projekcie w zakresie i na zasadach, jakie zostały w nim przewidziane.

Zdaniem NIK, planując realizację projektu na „obcych gruntach”, powinno się uprzednio pisemnie 
uzgodnić takie zamiary z podmiotami zarządzającymi tymi terenami. Brak takich uzgodnień 
może bowiem uniemożliwiać realizację zadania lub przyczynić się do ewentualnych opóźnień, 
a w konsekwencji do zwrotu części kwoty dofinansowania.

Potencjalny beneficjent wnioskując o dofinansowanie projektu, który ma być realizowany na terenie 
do którego nie ma praw, powinien obowiązkowo załączyć zgodę właścicieli lub zarządców terenu 
na realizację projektu.

Niezależnie od zawieranych aneksów wprowadzających istotne zmiany w postanowieniach umów, 
wielokrotnie modyfikowane były harmonogramy realizacji projektów.
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 y Harmonogram realizacji opisanego powyżej projektu Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II realizowanego przez PTOP, był modyfikowany 
11 razy. Zmiany dotyczyły w szczególności przesunięć środków pomiędzy zadaniami, a wynikały 
z rozbieżności pomiędzy wysokością środków zaplanowanych (oszacowanych), a faktycznie przeznaczonych 
na ich realizację (koszt niektórych zadań został oszacowany na zbyt niskim poziomie, zaś innych na zbyt 
wysokim). Oszczędności, uzyskane w szczególności podczas realizacji zadań: opracowanie dokumentacji 
projektowej dotyczącej budowy urządzeń małej retencji na terenie ostoi Rabinówka (25 tys. zł), odtwarzanie 
naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka 
(198,5 tys. zł), przesunięto m.in. na zadania: budowa budynku gospodarczego na terenie stacji terenowej 
PTOP i budowa oczyszczalni przy stacji terenowej PTOP.
Dyrektor PTOP wyjaśnił, że „Pisząc projekt każdy z pracowników opiera się na wiedzy zgromadzonej przez 
PTOP w ciągu minionych kilku lat przy realizacji wcześniejszych projektów”.

 y Harmonogram realizacji projektu pn. Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 
w Południowo-Zachodniej Polsce realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA” 
modyfikowano 12 razy, a zmiany dotyczyły m.in. nazwy zadania, przesunięcia finansowania poszczególnych 
zadań, zmiany lokalizacji projektu, zmiany wskaźników rezultatu.

 y Harmonogram realizacji projektu Dla Kwisy dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej 
służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów, realizowanego przez Fundację 
ekologiczną „Zielona Akcja”, zmieniano 6 razy. Nie zostały dotrzymane terminy wyłaniania wykonawców 
dokumentacji technicznej oraz infrastruktury turystycznej w terenie.

Wprowadzanie zmian w zakresie wskaźników rezultatu projektu jest zjawiskiem szczególnie 
niepokojącym. Oczywistym wydaje się bowiem, że dofinansowanie uzyskują takie projekty, które 
mogą przynieść określony efekt i korzyści. Są one wymiarowane m.in. tzw. wskaźnikami rezultatu, 
a ich zmiana w trakcie realizacji projektu sugeruje, że projekt nie przynosi zakładanych efektów.

 y Fundacja Eko-Rozwoju z Wrocławia, trzykrotnie modyfikowała harmonogram projektu. Modyfikacje polegały 
głównie na dostosowaniu harmonogramu wydatków i płatności (aktualizowane były kwoty przewidziane  
dla poszczególnych kwartałów i zadań). Zmiany dotyczyły jednak też zestawienia wskaźników, w tym typowo 
biologicznych, jak liczba jaj i liczba poczwarek motyli. W aneksie do umowy z dnia 10 lutego 2014 r. wskaźniki 
te zostały zaktualizowane zgodnie z liczbą faktycznie złożonych przez motyle jaj oraz liczbą poczwarek. 
Wartość wskaźnika „liczba osobników wprowadzonych w ramach restytucji lub reintrodukcji (niepylak apollo 
– jaja do zimowania)” zmniejszona została z 70 000 szt. do 17 550 szt. (spadek o 52 450 szt., tj. o 74,9%), 
a wskaźnika „liczba osobników wprowadzonych w ramach restytucji lub reintrodukcji (niepylak apollo  
– poczwarki do kojarzenia)” z 3 500 szt. do 3 172 szt. (spadek o 328 szt., tj. o 9,4%).

W przypadku projektów współfinansowanych z kilku źródeł wystąpiły przypadki aneksowania 
umowy tylko z jedną z instytucji finansujących, co skutkowało określeniem różnych terminów 
realizacji czy zakresu działań danego projektu w poszczególnych umowach.

Nieliczne przypadki opóźnienia zakończenia projektu w odniesieniu do terminu określonego 
umową kwitowano stwierdzeniem, że jeszcze nie aneksowano umowy, ale zostanie to dokonane 
przy składaniu wniosku o płatność końcową.

 y W Stowarzyszeniu Ekologicznym „EKO-UNIA” stwierdzono, że zgodnie z postanowieniami umowy 
o współfinansowanie wydatków kwalifikowalnych projektu realizowanego w ramach V Priorytetu PO IiŚ, 
zawartej z NFOŚiGW, termin realizacji projektu został określony na dzień 31 maja 2014 r. Projekt był 
realizowany przez Stowarzyszenie do dnia 31 sierpnia 2014 r. Umowa z NFOŚiGW nie została w tym zakresie 
aneksowana. Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że na podstawie ustaleń z opiekunem projektu z NFOŚiGW, 
Stowarzyszenie zobowiązało się do wystąpienia o aneks do umowy dofinansowania o wydłużenie czasu 
realizacji projektu o trzy miesiące (do 31 sierpnia 2014 r.) przy składaniu wniosku o płatność końcową 
do NFOŚiGW.
Ponadto Stowarzyszenie złożyło w dniu 27 maja 2014 r., wniosek o zmniejszenie powierzchni gruntów, 
wprowadzonej do programów rolnośrodowiskowych w wyniku realizacji projektu, z 950 ha do 892,45 ha,  
oraz na zmniejszenie łącznej powierzchni obszarów Natura 2000, na której realizowano projekty przyczyniające 
się do ich ochrony z 930 ha do 721,02 ha. CKPŚ, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Środowiska, 
wyraziło w dniu 19 września 2014 r. zgodę. Do listopada 2015 r. nie został sporządzony aneks do umowy 
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dofinansowania projektu zawartej z CKPŚ w dniu 20 kwietnia 2011 r., określający te zmiany. Prezes Stowarzyszenia 
wyjaśnił, że aneks do umowy zatwierdzający zmianę wskaźników w związku z rozpatrywaniem wniosku 
o płatność końcową zostanie zatwierdzony razem z tym wnioskiem.

Praktyka aneksowania umów po zakończeniu projektów, na etapie ostatecznego rozliczenia, 
była powszechnie stosowana, co w ocenie NIK jest zjawiskiem niepokojącym. Oznacza bowiem 
dostosowywanie umowy do terminów i zakresu zrealizowanych działań.

Wobec takiej praktyki trudno mówić o terminowości wykonania określonych umowami działań. 
W świetle aneksów były one realizowane terminowo, w odniesieniu do umowy przed aneksowaniem 
wiele projektów realizowanych było z opóźnieniem i w innym zakresie.

Nierzadko z inicjatywą zawarcia aneksu po zakończeniu realizacji projektu występowały instytucje 
finansujące, na etapie ostatecznego rozliczenia projektu.

Zastępczyni Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej CKPŚ, w odpowiedzi na pytanie NIK, dlaczego 
powszechnie stosowano praktykę aneksowania umów po zakończeniu realizacji projektu, 
stwierdziła, że: „Umowa o dofinansowanie odnosi się do obowiązków beneficjentów związanych 
z realizacją projektu, dla którego w § 7 wskazane zostały daty kwalifikowalności wydatków w projekcie 
(de facto – daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu), jednakże umowa o dofinansowanie 
nakładała na beneficjenta obowiązki wykraczające poza dzień zakończenia realizacji projektu. 
Te obowiązki dotyczą miedzy innymi obowiązku utrzymania trwałości projektu, poddania się 
kontroli również po zakończeniu realizacji projektu, zwrotu niewykorzystanych środków, archiwizacji 
dokumentów, raportowania efektów projektu itp. Obowiązki te dotyczą co najmniej okresu trwałości 
projektu (5 lat), a w odniesieniu do przepisów szczegółowych, np. archiwizacji dokumentów horyzont 
czasowy jest jeszcze dłuższy (w tym przypadku – 3 lata od daty zamknięcia PO liŚ).

W związku z powyższym umowa o dofinansowanie nie wygasa z dniem zakończenia realizacji 
projektu i z prawnego punktu widzenia możliwe jest jej aneksowanie po upływie końcowej daty okresu 
kwalifikowania wydatków wskazanej w §7 umowy”.

Niezależnie od wprowadzanych aneksami zmian, w efekcie realizacji badanych projektów 
osiągnięto szereg wymiernych efektów w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 
zwierząt lub roślin.

 y Realizacja projektu Ochrona podkowca małego w Polsce, umożliwiła prowadzenie badań i ochronę 
rzadkiego gatunku nietoperzy. Odkryto 54 stanowiska występowania tego gatunku (30 schronienia 
zimowe i 24 schronienia kolonii rozrodczych). Corocznym monitoringiem objęto niemal wszystkie znane 
stanowiska podkowca małego (80 stanowisk letnich i 50 zimowych). Zabezpieczono wejścia do 17 zimowisk, 
wymieniono pokrycia dachowe w 10 obiektach, gdzie znajdują się letnie stanowiska, w tym w obiektach 
zabytkowych. Zrekonstruowano zniszczone lub niekompletne ciągi roślinności w otoczeniu ośmiu letnich 
stanowisk nietoperzy.

 y W efekcie realizacji projektu Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie 
Biosfery Bory Tucholskie, ograniczono ruch samochodowy do sieci rekreacyjnych punktów postojowych 
będących początkiem wytyczonych tras turystycznych (m.in. poprzez budowę 22 punktów postojowych 
z 90 miejscami do parkowania pojazdów); ograniczono niepożądaną penetrację przez turystów obszarów 
cennych przyrodniczo (m.in. poprzez udostępnienie 553,38 km oznakowanych szlaków turystycznych 
oraz rozpowszechnienie informacji o  ich istnieniu); zapewniono turystom informację terenową 
o udostępnionych zasobach i zasadach korzystania z nich w celu ochrony ekosystemu (m.in. poprzez: 
zainstalowanie 64 tablic terenowych; wyznaczenie w miejscach atrakcyjnych turystycznie 150 punktów 
z „mówiącymi kamieniami”22 skierowano ruch turystyczny w przystosowane miejsca (m.in. poprzez 
uruchomienie witryny internetowej, wydanie 2 tys. map informujących o miejscach postojowych i szlakach 
turystycznych, informację na konferencjach i targach).

22  Kamienie z napisami kodami QR, prowadzącymi do informacji o danym miejscu znajdującej się na stronie www.portal.
tucholski.pl
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We wskazanym powyżej zakresie osiągnięto wartości docelowe dla wszystkich wskaźników produktu. 
Powyższe potwierdziły oględziny wybranych23 elementów infrastruktury turystycznej powstałej podczas 
realizacji projektu.

Zdjęcie nr 1 
Efekt realizacji projektu „Borowiackie Szlaki”

Ważniejsze wyniki kontroli 

21 

rozpowszechnienie informacji o ich istnieniu); zapewniono turystom informację terenową o udostępnionych
zasobach i zasadach korzystania z nich w celu ochrony ekosystemu (m.in. poprzez: zainstalowanie 64 tablic
terenowych; wyznaczenie w miejscach atrakcyjnych turystycznie 150 punktów z „mówiącymi kamieniami”22

skierowano ruch turystyczny w przystosowane miejsca (m.in. poprzez uruchomienie witryny internetowej, 
wydanie 2 tys. map informujących o miejscach postojowych i szlakach turystycznych, informację na 
konferencjach i targach).
We wskazanym powyżej zakresie osiągnięto wartości docelowe dla wszystkich wskaźników produktu. 
Powyższe potwierdziły oględziny wybranych23 elementów infrastruktury turystycznej powstałej podczas 
realizacji projektu. 

22 Kamienie z napisami kodami QR, prowadzącymi do informacji o danym miejscu znajdującej się na stronie www.portal.tucholski.pl
23 Oględzinami objęto instalacje informacyjne, infrastrukturę oraz „mówiące kamienie” w miejscowościach Tuchola (siedziba Starostwa),

Rosochatka, Lubocień, Główka, Jeziorka Kozie, Fojutowo, Lipowa i Czersk.

Źródło: materiały z kontroli NIK.

 y Dzięki realizacji projektu Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez 
wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew, m.in. nad trzema jeziorami 
powstały atrakcyjne plaże z zapleczem sanitarno-socjalnym i polem namiotowym, wzniesiono dwie wieże 
widokowe, odbudowano drewniany most łączący brzegi jeziora Osiek.

 y Dzięki realizacji projektów: Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce oraz Wsparcie ochrony 
zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej, prowadzono szereg działań 
na rzecz wsparcia restytucji i ochrony fok i morświnów w Polsce, w tym utrzymania stada rozrodczego 
i młodych fok, utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji na terenie Stacji Morskiej Instytutu 
Oceanografii.

Zdjęcie nr 2 
Foki w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG

Ważniejsze wyniki kontroli 
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rozpowszechnienie informacji o ich istnieniu); zapewniono turystom informację terenową o udostępnionych
zasobach i zasadach korzystania z nich w celu ochrony ekosystemu (m.in. poprzez: zainstalowanie 64 tablic
terenowych; wyznaczenie w miejscach atrakcyjnych turystycznie 150 punktów z „mówiącymi kamieniami”22

skierowano ruch turystyczny w przystosowane miejsca (m.in. poprzez uruchomienie witryny internetowej, 
wydanie 2 tys. map informujących o miejscach postojowych i szlakach turystycznych, informację na 
konferencjach i targach).
We wskazanym powyżej zakresie osiągnięto wartości docelowe dla wszystkich wskaźników produktu. 
Powyższe potwierdziły oględziny wybranych23 elementów infrastruktury turystycznej powstałej podczas 
realizacji projektu. 

22 Kamienie z napisami kodami QR, prowadzącymi do informacji o danym miejscu znajdującej się na stronie www.portal.tucholski.pl
23 Oględzinami objęto instalacje informacyjne, infrastrukturę oraz „mówiące kamienie” w miejscowościach Tuchola (siedziba Starostwa),

Rosochatka, Lubocień, Główka, Jeziorka Kozie, Fojutowo, Lipowa i Czersk.

Źródło: materiały z kontroli NIK.

 y W ramach pięciu realizowanych przez PTOP projektów, wybudowano 146 urządzeń hydrologicznych 
(zastawek, progów, brodów, przepustów), wykopano osiem stawów dla żółwi błotnych i 97 oczek wodnych 
w rewirach orlika, odtworzono 595 ha łąk, wykoszono 254 ha szuwarów, wyznaczono 75 stref ochronnych 
i ustawiono 80 czatowni na żerowiskach orlików, opracowano plany ochrony dla trzech rezerwatów 
oraz przywrócono wypas krowy polskiej czerwonej i koników polskich na powierzchni 97 ha.

23  Oględzinami objęto instalacje informacyjne, infrastrukturę oraz „mówiące kamienie” w miejscowościach Tuchola (siedziba 
Starostwa), Rosochatka, Lubocień, Główka, Jeziorka Kozie, Fojutowo, Lipowa i Czersk.
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Zdjęcie nr 3 
Zastawka dębowa wykonana na terenie rezerwatu przyrody „Gorbacz”

Źródło: materiały z kontroli NIK.

Zdjęcie nr 4 
Oznakowanie drogi rolniczej wykonanej w ramach projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media 
w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi”

Źródło: materiały z kontroli NIK.

 y W ramach projektu Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego wycięto 
około 400 drzew obcych gatunków zarastających wydmy i krzewy inwazyjnych gatunków (głównie różę 
pomarszczoną i wierzbę kaspijską) na łącznej powierzchni 4,73 ha, na części z karczowaniem korzeni. 
Usunięto obcy substrat, a następnie w te miejsca nawieziono refulat (piasek morski) i obsadzono 
piaskownicą zwyczajną i wydmuchrzycą piaskową w więźbie 0,40 x 0,25 m na łącznej powierzchni około 
5,0 ha – udatność dobra. Wynikiem wykonanych prac było także odsłonięcie zabytkowych militariów 
w postaci kopuły obserwacyjno-bojowej i stanowiska baterii przeciwlotniczej.
Teren, na którym prowadzono prace, został ogrodzony (lekka siatka na drewnianych słupkach) w celu ochrony 
wydm przed wydeptywaniem. Na terenie objętym pracami wyznaczono poletka monitoringowe (oznaczono 
palikami z pomarańczowym wierzchołkiem), na których prowadzona jest ocena efektów wykonanych prac.



26

W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

Zdjęcie nr 5 
Efekty realizacji projektu „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego”

Źródło: materiały z kontroli NIK.

Wszystkie badane projekty zawierały komponent edukacyjno-promocyjny. Zgodnie 
z postanowieniami umów beneficjenci zobowiązani byli do informowania opinii publicznej 
m.in. o celu, zakresie i efektach ekologicznych realizowanych projektów. Zakres 16, tj. 27%, badanych 
projektów sprowadzał się do takich działań, których głównym celem było upowszechnianie 
wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego i promowanie zachowań „prośrodowiskowych”. 
Podejmowane w ramach takich projektów działania obejmowały m.in. prowadzenie szkoleń, 
organizowanie wystaw, konferencji, imprez terenowych, konkursów itp. W  umowach 
o dofinansowaniu, często efekt rzeczowy określano poprzez podanie liczby odbiorców planowanych 
imprez. W wyniku kontroli stwierdzono jednak, że w wielu przypadkach, u beneficjentów nie było 
dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektów zgodnie z określonymi umową wskaźnikami, 
a instytucja udzielająca dofinansowania nie żądała takich dokumentów na etapie rozliczenia 
projektu.

 y W umowie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej o dofinansowaniu ze środków 
NFOŚiGW projektu Elektro Odpowiedzialni, przewidzianymi efektami rzeczowymi było m.in. zorganizowanie, 
10 imprez dla 3 tys. odbiorców, utworzenie strony internetowej projektu (10 tys. odbiorców), Stowarzyszenie 
posiadało dokumenty potwierdzające realizację wszystkich zadań z wyjątkiem liczby odbiorców 
10 imprez. Prezes Zarządu wyjaśniła, że „(…) w przypadku liczby osób do których skierowane było 10 imprez, 
to zgodnie z zapisami w umowie przedstawiliśmy jednostce finansującej tylko ich dokumentację fotograficzną.  
Nie wymagano od nas realizacji wskaźnika ilościowego. NFOŚiGW nigdy nie wnosił z tego tytułu żadnych 
uwag”.
Podobnie w przypadku projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka II, w ramach zakładanych efektów rzeczowych 
przewidywano m.in: dwóch konferencji prasowych dla 80 uczestników, przeprowadzenia 170 warsztatów 
dla 3750 uczestników, w tym 30 warsztatów terenowych dla 600 uczestników, zorganizowania 80 imprez 
skierowanych do 10,2 tys. odbiorców oraz pięciu wystaw dla 1,5 tys. uczestników, utworzenie strony 
internetowej projektu (10 tys. odbiorców). Zrealizowano wszystkie założone działania, nie udokumentowano 
liczby uczestników dla 50 imprez (akcje pokazowe ― 30, akcje happeningowe – 10 i 10 eventów) oraz pięciu 
wystaw, Jak wyjaśniła Prezes Zarządu: „(…) zgodnie z postanowieniami umowy o dofinasowanie tego projektu 
jednostce finansującej musieliśmy przekazać tylko dokumentację fotograficzną z przeprowadzenia 10 imprez 
(eventów), kopie potwierdzeń realizacji warsztatów oraz kopie potwierdzeń odbioru nagród i protokołów 
jury przeprowadzonych konkursów. Nie wymagano od nas przedkładania liczby osób uczestniczących 
w poszczególnych działaniach/zadaniach. Zrobiliśmy to z własnej inicjatywy. Nie kwestionowano nam takiego 
sposobu udokumentowania przeprowadzonych zadań /działań. Nie proszono nas też o dodatkowe informacje 
z tego zakresu”.

Powyższe zgodne jest z informacją uzyskaną w NFOŚiGW. Prezes Zarządu NFOŚiGW stwierdził,  
że „..w przypadku imprez terenowych (tzw. eventów) stosowanie listy obecności nie jest 
możliwe z uwagi na charakter imprez, w tych przypadkach NFOŚiGW bazuje na oświadczeniu 
oraz dokumentacji fotograficznej”.
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Zdaniem NIK, w takiej sytuacji, szczegółowe określanie w umowach o dofinansowaniu liczby 
odbiorców podejmowanych działań nie ma żadnego znaczenia, a zastosowane mierniki pozostają 
całkowicie teoretyczne.

W umowach zawieranych na działania z zakresu edukacji ekologicznej, za osiągniecie efektu 
ekologicznego uznawane jest m.in. podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa 
oraz edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. W takich przypadkach nie określono w jaki sposób 
należałoby mierzyć osiągnięcie ww. efektu oraz nie ustalono okresu trwałości poszczególnych projektów.

Wypowiadając się w tej kwestii Prezes Zarządu NFOŚiGW stwierdził, m.in. że: „Miernik realizacji 
projektu jest spójny ze wskaźnikiem osiągnięcia celu programu priorytetowego. W przypadku 
programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna", wskaźnikiem tym jest tzw. zasięg realizowanych 
przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (dane z umów) liczonych w sposób 
następujący (jako suma):

 y dla działań "bezpośrednich", typu szkolenia, konferencje, konkursy, itp. – liczba osób objętych 
działaniem;

 y dla bazy edukacyjnej – liczba osób biorących udział w działaniach edukacyjnych, realizowanych 
przez ośrodek w skali roku;

 y prasa czytelnictwo; radio, telewizja – zasięg w grupie celowej na założonym poziomie efektywnym;
 y internet – unikalni użytkownicy.

Nie należy zatem twierdzić, że w umowach nie określono mierników osiągnięcia efektu ekologicznego 
– w umowie wskazuje się szczegółowo zakres rzeczowy wraz z liczbą odbiorców, która składa się 
na miernik, jakim jest zasięg.

Trwałość projektu edukacyjnego o charakterze „miękkim", tj. generalnie nieinwestycyjnym, określa 
się tylko w przypadku zakupionego sprzętu, który powinien być zachowany na stanie posiadania 
beneficjenta oraz wykorzystywany w okresie trwałości do celów nieodpłatnej działalności 
edukacyjnej”.

Wobec przedstawionego wcześniej stanowiska NFOŚiGW dotyczącego niewymagania 
dokumentowania zrealizowania zakładanych efektów rzeczowych w zakresie liczby uczestników 
niektórych imprez, określone mierniki nie mają zastosowania.

W wyniku kontroli odnotowano przypadki zmiany zakresu działań przewidzianych umową 
lub niepełnej realizacji zadań.

 y W ramach projektu Ochrona płazów, realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda,  
przed ustaleniem szacunkowej wartości zamówienia, polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu 
i utrzymaniu do końca 2018 roku sześciu przepustów drogowych dla płazów, dokonano zmiany lokalizacji 
czterech z nich, na skutek przesunięcia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie terminu modernizacji 
drogi, na której urządzenia te postanowiono wybudować. O zamiarze dokonania tej zmiany nie powiadomiono 
Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW, ponieważ – jak wyjaśnił Prezes Zarządu Stowarzyszenia – nie wymagała 
ona uzyskania takiej akceptacji, gdyż nie powodowała istotnych zmian umowy o dofinansowanie.
NIK zwróciła jednak uwagę, że zmiany w lokalizacji czterech przepustów dla płazów spowodowały zmiany 
parametrów technicznych tych urządzeń, w porównaniu do zadeklarowanych wnioskiem o dofinansowanie 
projektu. I tak specyfikacją istotnych warunków zamówienia ustalono, że planuje się budowę sześciu 
przepustów na odcinku o 347 mb mniejszym, niż pierwotnie określono (2.925 mb) oraz mniejszą: 1) długość 
barier naprowadzających (o 729 mb), 2) długość tuneli (o 50 mb), 3) ilość wbudowanych portali wejściowych 
(o 6 szt.). Zwiększono natomiast długość (o 12 mb) stoprynien. Zmiana powyższych parametrów technicznych 
czterech przepustów powinna spowodować zmniejszenie kosztów zakupu elementów prefabrykowanych 
przepustów24 o 395.107 zł.

24  Koszty te obliczono uwzględniając obowiązujące w latach 2014–2015 ceny katalogowe tych elementów.
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 y Do dnia 18 grudnia 2015 r. w ramach projektu Dla Kwisy dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury 
turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów, zakończonego formalnie 
30 czerwca 2015 r., z którego 29 lipca 2015 r. złożono sprawozdanie końcowe, nie został osiągnięty 
wskaźnik rezultatu – efekt rzeczowy i ekologiczny, w zakresie łącznej długości zmodernizowanych ścieżek 
dydaktycznych i łącznej powierzchni obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego 
stanu ekosystemów. Prezes Fundacji realizującej projekt wyjaśnił, że do 30 grudnia 2015 r. wykonane zostaną 
działania w celu osiągnięcia wskaźników. Pomimo nieosiągnięcia efektu, beneficjent złożył jednak dnia 
29 lipca 2015 r., sprawozdanie końcowe, które do 18 grudnia 2015 nie zostało zatwierdzone.

 y W ramach projektu Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w Polskiej części Karpat, realizowanego 
przez WWF i zakończonego w czerwcu 2015 r., wskaźnik produktu „Liczba wniosków o objęcie ochroną 
miejsc gawrowania poprzez wyznaczenie stery ochronnej gawry lub ostoi zwierzyny” został zrealizowany 
w 63%, a wskaźnik rezultatu „Liczba objętych ochroną miejsc gawrowania poprzez wyznaczenie strefy 
ochronnej gawry lub ostoi zwierzyny” – w 40%.
Nie wypełniono też obowiązku, wynikającego z Porozumień o współpracy z RDLP Kraków i RDLP Krosno, 
zawarcia przez Fundację umów z wybranymi nadleśnictwami, w których określony zostałby zakres współpracy 
w kwestii utrzymania efektów ww. projektu. We wniosku do CKPŚ o dofinansowanie projektu Fundacja, 
w pkt. 4.7 Trwałość przeprowadzonych działań, określiła że (…) Zachowanie efektów projektu zostanie 
zagwarantowane w umowach regulujących warunki współpracy między WWF a nadleśnictwami, na terenie 
których będą dokonywane zabiegi rewitalizacyjne”.25. Do wniosku zostały załączone dwa Porozumienia 
o współpracy, zawarte w dniu 14 września 2010 r. pomiędzy Fundacją a RDLP Kraków i RDLP Krosno. W § 2 ust. 3 
ww. Porozumień zapisano: „RDLP Kraków/RDLP Krosno wyraża wolę utrzymania efektów projektu. Zakres 
współpracy w tej kwestii zostanie określony w umowach, które zostaną zawarte między WWF Polska 
a wybranymi nadleśnictwami”. W toku kontroli nie przedłożono umów, o których mowa w ww. Porozumieniach.
Kierownik ds. Finansów i Administracji Fundacji WWF Polska oświadczyła m.in.: „zapisy dotyczące ewentualnej 
potrzeby utrzymania trwałości zostały ujęte w porozumieniach z 2010 r. podpisanych (w fazie przygotowania 
wniosku Projektu do CKPŚ) z regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych w Krośnie i Krakowie. Usługę 
rewitalizacji drzew owocowych (na podstawie wcześniej wykonanych inwentaryzacji) prowadził jeden 
wykonawca wyłoniony w ramach procedury przetargowej (zgodnie z wymaganiami POIS). Jednostki Lasów 
Państwowych (nadleśnictwa) jedynie udostępniały teren do przeprowadzenia tych działań. Zapis dotyczący 
utrzymania trwałości tego działania nie był ujęty w żadnym z dokumentów (umów, aneksów do porozumienia) 
w fazie realizacji projektu”.

Zdaniem NIK przedłożenie CKPŚ, wraz z wnioskiem o dofinansowanie, zawartych Porozumień 
o współpracy  z   RDLP Kraków i   RDLP Krosno, było jednym z  istotnych argumentów
przemawiających za podjęciem decyzji o udzieleniu dofinansowania. Niewypełnienie obowiązku, 
wynikającego z ww. Porozumień, NIK oceniła negatywnie, postanowienie §16 ust. 1 umowy 
o dofinansowanie z dnia 18 listopada 2011 r., nie wykluczało tego działania z katalogu zadań
zapewniających trwałość projektu.

3.2.2. Gospodarność i legalność wykorzystania środków finansowych

Na realizację objętych analizą 60 projektów wydatkowano ogółem 169,5 mln zł26, w tym 114,3 mln 
(67,4%) ze środków europejskich i 45,3 (26,7%) ze środków NFOŚiGW. Pozostałe 5,9% stanowiły 
głównie środki wfośigw oraz udział własny beneficjentów.

W przypadku 39 projektów głównym źródłem finansowania były środki europejskie 
w tym w 27 pochodzące z PO IiŚ, w siedmiu z programu Life+, pięciu w ramach programów 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku 21 projektów źródłem finansowania 
były środki krajowe, pochodzące głównie z NFOŚiGW oraz wfośigw. NFOŚiGW był również jednostką 
współfinansującą projekty realizowane z udziałem środków europejskich. W badanej próbie 

25  3000 drzew owocowych.

26  W całym okresie ich finansowania, do dnia zakończenia kontroli.
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środki NFOŚiGW zaangażowane były w realizację 52 projektów. Realizacja jednego projektu  
była finansowana ze środków urzędu marszałkowskiego, w ramach RPO, a jednego ze środków 
urzędu miasta.

Kontrolowane jednostki w ramach realizowanego projektu zawierały od kilku do kilkuset umów 
cywilnoprawnych na dostawy i usługi.

 y W ramach realizacji projektu Kajakowy Patrol Św. Franciszka II, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji 
Drohiczyńskiej podpisało 401 umów z 32 osobami na kwotę 120,3 tys. zł.

Zakres zlecanych podwykonawcom usług nie ograniczał się jedynie do specjalistycznych prac. 
W siedmiu jednostkach obejmował również działania związane z prowadzeniem księgowości 
i administrowania projektem. W pozostałych działania te wykonywali etatowi pracownicy jednostki. 
W gestii beneficjentów pozostawała na ogół koordynacja i nadzór nad realizacją projektów.

W czterech spośród 20 jednostek objętych kontrolą nie zatrudniano pracowników na umowę 
o pracę. Wszelkie prace, zarówno merytoryczne jak i administracyjne, prowadzenie księgowości,
a nawet koordynację realizacji projektu zlecane były osobom/firmom zewnętrznym.

W kilku przypadkach zlecany był nadzór nad wykonaniem całości lub części projektu oraz jego 
koordynacja.

 y Mazowiecko Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne zleciło podmiotom zewnętrznym na podstawie 
35 umów o łącznej wartości 1 923,8 tys. zł, realizację poszczególnych zadań projektu, w tym m.in.: 
przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym sporządzenie map do celów projektowych, wykonanie 
projektów budowlanych i usługi geodezyjne), monitoring efektów ekologicznych (sporządzenie 
sprawozdań i raportów), zarządzanie projektem, w tym koordynacja projektu, prowadzenie dokumentacji 
i korespondencji, obsługa księgowa. Zgodnie z umową o dofinansowanie zadanie – koordynacja projektu27, 
nadzór nad całością projektu28 – zlecono, na podstawie umów z 10 listopada 2010 r. i z 1 lutego 2014 r., 
osobie, która przygotowywała wniosek o dofinansowanie projektu. Towarzystwo nie posiadało bowiem 
wśród swoich członków osoby o specjalistycznej wiedzy o żółwiu błotnym oraz mającym doświadczenie 
w pracy z zespołem ludzkim.

 y PTOP „Salamandra” zawierało umowy na koordynację jak i nadzór nad realizacją projektów z członkami 
Towarzystwa jako osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 y Fundacja WWF Polska w ramach projektu Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce zawarła dwie 
umowy na nadzór nad wykonaniem zadania II.2 „Poprawa bazy pokarmowej jeleniowatych”.

Koszt zarządzania projektami stanowił od 7% do 22% ich wartości.

W ramach 30 projektów dokonano zakupu środków trwałych (m.in. specjalistyczny sprzęt 
fotograficzny, audiowizualny, komputerowy, samochody, grunty, budynki). Zakupy te zgodne były 
z harmonogramami rzeczowo-finansowymi projektów.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ29 zobowiązywały beneficjentów 
do udokumentowania efektywności ponoszonych wydatków w przypadku zakupu wszystkich usług 
i towarów o wartości powyżej 2000 zł.

Kontrolowani beneficjenci, z wyjątkiem organów samorządu i szkoły wyższej, w myśl art. 3 upzp 
nie byli zobowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W celu wyboru 

27  Obejmującą organizację i nadzór nad całością projektu.

28  W tym również: dbałość o terminową realizację i płynność finansową projektu, nadzór nad komunikacją i rozpowszechnianiem 
efektów projektu, nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu, przygotowywanie dokumentacji procedury wyłaniania 
wykonawców, protokoły odbioru, umowy z  wykonawcami, wnioski o  płatność itp., współpraca z  pracownikami 
merytorycznymi projektu, inne niezbędnej do prawidłowej i terminowej realizacji projektu.

29  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Warszawa 21 czerwca 2011 r.
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najkorzystniejszej oferty z reguły, przy zamówieniach powyżej 14.000 zł, stosowano procedury 
wynikające z art. 701–705 ustawy – Kodeks cywilny oraz wewnętrzne uregulowania.

Stwierdzono, że w większości analizowanych postępowań, prowadzonych w oparciu o ww. przepisy:

 − prawidłowo określono rodzaj zamówienia;
 − zgodnie z wymogami opisano przedmiot zamówienia, a tam gdzie sporządzono specyfikacje 

istotnych warunków zamówienia, zawierały one niezbędne elementy;
 − zachowano zasadę pisemności postępowania, każdorazowo dokumentowano w formie notatki 

lub protokołu poszczególne etapy postępowania;
 − prawidłowo dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, kierując się kryteriami określonymi 

w ogłoszeniach;
 − z podmiotami, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty, prawie w każdym przypadku zawarto 

umowy;
 − prawidłowo dokonywano odbioru wykonanych prac i dokonywano zapłaty.

Znamienny był jednak fakt, że wykonawcami w przypadku realizacji przez podmiot kilku projektów, 
były zawsze te same firmy/osoby. Może to oznaczać, iż lokalny rynek jest zmonopolizowany  
lub zamawiający w trudny do udowodnienia sposób preferuje wykonawcę.

Wśród analizowanych postępowań odnotowano pojedyncze przypadki niewłaściwego określenia 
przedmiotu zamówienia lub kryteriów stosowanych przy wyborze oferty.

 y W Klubie Przyrodników, wskutek braku jednoznacznego określenia w zapytaniu ofertowym kryterium  
oceny ofert, dokonano wyboru oferty w kwocie 39.987 zł, podczas gdy złożone zostały jeszcze dwie oferty 
w niższych kwotach, tj. 33.550 zł i 38.376 zł.

Zdaniem NIK niemożliwa była rzetelna ocena ofert wobec nierównocennych materiałów 
przesłanych przez oferentów i nieskorzystania przez zamawiającego z uprawnienia do żądania 
od oferentów stosownych wyjaśnień.

 y PTOP rozstrzygnął przetarg na realizację zadania pn. „Budowa budynków gospodarczego i administracyjnego”, 
na korzyść oferenta, który zastosował niższą stawkę VAT, nie podając w ogłoszeniu o przetargu jaka winna być 
zastosowana stawka oraz nie podejmując działań w celu wyjaśnienia, która ze stawek zastosowanych przez 
oferentów jest właściwa.

W ocenie NIK rodziło to wątpliwości dotyczące równego traktowania oferentów i przejrzystości 
postępowania.

 y Z kolei w opisie przedmiotu zamówienia, w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez 
PTOP w oparciu o postanowienia kc, na zakup samochodu terenowego, ujęto wymagania techniczne 
i wyposażenia mogące wskazywać na niespełnienie zasady niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu 
zamówienia, do czego zobowiązywał § 3 ust. 7 pkt b Regulaminu udzielania zamówień.
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Zdjęcie nr 6 
Budynek administracyjny (mieszkalny) położony przy ul. Mostowej w Białowieży zrealizowany w ramach projektu 
„Ochrona orlika krzykliwego w wybranych obszarach Natura 2000

Źródło: materiały z kontroli NIK.

 y W Stowarzyszeniu Człowiek i Przyroda, trzy osoby prowadzące przetarg w sprawie zamówienia o wartości 
520 tys. zł, objętego projektem „Niecierpek gruczołowaty”, złożyły oświadczenia co do okoliczności 
powodujących wyłączenie dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. 10 listopada 2015 r., czyli po ok. 15 miesiącach 
od rozstrzygnięcia przetargów (14 sierpnia 2014 r.). Złożenia oświadczeń wymagał pkt 9 lit. e wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego 
EOG 2009–2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, do których nie ma zastosowania 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych30, powołanych jako ramy prawne w art. 1 
pkt 9 umowy w sprawie projektu „Niecierpek gruczołowaty”, zawartej przez Stowarzyszenie 19 sierpnia 
2014 r. z Ministrem Środowiska. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnił, że wymaganej dokumentacji  
nie sporządzono na skutek jego błędu, bowiem nie określił takiego obowiązku. Dodał, że w dniu 
10 listopada 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia zmienił decyzję w sprawie trybu i zasad postępowania 
w przypadkach zawierania umów przy realizacji ww. projektu, wprowadzając obowiązek prawidłowego 
dokumentowania omawianych postępowań przetargowych i składania wymaganych oświadczeń.

 y Postępowanie wyjaśniające, dotyczące procedury udzielenia przez Powiat Tucholski zamówienia 
publicznego na usługi pn. Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne turystycznie, 
prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wykazało, że opisując przedmiot zamówienia 
Powiat Tucholski uchybił dyspozycji art. 29 ust. 1 upzp poprzez brak wskazania minimalnej ilości kamieni, 
do zainstalowania których miał być zobligowany wykonawca; Powiat Tucholski nie wezwał wykonawcy 
na etapie oceny ofert do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku wiedzy 
i doświadczenia, co stanowiło naruszenie art. 26 ust. 3 upzp; w pkt. XXVI SIWZ Powiat Tucholski wskazał, 
iż nie przewidywał zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, co stanowiło naruszenie art. 93 ust. 4 upzp. 
Prezes UZP uznał, iż ww. nieprawidłowości nie miały jednak wpływu na wynik postępowania i stwierdził 
brak podstaw do przeprowadzenia kontroli doraźnej tego postępowania.

W niektórych jednostkach, wybór wykonawców nie był poprzedzony analizą rynku i przeprowadzeniem  
wyboru ofert, co naruszało zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości 
postępowań.

 y W Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej stwierdzono, że w trakcie realizacji 
projektu „Kajakowy Patrol św. Franciszka II” Stowarzyszenie przeprowadziło rozeznanie rynku jedynie 
dla dwóch spośród czterech rodzajów zakupów31. Zadanie z zakresu zaprojektowania i wykonania 
materiałów promocyjnych (tj. m.in. przygotowanie graficzne i wykonanie banerów, ulotek, koszulek, 

30  Dostępne na stronie https://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/prawo-i-wzory-dokumentow/wytyczne/

31  Nie przeprowadzono rozeznania rynku dla usług transportowych i  wypożyczania sprzętu sportowego. Na  te cele 
wydatkowano odpowiednio 197,7 tys. zł i 63,0 tys. zł.
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czapek, namiotu reklamowego, strony internetowej) powierzono firmie32, z którą nie zawarto pisemnej 
umowy. Postępowanie takie naruszało postanowienia § 7 umowy na dofinansowanie projektu, zgodnie 
z którym dotowany zobowiązany był do stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji 
i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust 3 upzp oraz zawierania umów w formie pisemnej.
Z wyjaśnień Prezes Stowarzyszenia wynika, że: „Bazowano na doświadczeniu i rozeznaniach rynku z pierwszej 
edycji projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka. Dlatego też nie rozsyłaliśmy zapytań ofertowych do podmiotów  
m.in. takich jak wypożyczalnie kajaków czy transport samochodowy.”, natomiast powodem nie zawarcia pisemnej 
umowy z wybraną firmą dostarczającą usługi promocyjne był fakt, że: „Podmiot ten współpracował z nami 
w pierwszej edycji projektu Kajakowy Patrol, jak również w projekcie Elektro Odpowiedzialni, gdzie zawarliśmy 
z nim pisemną umowę na świadczone usługi promocyjne. Współpraca z agencją reklamowo-wydawniczą 
„Kraina Bugu” zawsze przebiegała bezproblemowo. Prawidłowo i terminowo realizowano nasze zamówienia 
przy zachowaniu bardzo dobrej jakości wyrobu końcowego i dlatego w II edycji projektu Kajakowy Patrol  
nie podpisywaliśmy już z agencją żadnych umów.”

 y Klub Przyrodników w przypadku zlecenia wykonania programu komputerowego do obsługi finansowej 
i zarządzania projektem Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski, w 2014 r. wydatkował 
55,9 tys. zł bez przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy i zawarcia pisemnej umowy. 
Środki wydatkowano na podstawie kalkulacji i faktury wykonawcy, który w 2012 r przygotował program 
na potrzeby innego projektu za kwotę netto 15 tys. zł.

Zdaniem NIK fakt posiadania umowy z wykonawcą w ramach innego projektu nie może być 
podstawą do zaniechania przeprowadzenia rozeznania w zakresie wyboru tańszego wykonawcy. 
Z obowiązujących w Klubie zasad udzielania zamówień (z 1.07.2014 r.) wynika m.in., że zamówień 
udziela się w sposób gwarantujący oszczędność i celowość wydatkowania środków, przestrzegając 
zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości względem wykonawców. 
Z wytycznych Klubu w zakresie udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza 
kwoty 30 tys. euro, wynika m.in., że zamówienia udziela się po przeprowadzeniu rozpoznania rynku 
z zachowaniem zasad niedyskryminacji żadnego z potencjalnych dostawców lub wykonawców 
i zaakceptowaniu wniosków przez Prezesa lub Skarbnika Klubu. W omawianym postępowaniu 
wyboru dokonano z naruszeniem wewnętrznych przepisów, mających gwarantować zachowanie 
zasady oszczędności i uczciwej konkurencji.

Fundację z podwykonawcami na realizację pięciu badanych projektów, w stosunku do 367 umów 
(tj. 95,1%) o wartości 1.046,3 tys. zł wybór podwykonawcy nie był poprzedzony przeprowadzeniem 
wyboru ofert, tj. nie stosowano zasady uczciwej konkurencji, co było niezgodne z § 7 ust. 3 umów 
o dofinansowanie, zawartych przez Fundację z NFOŚiGW na realizację czterech projektów. Zgodnie
z § 7 ust. 3 ww. umowy, w przypadku gdy dotowany nie jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 
ust. 1 upzp, przy udzielaniu zamówień zobowiązany jest do stosowania zasad równego 
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 upzp. Także zgodnie 
z § 5 ust. 2 umowy na realizację zadania publicznego, zawartej przez Fundację z Ministerstwem Sportu 
i Turystyki, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przyznanych środków finansowych (…) 
zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, 
oszczędny i terminowy. Prezes Fundacji wyjaśnił, że „…podwykonawcy zostali określeni na etapie 
przygotowania wniosku o dofinansowanie i w związku z tym nie stosowano wyboru ofert (…) Ich 
ostateczna lista została wysłana do akceptacji NFOŚiGW”. Były Prezes Fundacji wyjaśnił zaś, m.in. 
że: „(…) Praktyczne wymagania ze strony NFOŚiGW podania nazwisk wykonawców we wniosku 
o dofinansowanie jeszcze przed decyzją o przyznaniu dofinansowania stawiało Fundację w trudnej
sytuacji. Nie można było więc przeprowadzić żadnej formalnej procedury, gdyż nie mogliśmy przed 
decyzją NFOŚiGW zapewnić, że dane zadanie będzie realizowane. Dlatego dokonywaliśmy wstępnego 
rozpoznania rynku przede wszystkim drogą rozmów telefonicznych i osoby czy instytucje, które wyrażały 
zainteresowanie uczestniczenia w realizacji projektu (…), zostawały wpisywane do wniosku a następnie 
po jego akceptacji automatycznie uczestniczyły w projekcie.”.

32  Na ten cel wydatkowano ogółem 481,1 tys. zł.
*) W dniu 29 września 2016 r. Departament Środowiska NIK sprostował oczywistą omyłkę pisarską w nazwie Fundacji, na 
podstawie art. 35c ustawy o NIK.

y     W Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju*) spośród 386 umów o wartości 1.3 6,8 tys. zł, zawartych przez
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Powyższe wyjaśnienia były sprzeczne z wyjaśnieniami następcy cytowanego powyżej Prezesa 
Fundacji, który stwierdził, że: „NFOŚiGW nie żądał od Fundacji przedstawienia list z nazwami 
podwykonawców. Zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW na etapie składania wniosku wnioskodawca 
załącza CV realizatorów projektu celem udokumentowania swojego doświadczenia oraz potencjału 
do realizacji przedsięwzięcia”. Fundacja nie przedstawiła kontrolującym żadnych dowodów 
potwierdzających, że NFOŚiGW żądał podania nazwisk wykonawców we wniosku o dofinansowanie, 
nie przekazano również żadnych list podwykonawców przesłanych do akceptacji NFOŚiGW.  
Należy dodać, że wiele umów na realizację prac w zakresie dofinansowywanych projektów 
wykonywali pracownicy Fundacji.

 y W Polskim Towarzystwie Ochrony Przyrody „Salamandra” w objętych szczegółowym badaniem projektach, 
od ok. 50% do ponad 70% umów cywilnoprawnych na wykonanie określonych prac związanych z tymi 
projektami, zawarte było z osobami stale współpracującymi z PTOP lub będącymi jego członkami. Część 
z tych osób była stroną ww. umów jako osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą 
(m.in. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu). Jakkolwiek składanie ofert przez te osoby poprzedzone było, 
publikowanym na stronie internetowej PTOP, ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia, to jednak 
nie można pominąć faktu, że składały je osoby związane stałą współpracą z zamawiającym.

Zdaniem NIK, taka sytuacja nie pozwalała na jednoznaczne stwierdzenie, że przy udzielaniu 
zamówień została zachowana zasada uczciwej konkurencji. Tym bardziej, że przed rozpoczęciem 
procedury udzielenia zamówienia, w PTOP nie weryfikowano wiedzy o zakresie kosztów realizacji 
określonych prac i cen na rynku (poza zakupem sprzętu i innych materiałów).

Prezes Zarządu wyjaśnił m.in, że „Towarzystwo rozważało możliwość zamieszczania ogłoszeń w innych 
serwisach, jednak od kilku lat jest to praktycznie zbędne, wobec funkcjonowania serwisów monitorujących rynek 
zamówień, które przesyłają informacje o ofertach do potencjalnych zainteresowanych. Zamieszczanie ogłoszeń 
na własnej stronie jest m.in. rekomendowane przez CKPŚ dla wydatkowania środków z PO IiŚ. Zamieszczanie 
na cudzych serwisach jest zasadniczo płatne, a Towarzystwo nie ma środków na tego typu wydatki. Wyjątek 
stanowią niektóre zamówienia o większej wartości, które w przypadku środków z PO IiŚ jesteśmy zobowiązani 
publikować także w Europejskim Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym 
Wspólnot Europejskich. (…) Niewielka liczba ofert jest charakterystyczna przede wszystkim w odniesieniu do zleceń 
wymagających specjalistycznej wiedzy czy umiejętności (np. dot. chwytania dzikich zwierząt czy prowadzenia 
obserwacji przyrodniczych), zadań o większej złożoności (jak kierowanie projektem), ocenianych przez wykonawców  
jako trudne (np. koszenie podrostu krzewów lub koszenie wybiórcze, z omijaniem chronionych roślin) lub ocenianych 
jako mało opłacalne (np. koszenie i zabieranie biomasy z murawy kserotermicznej), a takie zadania występują 
w projektach dotyczących ochrony przyrody. (…).”.
W kwestii zachowania zasady uczciwej konkurencji, w sytuacji gdy przedstawiciele zamawiającego składają 
oferty w odpowiedzi na ogłoszenie publikowane na stronie internetowej zamawiającego, Prezes Zarządu 
PTOP wyjaśnił m.in., że „Działania wykonywane przez stałych współpracowników (w tym będących członkami 
jego władz) są traktowane (zarówno przez nas, jak i przez większość grantodawców) – zgodnie z faktem 
– jako wykonywane przez Towarzystwo. W przypadku własnych pracowników organizacji pozarządowych
powszechnie przyjmuje się, że niezależnie od formy zatrudnienia, która nie ma znaczenia merytorycznego, przy 
angażowaniu ich do projektów które przygotowali i które prowadzi ich organizacja nie trzeba kierować się zasadą 
konkurencyjności. (…) W przypadku jeśli jesteśmy zobowiązani do wyłaniania wykonawców w drodze rozeznania 
rynku z zachowaniem zasad konkurencji, a według naszej wiedzy ktoś z Zarządu może być zainteresowany 
podjęciem się danego zadania, stosujemy następujące procedury, w celu zapewnienia uczciwej konkurencji:
1) osoba zainteresowana nie bierze udziału w procedurze wyłaniania wykonawcy;
2) stosujemy metodę rozeznania rynku poprzez zamieszczenie ogłoszenia na ogólnodostępnej stronie

internetowej i dajemy odpowiednio długi czas na składanie ofert, (…) nie stosujemy w takich wypadkach 
zapytań o cenę kierowanych do grup potencjalnych wykonawców, by uniknąć podejrzeń o nieobiektywny 
dobór pytanych podmiotów;

3) unikamy stosowania kryteriów wyboru opartych na przesłankach ocennych, których punktacja mogłaby
budzić wątpliwości co do obiektywności (…);

4) podpisywanie umów i zatwierdzenie wszystkich wypłat jest dokonywane przez dwóch innych członków 
Zarządu.
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Zasady te były konsultowane z instytucją finansującą i podlegały kilkukrotnym kontrolom, podczas których 
uwzględniano i analizowano fakt, że niektóre prace są powierzane członkom Zarządu Towarzystwa.  
Nie zgłaszano zastrzeżeń co do ich zgodności z wymaganiami, ani co do zgodności ich efektów z zasadą 
oszczędnego wydatkowania środków publicznych (…).”.

W ocenie NIK sytuacja, w której przedstawiciele zamawiającego składają oferty będące odpowiedzią 
na zaproszenie wystosowane przez tegoż zamawiającego, stanowi fikcję postępowania 
związanego z wyborem wykonawców w ramach realizacji projektów, w tym zasady zachowania 
konkurencyjności. Należy bowiem podkreślić, że osoby, które zgłaszały ofertę m.in. na zarządzanie 
danym projektem, były jednocześnie autorami lub współautorami wniosków o dofinansowanie. 
Oznacza to, że posiadały wiedzę dotyczącą wszystkich warunków realizacji zadań, w tym 
szacunkowe koszty poszczególnych działań i znały kwoty jakie zamawiający może przeznaczyć 
na ich wykonanie.

Wątpliwość co do „uczciwości” takiego wyłaniania wykonawców zadań, wyraził nawet Prezes 
Zarządu PTOP, który wyjaśnił, że „W odniesieniu do projektów finansowanych ze środków PO IiŚ 
jesteśmy obligowani do stosowania tej zasady (tj. zasady konkurencyjności – przyp. kontrolera) 
w odniesieniu do wszystkich naszych stałych współpracowników (także tych, którzy przygotowywali 
projekt i składali wniosek) i w odniesieniu do wydatków przekraczających zaledwie 2.000 zł. Stanowi 
to ogromne obciążenie administracyjne (…), a „uczciwość” sytuacji, w której osoby przygotowujące 
projekt muszą startować w konkursach, by móc w nich pracować, budzi nasze wątpliwości.”.

Z kolei w odniesieniu do części zlecanych prac brak było dokumentów świadczących o rzetelnym 
oszacowaniu wartości zamówienia.

 y W Fundacji WWF Polska, w odniesieniu do trzech umów zawartych w ramach realizacji projektu Aktywna 
ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce, nie było dokumentacji dotyczącej kalkulacji kosztów zadań 
objętych tymi umowami. Według wyjaśnień złożonych przez Kierownika ds. Finansów i Administracji, 
kalkulacje kosztów do ww. umów „były szacowane w momencie konstruowania budżetu. Na podstawie 
roboczych szacunków (nie zachowały się dokumenty) były proponowane kwoty, które wskazywały na rodzaj 
procedury (przetarg czy rozeznanie rynku) jaką należy zastosować w celu wyłonienia wykonawcy”.

 y W Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju, brak było dokumentów świadczących o przeprowadzaniu 
analizy rynku przy szacowaniu wartości udzielanych zamówień, co nie pozwalało określić czy dana usługa/
dostawa/robota została wyceniona po cenie nie wyższej od ceny rynkowej, tzn. czy środki wydatkowano 
efektywnie i gospodarnie. Prezes Fundacji wyjaśnił, że: Fundacja posiada „bardzo szerokie rozpoznanie rynku 
osób i instytucji, które mają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do realizacji poszczególnych 
zadań w poszczególnych projektach finansowanych ze środków publicznych. (…) dokonywaliśmy wstępnego 
rozpoznania rynku przede wszystkim drogą rozmów telefonicznych i osoby czy instytucje, które wyrażały 
zainteresowanie uczestniczenia w realizacji projektu (…), zostawały wpisywane do wniosku a następnie 
po jego akceptacji automatycznie uczestniczyły w projekcie.”.

W ocenie NIK, obowiązek dokumentowania czynności analizy rynku jest niezbędny do tego,  
aby beneficjent mógł udowodnić czy i w jaki sposób przedmiotowe czynności zostały dokonane.

Brak szczegółowych danych dotyczących szacowania kosztów zleconych działań uniemożliwiał 
ocenę efektywności wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z wytycznymi w sprawie 
kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ, na beneficjencie środków spoczywa obowiązek 
udokumentowania ich efektywnego wydatkowania, co wobec braku stosownych dokumentów 
było niemożliwe. Działanie takie w tym zakresie było niezgodne z postanowieniami § 15 umów 
o dofinansowanie, zawartych z CKPŚ.

W pięciu spośród kontrolowanych jednostek zastrzeżenia dotyczące sposobu wyłaniania 
wykonawców, w tym przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, miało także CKPŚ w efekcie 
przeprowadzonych kontroli.
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NIK zwróciła też uwagę na zlecenie zadania, nieprzewidzianego harmonogramem projektu, którego 
okres realizacji wykraczał 2,5 roku poza termin realizacji całego projektu.

 y W ramach dofinansowanego ze środków UE projektu Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 
w północno-wschodniej Polsce zlecono i opłacono (z góry), w ramach łącznego wynagrodzenia ryczałtowego 
utrzymanie do końca 2018 r. sześciu przepustów dla płazów, wybudowanych w latach 2014–2015. Termin 
realizacji tego zlecenia wykracza poza termin zakończenia dotowanego projektu (31 sierpnia 2016 r.). 
Koszt utrzymania przepustów nie był przewidywany w umowie o dofinasowanie. We wniosku złożonym 
do Komisji Europejskiej 22 maja 2013 r. wskazano iż realizacją tego zadania zajmować się będą bezpośrednio 
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda (beneficjent) lub pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego i Parku 
Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Zadanie to miało być finansowane z innych źródeł zewnętrznych.
Koszt utrzymania przepustów oszacowano na ok. 661 tys. zł. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnił,  
m.in. że często przepusty były niszczone w trakcie różnych robót w pasie drogowym. W celu uniknięcia  
tego typu sytuacji postanowiono włączyć w koszty realizacji zadania koszty utrzymania przepustów 
w należytym stanie technicznym przynajmniej przez część okresu w którym należy zapewnić trwałość projektu. 
Zlecając utrzymanie przepustów nie przekroczono budżetu zadania, o zleceniu utrzymania wybudowanych 
przepustów do końca 2018 r. poinformowano instytucje dotujące projekt, które nie zgłosiły zastrzeżeń.

KE została poinformowana przez Stowarzyszenie o  realizacji dodatkowego zlecenia 
w kwietniu 2014 roku, tj. po ponad czterech miesiącach od podpisania umowy z wykonawcą. 
KE nie zakwestionowała udzielenia zamówienia, dotyczącego m.in. utrzymania do końca 2018 roku 
sześciu przepustów dla płazów, zastrzegając jednak pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r., że może 
w późniejszym okresie zakwestionować prawidłowość realizacji zadania. Chociaż zdaniem 
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, przywołane zastrzeżenia KE są standardowymi sformułowaniami  
i z jego dotychczasowej wiedzy wynika, że nie doszło do kwestionowania działań beneficjentów, 
po ich wcześniejszym skontrolowaniu i zaakceptowaniu przez Komisję, w ocenie NIK istnieje ryzyko 
uznania wydatków poniesionych na utrzymanie przepustów za niekwalifikowalne.

 y W efekcie kontroli przeprowadzonych przez CKPŚ, w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi zakwestionowano 
wydatki stanowiące 1,58% wartości Projektu (w wysokości 40,1 tys. zł), uznając je za zrealizowane 
niezgodnie z umową o dofinansowanie, co skutkowało obniżeniem kwoty wydatków kwalifikowanych 
oraz koniecznością zapłaty odsetek w wysokości 1,9 tys. zł.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące treści zawartych umów. Brak było 
np. zapisów zabezpieczających interes beneficjenta w sytuacji nieterminowego lub niewłaściwego 
wykonania umowy.

 y W Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” – cztery umowy33, zawarte z podwykonawcami projektu Mała 
retencja – Duża sprawa, nie zawierały zapisów: dotyczących sprawowania kontroli przez zleceniodawcę 
nad przebiegiem jego realizacji oraz zabezpieczających interesy jednostki w sytuacji nieterminowego 
lub niewłaściwego wykonania umowy, co było niezgodne z § 43 Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów 
w Fundacji, według których umowa powinna zawierać m.in.: zasady dotyczące gwarancji i rękojmi, zapisy 
dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, zapisy dotyczące odstąpienia lub rozwiązania umowy.
Wobec braku postanowień zabezpieczających interesy zamawiającego w razie nieterminowego 
i niewłaściwego wykonania umów zawieranych przez KSM Drohiczyńskiej, Prezes Stowarzyszenia zobowiązała 
się do zamieszczania takich postanowień w kolejnych umowach.

Brak postanowień zabezpieczających interesy zleceniodawcy może, w ocenie NIK, świadczyć 
o niezachowaniu należytej staranności przy zaciąganiu zobowiązań finansowych ze środków 
publicznych.

33  Umowa nr 1/6/2013/MR z 1 czerwca 2013 r., umowa nr 1/10/2013/MR z 1 października 2013 r., umowa nr 2/10/2013/MR 
z 1 października 2013 r. oraz umowa nr 1/6/2015/MR z 1 czerwca 2015 r.
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Pomimo obowiązku wynikającego z  treści umów o  dofinansowaniu, umowy zawarte 
z wykonawcami prac nie zapewniały przejścia na beneficjenta całości majątkowych praw autorskich 
do rezultatów, w tym ich elementów składowych.

 y W Fundacji WWF Polska, w umowach zawartych w ramach realizacji projektu Aktywna ochrona populacji 
nizinnej rysia w Polsce, pomimo postanowień § 5 pkt 6 umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji 
ww. projektu, nie zabezpieczono interesów Fundacji w zakresie przekazania przez wykonawcę praw 
autorskich do utworów wykonanych w toku realizacji zamówienia, np. zdjęć. Kierownik ds. Finansów 
i Administracji w wyjaśnieniach podała, iż „Wzory umów dołączane do regulaminów przetargu były 
sprawdzane pod względem formalno-prawnym. Brak w/w zapisu jest niedopatrzeniem. Wszystkie uzyskane 
w ramach umów produkty – fotografie, informacje w postaci lokalizacji obserwacji zwierząt, tropów itp. były 
przekazywane na bieżąco przez wykonawcę zadań i wykorzystywane przez WWF w toku realizacji projektu. 
Fundacja WWF podejmie działania w celu rozpoznania możliwości prawnego uregulowania tego problemu”.

 y W Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w umowach zawartych w ramach realizacji Projektu 
Utrwalenie efektów ekologicznych pierwszego etapu tworzenia Parku wydmowego w Helu, pomimo iż 
zakres zleconych prac obejmował m.in. wykonanie dokumentacji fotograficznej, brak było postanowień 
o przekazaniu na rzecz Fundacji praw autorskich. Choć z wyjaśnienia Dyrektor Biura Zarządu Fundacji 
wynikało, że Fundacja nie zastrzegła sobie praw autorskich do zdjęć fotograficznych wykonywanych 
w ramach umowy to w dniu rozpoczęcia jej realizacji została Fundacji udzielona nieodpłatna 
i nieograniczona czasowo licencja na całość dokumentacji fotograficznej, która powstanie podczas 
wykonywania prac projektowych przez Wykonawcę, działanie takie było niezgodne z § 7 pkt. 5 umowy 
z NFOŚiGW o dofinansowanie Projektu w formie dotacji.

 y Brak postanowień o przeniesieniu na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieł będących 
przedmiotem ww. umów, zawartych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro-Natura, 
co wyjaśniono błędem ze strony PTPP.

Zdaniem NIK, niezamieszczenie w badanych umowach postanowień o przeniesieniu praw 
autorskich do dzieła będącego przedmiotem umowy, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, było nie tylko naruszeniem 
postanowień umów, ale było niewystarczającym zabezpieczeniem interesów zamawiającego, 
co może prowadzić do konieczności poniesienia przez zamawiającego kosztów związanych 
z uiszczaniem na rzecz wykonawców, nieprzewidzianego w umowach, wynagrodzenia z tytułu 
korzystania z tych praw.
W ramach siedmiu projektów dotyczących ochrony siedlisk i gatunków, trzech beneficjentów 
dokonało zakupu gruntów na cele ochrony przyrody i realizacji projektów, jeden podmiot otrzymał 
od Ministerstwa Skarbu Państwa w celu prowadzenia działalności statutowej, nieruchomość, 
na której m.in. wykonywano działania związane z realizowanym projektem.

 y Klub Przyrodników według stanu na 20.11.2015 r. kupił łącznie 85 działek (33 akty notarialne) o powierzchni 
59,7387 ha.

 y PTOP zakupiło łącznie 261,64 ha gruntów za 4.258, 5 tys. zł.
 y Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA zakupiło w ramach realizowanego projektu Ochrona ptaków grunty 

za kwotę 306,5 tys. zł.
 y Stowarzyszenie Ekologiczne Eko Unia otrzymało od Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 18 marca 2014 r. 

nieruchomość gruntową, zwaną Łąką Miodary, w celu prowadzenia działalności statutowej.

Zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie, oraz ogólnymi warunkami dotyczącymi 
zakupu gruntów w ramach PO IiŚ34 oraz Life+35, grunty zakupione w ramach projektów powinny 
być nieodwołalnie przeznaczone na cele ochrony przyrody.

34  Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

35  Postanowienia Wspólne 2008.
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Analiza wybranych aktów notarialnych zakupu wykazała, że były w nich zawarte stosowne 
postanowienia np. o treści: Nabywany grunt będzie nieodwołalnie przeznaczony na cele ochrony 
przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony … (konkretny gatunek lub siedlisko). W przypadku 
rozwiązania reprezentowanego Stowarzyszenia lub niezdolności Stowarzyszenia do zarządzania 
gruntem zgodnie z wymogami przyrody, prawo własności przedmiotowego gruntu zostanie 
przeniesione na osobę prawną działającą przede wszystkim w dziedzinie ochrony przyrody.

Stwierdzono jednak, że w niektórych Sądach Rejonowych, Wydziałach Ksiąg Wieczystych mimo 
wniosku o wpisanie w KW rozporządzania nieruchomością na cele ochrony przyrody – Sądy 
nie wpisywały tych ograniczeń36. Z postanowienia Sądu wynika m.in., że w razie rozwiązania 
lub utraty zdolności do zarządzania nieruchomością, właściciel zobowiązał się wobec strony 
umowy o przyznanie dotacji, do przeniesienia prawa własności przedmiotowej nieruchomości 
na rzecz nieokreślonej osoby prawnej, ale tylko działającej w dziedzinie ochrony przyrody.  
Wobec niezindywidualizowanego podmiotu, na rzecz którego w określonych sytuacjach miałoby 
przejść prawo własności, nieokreślenie treści czynności prawnej, która miałaby to spowodować, 
nie jest możliwe, żeby osoba prawna działająca przede wszystkim w dziedzinie ochrony przyrody 
w przyszłości nabyła roszczenia w trybie art. 393 § 1 kc.

Wobec braku zapisu w KW, nie ma mowy o zapewnieniu, zgodnie z warunkami umowy 
nieodwołanego przeznaczenia zakupionych gruntów na cele ochrony przyrody. Beneficjent, 
zbywając w przyszłości grunt, nie jest zobowiązany przedstawiania aktu jego kupna.

Odmowa wpisów do  ksiąg wieczystych omawianych postanowień miała miejsce tylko 
w przypadku części działek (9 działek ewidencyjnych37 o łącznej powierzchni ok. 7,5 ha, co stanowi 
około 12–13% spośród wszystkich działek pod względem liczby jak i powierzchni zakupionych 
przez Klub Przyrodników), co wskazuje na niejednolite podejście sądów do tej kwestii.

Odnotowano sytuacje, wskazujące na możliwość wystąpienia podwójnego finansowania niektórych 
działań lub w związku z brakiem dokumentów uniemożliwiające wykluczenie takiego zjawiska.

 y Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w trakcie realizacji projektów: Rewitalizacja szaty roślinnej 
i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego i Renaturalizacja siedlisk i roślinności na zdegradowanych 
torfowiskach wysokich woj. pomorskiego finansowała koszty wyjazdów wykonawców prac (specjalisty 
ds. botanicznych, koordynatora merytorycznego i zespołu botaników), pomimo że ustalone w umowie 
wynagrodzenie obejmowało wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zadań. Zgodnie 
ze szczegółowym opisem zamówienia elementem umów były systematyczne wyjazdy na teren objęty 
projektem. Łączne koszty delegacji opłaconych w ramach omawianych umów wyniosły 27,8 tys. zł.

NIK oceniła poniesienie tych wydatków jako niegospodarne.
 y W Fundacji WWF brak było dokumentów dotyczących realizacji przez zleceniobiorcę niektórych działań 

wchodzących w zakres dwóch wykonywanych przez niego umów, zawartych w ramach projektu Aktywna 
ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce. Zakres prac objętych umowami w pewnym zakresie pokrywały się. 
Ze względu na brak dokumentów nie można było wykluczyć podwójnego finansowania.

 y W Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju, w ramach projektu Energooszczędne cztery kąty, z dwoma 
etatowymi pracownikami zawarto 31 umów zleceń, (spośród 31 umów przeanalizowano siedem umów), 
których zakres wykraczał poza obowiązki służbowe tych pracowników, wątpliwości budził jednak czas 
w którym dodatkowe prace były wykonywane. Według wyjaśnień Prezesa, Fundacja nie była w stanie  
tego udokumentować.

36  Np. postanowienie Sądu Rejonowego w Kartuzach, Wydziału Ksiąg Wieczystych z 17.04.2014 r.

37  W tym 8 działek w obiekcie o nazwie Sulęczyno - powiat Kartuzy i 1 działka w obiekcie o nazwie Wierzchołek w powiecie 
Złotów.



38

W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

Podejrzenie występowania podwójnego finansowania zachodzi w przypadku uzyskiwania 
przez beneficjentów środków PO IiŚ lub Life+, płatności rolnośrodowiskowych w ramach 
PROW. W wyniku kontroli stwierdzono, że dwa spośród kontrolowanych podmiotów (PTOP, 
Stowarzyszenie „EKO-UNIA”) otrzymywały płatności rolnośrodowiskowe do zakupionych  
lub użytkowanych gruntów, na których realizowano dofinansowywane projekty, zarówno 
w trakcie realizacji projektów jak i po ich zakończeniu. Jeden podmiot ALAUDA, wystąpił 
o przyznanie za 2015 r płatności obszarowej, w tym płatności za zazielenienie oraz płatności 
dodatkowej w ramach PROW na lata 2014–2020. Wśród zadań przewidzianych projektem 
było usuwanie drzew z wykupionych gruntów i rekultywacja terenu, koszenie łąk, usuwanie 
szuwarów trzcinowych i roślinności krzewiastej. Do czasu zakończenia kontroli wniosek nie został 
rozpatrzony.

 y Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA” wystąpiło i otrzymało za lata 2013–2014 od Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu płatność rolnośrodowiskową w kwocie 189,6 tys. zł za 2013 r. 
i 217,2 tys. zł za 2014 r. na rewitalizowane łąki, objęte projektem pn. „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk 
i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo-Zachodniej Polsce”.

 y PTOP, w latach 2011–2015 składało do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski 
o przyznanie płatności do zakupionych gruntów i uzyskało dopłaty:
-	 w 2011 r. zgłoszono 18,1 ha z projektu Orlik LIFE+ uzyskując 14,9 tys. zł (w ramach jednolitej płatności 

obszarowej38 oraz ONW39),
-	 w 2012 zgłoszono 30,69 ha z projektu Orlik LIFE+ oraz 14,13 ha z projektu Torfowiska (przy czym zgłoszone 

z tego Projektu grunty zostały zakupione przez PTOP w 2012 r.), uzyskując odpowiednio: 24,3 tys. zł 
oraz 11,3 tys. zł (w ramach JPO i ONW),

-	 w 2013 r. zgłoszono 34,04 ha z projektu Orlik LIFE+ oraz 16,98 ha z projektu Torfowiska uzyskując 
odpowiednio: 30,2 tys. zł i 15,2 tys. zł (w ramach JPO i ONW),

-	 w 2105 r. zgłoszono 42,55 ha z projektu Orlik LIFE+, 19,39 ha z projektu Torfowiska, 25,95 ha z projektu 
Dubelt LIFE+ oraz 20,38 ha z projektu Cietrzew planując uzyskanie odpowiednio (kwoty dopłat wyliczono 
szacunkowo, ponieważ nie otrzymano jeszcze decyzji ARiMR na ten rok): 57,7 tys. zł, 26,5 tys. zł, 38,8 tys. zł 
i 28,4 tys. zł (w ramach JPO, ONW i programu rolnośrodowiskowego).

NIK zwraca uwagę, że uzyskiwanie płatności rolnośrodowiskowych nie było uwzględnione 
we wnioskach i umowach o dofinansowanie projektów. Działania w zakresie ochrony przyrody 
na tych gruntach finansowane były w ramach dofinansowywanych projektów.

Prezes Stowarzyszenia „EKO-UNIA”, stwierdził, że wskazane kwoty nie zostały wykazane 
we wniosku o dofinansowanie projektu, gdyż „w prawie polskim wynikającym z Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR) mówimy o płatnościach rolnośrodowiskowych, które nie stanowią dochodu 
w rozumieniu prawa finansowego, gdyż np. nie są opodatkowane. Zgodnie z przyjętą przez Polskę 
WPR, płatności rolnośrodowiskowe stanowią rekompensatę dla rolnika, który uprawia gospodarstwo 
zgodnie z wymogami planu rolnośrodowiskowego w sposób ekstensywny, proekologiczny, chroniąc 
różnorodność biologiczną. Jest to forma zapłaty (dopłaty) za utracone korzyści, z powodu ekstensywnej, 
a nie przemysłowej uprawy. W dużym uproszczeniu, rolnik mógłby zaorać cenne łąki i posadzić tak 
kukurydzę np. i mieć dodatkowe, wyższe dochody. UE i Polska, aby zachęcić tego przykładowego rolnika 
do ochrony przyrody i bioróżnorodności w jego gospodarstwie przyjęły system dodatkowych działań 
rolnośrodowiskowych, po spełnieniu których rolnik otrzymuje wsparcie finansowe w formie płatności 
rolnośrodowiskowych. Tak jak wspomniano wyżej, we wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego 
ochrony siedlisk i motyli nie tylko wspomniano, ale wpisano działania i płatności rolnośrodowiskowe, 

38  Zwanej dalej „JPO”.

39  Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
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jako istotny element zachęty rolników oraz zapewnienia trwałości i efektów projektu. Cały projekt 
zmierzał do tego, aby pomóc rolnikom pokonać barierę wejścia do realizacji planu rolnośrodowiskowego 
i w ten sposób chronić siedliska i motyle”.

Stowarzyszenie nie było właścicielem ani dzierżawcą łąk objętych projektem, za wyjątkiem jednej 
nieruchomości (zwanej Łąka Miodary), otrzymanej od Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 18 marca 
2014 r. w celu prowadzenia działalności statutowej.

W ocenie NIK, Stowarzyszenie nie może mówić o utraconych korzyściach. Ponadto otrzymywało 
je w okresie realizacji projektu, w zakres którego wchodziło m.in. utrzymanie łąk i przygotowanie 
działań rolnośrodowiskowych.

W celu wyjaśnienia kwestii uzyskiwania dopłat rolnośrodowiskowych do gruntów na których 
uzyskujące dotację podmioty realizują ze środków publicznych projekt, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit f, ustawy o NIK, zasięgnięto informacji w NFOŚiGW oraz CKPŚ.

Prezes Zarządu NFOŚiGW stwierdził, że: „Ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
z nimi związanych wymaga utrzymania dotychczasowej formy prowadzenia gospodarki rolnej. 
W przypadku łąk i pastwisk, bo najczęściej to właśnie użytki zielone wymagają działań ochronnych, 
jest to zwykle użytkowanie ekstensywne.
W przypadku współfinansowania projektów LIFE, zgodnie z zasadami Programu LIFE, wykup 
gruntów na cele ochrony przyrody musi być bardzo dobrze uzasadniony. Wnioskodawca musi spełnić  
11 warunków (Podręcznik dla wnioskodawców 2015, Guidelines for applicants 2015, 2.4.3), aby zakup 
gruntów mógł być kosztem kwalifikowanym projektu. Jeden z tych warunków (nr 11) określa, że 
ważnym wymogiem LIFE jest odtworzenie i utrzymanie wartości przyrodniczych chronionych siedlisk 
przyrodniczych i gatunków. Istotne jest zapewnienie trwałości uzyskanych efektów ekologicznych.(….)
Wnioskodawca aplikujący do programu LIFE musi wykazać, że planowane działania nie mogą zostać 
sfinansowane ze środków innych programów UE (zasada komplementarności z innymi programami 
UE). (…) Wykupy gruntów mogą być finansowane zarówno ze środków LIFE jak i współfinansowane 
przez NFOŚiGW. Natomiast działania ochronne finansowane mogą być jedynie w określonym zakresie,  
i  tak, program LIFE z zasady nie finansuje działań powtarzalnych, takich jak wykaszanie łąk. 
Finansowane mogą być wyłącznie prace (zabiegi przygotowawcze), które jednorazowo przygotują 
zaniedbane łąki do ich dalszego użytkowania, czyli jest to przede wszystkim usunięcie krzewów 
oraz wykoszenie i usunięcie nagromadzonej w okresie braku użytkowania biomasy roślinnej  
(tzw. wykaszanie inicjalne}. Tego typu zabiegi przygotowawcze nie były objęte finansowaniem 
z  programu rolnośrodowiskowego ani nie są finansowane z obecnego programu rolnośrodowiskowo-
klimatycznego. Ich wykonanie pozwala natomiast na przystąpienie do programu rolnośrodowiskowo-
klimatycznego, tak by zapewnić utrzymanie trwałości efektów ekologicznych. Nadmienić natęży, 
iż bez regularnego wykaszania łąk cele projektów, o których mowa powyżej, tj. utrzymanie wartości 
przyrodniczych na wykupionych w ramach programu gruntach, nie zostałyby utrzymane.

Podsumowując, wnioskodawca musi tak zorganizować projekt, aby po przeprowadzeniu wykupu 
gruntów, wykonaniu niezbędnych prac przygotowawczych (odkrzaczanie, wykaszanie inicjalne, 
podniesienie lub obniżenie poziomu wody gruntowej stosownie do  potrzeb siedliska), móc 
następnie zapewnić ekstensywne użytkowanie rolnicze, które może być finansowane z programu 
rolnośrodowiskowo-klimatycznego.(…) należy podkreślić, iż elementem niezbędnym do utrzymania 
efektów projektów LIFE, w 5 letnim okresie trwałości, jest regularne wykaszanie gruntów.
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W przypadku współfinansowania projektów V osi priorytetowej PO liŚ, Beneficjent otrzymujący 
dofinansowanie ze środków NFOŚiGW, w trakcie realizacji projektu nie powinien pobierać dopłat 
rolnośrodowiskowych do gruntów, które zostały zakupione w ramach projektu. W obrębie zakupionych 
gruntów, w ramach realizacji projektu, prowadzone są zwykle działania z zakresu ochrany czynnej 
np. wykaszanie, odkrzaczanie, wypas, mała retencja, których realizacja dofinansowywana jest 
ze środków NFOŚiGW i UE,

Grunty zakupione w ramach V osi priorytetowej PO IiŚ służą wyłącznie celom ochrony przyrody, 
co też musi znaleźć odzwierciedlenie w zapisach statutu podmiotu otrzymującego wsparcie, będącego 
właścicielem gruntu”.

Z kolei zdaniem Zastępczyni Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej CKPŚ: „Dopłaty rolnośrodowiskowe 
uzyskiwane są za wykonywanie konkretnych działań, określonych w programach rolnośrodowiskowych, 
W sytuacji, gdy na te same działania (na przykład koszenie łąki), które są finansowane z projektu, 
Beneficjent dodatkowo uzyska dopłaty rolnośrodowiskowe, wówczas mamy do czynienia z podwójnym 
finansowaniem. Jeśli natomiast beneficjent za wykonywanie pewnych działań uzyska dopłatę 
rolnośrodowiskową, a w projekcie będzie prowadził inne działania na tym samym terenie (nie objęte 
pakietem dopłat w ramach programów rolnośrodowiskowych), wówczas nie zachodzi podwójne 
finansowanie.”.

Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się że w niektórych przypadkach może dochodzić 
do podwójnego finansowania i przypadki takie powinny być wnikliwie analizowane przez instytucje 
finansujące projekty.

Zdaniem NIK kwestia czerpania dodatkowych pożytków w postaci płatności rolnośrodowiskowych 
przez beneficjentów środków publicznych na realizację działań, na terenach gdzie realizowany  
jest lub był projekt finansowany ze środków publicznych, winna być jasno uregulowana w zawieranych 
umowach.

Zastępca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej CKPŚ, odpowiadając na pytanie dlaczego w umowach 
o dofinansowanie projektów, w których przewidziano zakup gruntów lub ich dzierżawę, nie jest 
regulowany sposób dalszego postępowania z tymi gruntami w okresie realizacji umowy i trwałości 
projektu, w tym możliwości czerpania pożytków finansowych z tytułu dopłat rolnośrodowiskowych 
lub dzierżawy tych gruntów, stwierdziła, że: „Co do zasady wzory umów; o dofinansowanie 
są narzucane przez Instytucję Zarządzającą PO liŚ i CKPŚ nie ma prawa do wprowadzania w ich treści 
modyfikacji. Zakres i cele projektu zawarte są w załącznikach do umowy (Harmonogram oraz Opis 
Projektu i Zestawienie wskaźników) i w tym zakresie CKPŚ mógł regulować, zakres zadań oraz ich koszty, 
ale nie jest to miejsce na szczegółowe opisywanie postanowień umów na zakup gruntów w kontekście 
trwałości oraz czerpania pożytków finansowych. Jednocześnie umowy na zakup lub dzierżawę gruntów 
podlegają analizie na etapie weryfikacji wniosku o płatność, w którym przedstawia się wydatki na zakup 
gruntów lub ich dzierżawę. Obowiązek utrzymania trwałości oraz zasady wystąpienia dochodu 
na projekcie określone w umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych obowiązywały 
beneficjenta w zakresie każdego działania objętego projektem, także w odniesieniu do zakupu gruntów 
czy też ich dzierżawy. W okresie trwałości, jeśli dochód z tytułu dopłat przewyższałby koszty utrzymania 
trwałości projektu, wówczas należałoby rozpatrywać możliwość wystąpienia dochodu na projekcie 
(indywidualnie dla każdego projektu) – może to być przedmiotem kontroli na zakończenie projektu 
lub kontroli trwałości projektu.”.
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O ile niejasna jest kwestia prawidłowości uzyskiwania i rozliczenia płatności rolnośrodowiskowych, 
o tyle zdecydowanie nieprawidłowym było nierozliczenie dochodów z dzierżawy gruntów zakupionych 
w ramach projektu Ochrona żółwia błotnego Eymys orbicularis na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego etap 2, finansowanego ze środków w ramach PO IiŚ. Zgodnie z § 8 pkt 17 umowy z CKPŚ 
o dofinansowanie projektu z PO IiŚ „gdy realizowany przez beneficjenta projekt generuje dochody, które 
nie zostały uwzględnione przy zawieraniu umowy, zasady na jakich następuje pomniejszenie należnego 
dofinansowania lub ewentualny zwrot środków określa art. 55 ust. 3 i 4 rozporządzenia 1083/2006 
 oraz Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących dochód, wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego”. Zgodnie 
z art. 55 „projekt generujący dochód oznacza jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję 
w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez 
korzystających lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntu lub budynków  
lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług”.

 y PTOP nie pomniejszył należnego dofinansowania ani nie zwrócił instytucji przyznającej pomoc dochodu 
uzyskanego w 2014 r. (w łącznej wysokości 6,1 tys. zł) z tytułu dzierżawy gruntu (osobie prywatnej) 
zakupionego przez PTOP w ramach projektu Żółw. Dyrektor PTOP wyjaśnił, że „otrzymany czynsz 
dzierżawny został ustalony na podstawie prognozy wysokości dopłat jakie miał otrzymać dzierżawca z ARiMR 
za użytkowanie działki (między innymi działki nr 86 obręb Likusy). Ponieważ dopłaty nie są traktowane jako 
dochód (potwierdzeniem tego jest ich nieopodatkowanie) uznaliśmy, że tym samym czynsz dzierżawny 
powiązany z wysokością dopłat nie stanowi dochodu w rozumieniu zapisów umowy z CKPŚ. W chwili otrzymania 
informacji, iż nasza interpretacja jest błędna natychmiast wystąpiliśmy do dzierżawcy o wykreślenie działki 
w Likusach (projekt Żółw) z dopłat i dzierżawca złożył stosowny wniosek w ARiMR. W związku z wykreśleniem 
działki dzierżawca będzie musiał zwrócić w całości otrzymane dopłaty, a tym samym zostanie skorygowany 
aneks do umowy zawartej z PTOP określający wysokość dzierżawy i zostaną dzierżawcy zwrócone pieniądze 
z nadpłaconego czynszu przez PTOP. Obecnie czekamy na naliczenie wysokości zwrotu przez ARiMR. Tym samym 
PTOP nie będzie miało żadnego dochodu z ww. działki”.

Zatwierdzano do wypłaty faktury, pomimo braku dokumentów potwierdzających wykonanie 
zleconych prac.

 y W Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju, w toku badania dowodów księgowych, ustalono że: sześć 
dowodów księgowych40 (na łączną kwotę 163,5 tys. zł) dokumentujących poniesione wydatki w ramach 
projektu „Biogazownia” zostało zatwierdzonych do wypłaty przez Główną Księgową i Prezesa Zarządu 
Fundacji, pomimo że wykonanie prac wymienionych w tych dokumentach nie było potwierdzone 
protokołem odbioru. Zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami, warunkiem wystawienia faktury 
był protokolarny odbiór prac.
Były Prezes Zarządu Fundacji i koordynator projektu „Biogazownia” zeznał: „Nie pamiętam, czy były protokoły 
odbioru. NFOŚiGW nie żądał protokołów odbioru. Ja pełniłem rolę osoby potwierdzającej jakość wykonanych 
prac i w przypadku tekstów przygotowanych przez Pana (…) i IEO na bieżąco zgłaszałem uwagi i teksty były 
zazwyczaj poprawiane”.
Główna Księgowa zeznała: „Wydaje mi się, że były protokoły odbioru. Bo nawet do prac określonych w tej fakturze 
za 103,0 tys. zł NFOŚiGW miał zastrzeżenia. Może jeszcze musimy poszukać. Ja nie otrzymuję protokołów odbioru, 
otrzymuję tylko fakturę która jest zatwierdzona przez koordynatora projektu. Na tej podstawie ja wprowadzam 
dokument do bankingu. Bo ja nie jestem uprawniona do zatwierdzania i wysyłania płatności na zewnątrz.  
Mój podpis na rachunku na pieczątce sprawdzono pod względem merytorycznym nie dotyczy zatwierdzenia 
prac i odbioru pracy tylko zatwierdzenia, że dokument jest skierowany do jakiegoś projektu przez koordynatora 
danego projektu. (…) Ja nie zatwierdzam do wypłaty rachunków, ostatecznym zatwierdzeniem jest podpis Prezesa. 
Za ten obszar są odpowiedzialni koordynatorzy projektu. Bardzo często prace wykonane na podstawie umów 
z wykonawcami są najpierw kierowane do akceptacji NFOŚiGW (w przypadku umów z NF).”.

40  Dwie faktury (nr 14/03/2014 i nr 173/09/2013) na  łączną kwotę 113.509,96 zł, wystawione przez Instytut Energetyki 
Odnawialnej; dwa rachunki wystawione przez wykonawcę umowy o dzieło na łączną kwotę 4.000 zł; jedna faktura nr 3/13 
wystawiona przez firmę PARAMONT na kwotę 12.000 zł; jedna faktura nr 1/08/2013 wystawiona przez Wydawnictwo Wiatr 
na kwotę 34.000 zł.
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Również odbiór prac udokumentowanych fakturą 18/2014 na kwotę 2.999,99 zł (w ramach projektu 
„Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”) nie został potwierdzony protokołem odbioru.
Do dnia zakończenia kontroli protokoły odbioru prac objętych ww. dowodami księgowymi nie zostały 
przedłożone kontrolującym.

Wypłacono wynagrodzenie w kwocie innej niż określono w umowie.
 y W marcu 2014 r. został zatwierdzony do wypłaty, przez Główną Księgową i Prezesa Zarządu Fundacji 

Instytut na Rzecz Ekorozwoju, rachunek nr 3/2014 na kwotę 4 tys. zł. Według opisu zamieszczonego na tym 
rachunku wynagrodzenie dotyczyło pomocy w przygotowaniu materiałów na warsztaty, przygotowania 
i wygłoszenia referatów na pięciu warsztatach. Natomiast zgodnie z zawartą umową za ten etap prac 
wynagrodzenie wynosiło 1,6 tys. zł. Były Prezes Zarządu Fundacji na rachunku potwierdził, że praca została 
wykonana zgodnie z umową. Główna Księgowa zeznała, że nie jest kompetentna, żeby to wyjaśnić. Prezes 
Zarządu Fundacji wyjaśnił, że: „Niestety w wyniku błędu, który nie został dostrzeżony zarówno przez InE jak 
i wykonawcę pierwotna umowa obejmowała wycenę jednego szkolenia (przygotowanie prezentacji i wykładu, 
przeprowadzenie wykładu i uczestniczenie w dyskusji z uczestnikami szkolenia), a faktycznie takich spotkań  
było pięć i dlatego po dostrzeżeniu błędu został on naprawiony.”.

Nieterminowo dokonywano zapłaty za zlecone prace.
 y Analiza w Klubie Przyrodników 72 faktur i rachunków w łącznej kwocie 3.397 tys. zł (5 projektów) w zakresie 

terminowości zapłaty za realizowane przedsięwzięcie wykazała, że w 22 przypadkach (30,6%) na łączną 
kwotę 935,9 tys. zł zapłata nastąpiła z opóźnieniem. Opóźnienia wynosiły od 3 do 109 dni.
Tym samym naruszono postanowienia umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa 
Opolskiego z dnia 31.08.2011 r., z których wynika m.in., że Klub zobowiązuje się do dokonywania wydatków 
w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§ 11 ust. 8 ww. umowy). 
Główną przyczyną zapłaty po terminie według Prezesa Klubu, Koordynatora projektu oraz Głównej Księgowej 
był brak środków finansowych.

3.2.3. Prawidłowość prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej

W ośmiu podmiotach spośród 20 kontrolowanych, tj. w 40%, ujawniono nieprawidłowości 
w zakresie prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 uor kierownicy jednostek są zobowiązani do ustalenia w formie pisemnej 
i aktualizacji dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, tj. zasad (polityki) rachunkowości.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w ustalonych zasadach rachunkowości nie wskazywano 
aktualnej wersji, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, oprogramowania i daty 
jego eksploatacji, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit c uor.

Nie określone zostały także w ww. dokumentacji zasady ewidencjonowania kosztów ogólnych 
(w tym kosztów stałych) i kosztów zarządzania projektami, tj. nie ustalono kluczy podziału kosztów 
funkcjonowania biura i kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację poszczególnych 
projektów.

 y W Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju stwierdzono, że z niewielkimi wyjątkami całe kwoty faktur 
(rozliczenia miesięczne) PTK Centertel były księgowane w koszty projektu „Biogazownia”, pomimo że 
Fundacja realizowała kilka projektów w tym samym czasie.

Szczegółowe badanie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych wykazało, że poszczególne 
miesięczne okresy sprawozdawcze zamykane były z opóźnieniem, od kilku do kilkunastu miesięcy, 
pomimo ustalenia miesięcznych okresów sprawozdawczych. Zapisy księgowe utrzymywane były 
w tzw. buforze, tj. nie spełniały wymogu trwałości, wymaganego art. 23 ust. 1 uor. W konsekwencji 
sporządzane zestawienia obrotów i sald należało traktować jako zestawienia robocze, a ksiąg 
rachunkowych nie można było uznać za prowadzone prawidłowo, w tym prowadzone bieżąco, 
nie spełniały one bowiem wymogów określonych w art. 24 ust. 5 uor. Zgodnie ze stanowiskiem 
Komitetu Standardów Rachunkowości w  sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 5/10 Komitetu Standardów Rachunkowości 
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z dnia 13 kwietnia 2010 r.41 (pkt. 30), utrzymywanie zapisów w stanie edycji (np. przed akceptacją 
w buforze), nie może być uznane za tożsame z ujęciem w księgach rachunkowych do zaksięgowania 
w danym miesiącu dowodów księgowych. Jeżeli wprowadzenie danych dowodu księgowego 
do systemu finansowo-księgowego nie wiąże się bezpośrednio z decydowaniem o sposobie jego 
zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych oraz kontrolą poprawności zapisów zdarzeń, 
dokonywanych w księgach rachunkowych, to samo wprowadzenie danych do tego systemu nie jest 
równoznaczne z prowadzeniem ksiąg rachunkowych (pkt 29 ww. stanowiska).

 y W Fundacji WWF Polska, analiza wydruku „Historia zmian w programie” w zakresie zamykania miesiąca 
wykazała, że poszczególne miesięczne okresy sprawozdawcze zamykane były z opóźnieniem, np. styczeń 
2014 r. został zamknięty 29 października 2014 r.; listopad 2014 r. zamknięty 6 grudnia 2015 r.; miesiące: 
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r. zostały zamknięte 30 października 
2015 r., tj. w trakcie kontroli NIK. Natomiast 12. okres sprawozdawczy (tj. grudzień) w żadnym z lat 2013–2014 
nie był zamknięty. Było to niezgodne z pkt 1.2 zasad rachunkowości ustalonych dla jednostki kontrolowanej 
stanowiącym, iż „miesiące są zamykane do 10 dnia roboczego następnego miesiąca”.

 y W PTOP „Salamandra” zapisy księgowe utrzymywane były w tzw. buforze w 2015 r. od początku roku 
do 19 listopada, co oznacza, że nie spełniały wymogu trwałości. Na podstawie wydruku „historia zmian 
w programie” ustalono, że również w latach 2013–2014 operacja zamknięcia poszczególnych miesięcznych 
okresów sprawozdawczych następowała z opóźnieniem nawet kilkunastomiesięcznym.

Nie przestrzegano także, określonego w art. 12 ust. 2 uor, terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych 
za dany rok obrotowy. Ww przepis stanowi, iż zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje na dzień 
kończący rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 
Jest to też okres, w którym zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ma 
zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedstawić je właściwym organom. 
Następnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 ww. ustawy, w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego powinno nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Wynika to z ewentualnych 
zmian, jakie jednostka musi uwzględnić w sprawozdaniu przed jego zatwierdzeniem, w przypadku 
zaistnienia zdarzeń odnoszących się do roku poprzedniego. Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ 
zatwierdzający, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, że ostateczne 
zamknięcie ksiąg, polegające na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów 
księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, powinno nastąpić nie później 
niż 15 lipca roku następującego po roku, za który sporządzono sprawozdanie finansowe.

 y W Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju, w okresie od 28 października do 3 grudnia 2015 r., tj. w trakcie 
kontroli NIK, zostały zamknięte księgi rachunkowe poszczególnych lat obrotowych od 2005 r. do 2014 r. 
Ujawniono, że efektem utrzymywania zapisów księgowych w „buforze” i niezamknięcia ksiąg 
rachunkowych było sporządzenie i przekazanie do KRS sprawozdania finansowego jednostki za 2013 r. 
na podstawie danych z „bufora”, tj. zapisów księgowych niespełniających wymogu trwałości.

Prowadzona ewidencja finansowo-księgowa nie umożliwiała ustalenia kosztów/wydatków 
poniesionych na poszczególne projekty według źródeł finansowania m.in. z budżetu środków 
europejskich, NFOŚiGW lub środków własnych. Źródła finansowania danego wydatku były podawane 
jedynie na dowodzie księgowym. Tym samym sposób prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej 
nie spełniał wymogów, określonych w umowach zawartych z jednostkami finansującymi.

 y W Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju brak analityki m.in. do konta 130 – Bieżący rachunek bankowy 
i 550 – Koszty zarządu, uniemożliwiał weryfikację rozliczeń finansowych dla poszczególnych projektów. 
Zgodnie z postanowieniami umów zawartych z NFOŚiGW na dofinansowanie projektów, beneficjent jest 
zobowiązany prowadzić dokumentację przebiegu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w sposób umożliwiający przeprowadzenie w każdym czasie jej weryfikacji.

41  Dz. Urz. MF Nr 6, poz. 26.
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Przedłożona dokumentacja finansowo-księgowa nie pozwalała na przeprowadzenie weryfikacji rozliczeń 
finansowych (w zakresie wpływów, wydatków i kosztów finansowanych ze środków własnych), związanych 
z realizacją projektów. Na wydrukach z konta 130-1 (wskazanych przez Główną Księgową jako wydatki projektu 
Biogazownia) saldo wydatków wynosiło 247.216,04 zł podczas gdy zgodnie z rozliczeniem przedłożonym 
do NFOŚiGW poniesione na ten projekt wydatki wyniosły 566.529,56 zł, tj. o 319.313,52 zł więcej niż wydatki 
wykazane na przedłożonym kontrolującym wydrukach z konta 130-1. Z kolei na wydrukach z konta 550-1 
figurowało saldo kosztów do pokrycia ze środków własnych 96.627,24 zł, podczas gdy zgodnie z rozliczeniem 
przedłożonym do NFOŚiGW Fundacja ze środków własnych poniosła wydatki w kwocie 96.366,20 zł, 
tj. o 261,04 zł mniej niż figurowało na wydrukach. Z kolei saldo zapisów na wydrukach z konta 130-1 WN 
(wpływy) za lata 2012–2014 wyniosło 473.486,83 zł, podczas gdy z NFOŚiGW została rozliczona kwota 
470.163,36 zł (tj. 3.323,47 mniej niż środki otrzymane z NFOŚiGW według tych wydruków).

 y W Urzędzie Miasta Dobiegniew nie określono sposobu wyodrębniania w ewidencji księgowej (poziomów 
analityki, stosowanych kodów i oznaczeń) rozliczeń związanych z realizacją projektów finansowanych 
m.in. ze środków UE. W aktualnie obowiązującym planie kont nie ujęto kont księgowych, na których 
księgowane są poszczególne operacje gospodarcze, dotyczące realizowanego projektu środowiskowego. 
Naruszono tym samym postanowienia art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej42. Należy nadmienić, że kwestię 
tę regulują wytyczne Instytucji Zarządzającej, wydane na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999..

 y W Stowarzyszeniu Człowiek i Przyroda stwierdzono, że brak było ustalenia (do 10 listopada 2015 r.) 
w zakładowym planie kont, stanowiącym załącznik do Polityki finansowej Stowarzyszenia (obowiązującej 
od 1 stycznia 2013 r.), wykazu kont analitycznych oraz zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych 
i ich powiązania z kontami księgi głównej, czym naruszono wymóg art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit a ustawy 
o rachunkowości.

Nie przestrzegano postanowień zawartych umów cywilnoprawnych przy zatwierdzaniu do wypłaty 
faktur (rachunków), a zapisy księgowe na kontach wydzielonych do ewidencjonowania kosztów 
projektu były niekompletne.

 y W Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju, w dokumentacji projektu „Biogazownia” znajdowała się 
lista płac 1/03/2013 na kwotę 7,3 tys. zł. Ten dowód księgowy posiadał nadany numer ewidencyjny 
(tj. numer generowany przez system finansowo-księgowy przy wprowadzaniu dowodu do ewidencji 
księgowej). Jednak w przedłożonych kontrolującym wydrukach z konta 500-126 (na którym ujmowano 
koszty ww. projektu) jak również z konta 550-1 (na którym ujmowano koszty finansowane ze środków 
własnych) tego dowodu nie było, pomimo że został zatwierdzony pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym przez Główną Księgową i Prezesa Zarządu Fundacji 13 marca 2013 r. Nie został 
on także zidentyfikowany w rozliczeniach przedkładanych do NFOŚiGW. Główna Księgowa zeznała, że: 
„(…) jak sobie przypominam były zawirowania przy tym projekcie. I pewnie dlatego nie złożyliśmy tej listy 
do refundacji. A lista została pewnie w efekcie wycofana. Musiałabym to posprawdzać”. Po kilku dniach Główna 
Księgowa zeznała, że „Wstępnie rozmawiałam z koleżanką i powiedziała, że w związku ze zmniejszeniem 
wartości projektu tego wydatku nie było i przez pomyłkę nie został zniszczony dokument dotyczący listy płac.”. 
Natomiast Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że lista płac została ujęta w sprawozdaniu do NFOŚiGW.  
Fakt ten nie został jednak udokumentowany.

Ujawniono przypadki niewłaściwego dokonywania korekt zapisów na dowodach księgowych. 
Zgodnie z art. art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości, błędy w dowodach wewnętrznych mogą 
być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych 
wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby 
do tego upoważnionej. Niektóre dowody księgowe nie posiadały też pełnego opisu – dekretacji.

42  Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

45

 y W wyniku badania 30 wybranych losowo dowodów księgowych w Mazowiecko-Świętokrzyskim 
Towarzystwie Ornitologicznym stwierdzono nieprawidłowości polegające na:
– nieujęciu w zapisach księgowych daty operacji gospodarczej i daty dowodu 30 dowodów księgowych 

o łącznej wartości 927,7 tys. zł, co było niezgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości43,

– niewskazaniu miesiąca księgowania na 30 dowodach księgowych, pomimo weryfikacji poprzez akceptację 
merytoryczną i formalno-rachunkową, co było niezgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości,

– niewskazaniu sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacji) na jednym dowodzie księgowym (rachunek 
nr 36(99)), co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości,

– dokonaniu poprawy zapisu w księdze rachunkowej 2014 r. w polu „Treść” poprzez zamazanie korektorem 
danych i wpisaniu danych poprawnych z dowodu księgowego (faktura VAT nr 1/09/2014 na kwotę 
115 tys. zł), co było niezgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Prezes MSTO podał w wyjaśnieniach, że nieujęcie w księgach rachunkowych daty dowodu i daty operacji 
gospodarczej ww. dowodów księgowych oraz niewskazanie miesiąca księgowania było następstwem 
przeoczenia. W przypadku niewskazania sposobu ujęcia dowodu w księgach, był to oczywisty błąd 
powstały przez niedopatrzenie. Dokonanie poprawy poprzez korektę danych i wpisaniu danych poprawnych  
nie wynikało z chęci fałszowania danych, ale raczej z niefrasobliwości osoby księgującej i jest to niecelowy błąd. 
Zauważyć należy, że księgowość prowadzona była na podstawie umowy zlecenia przez firmę zewnętrzną, 
a w umowie nie zawarto zapisów o odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wykonania umowy.

 y W Klubie Przyrodników, dokonywano zamazywań i poprawiania korektorem, na fakturach dotyczących 
wydatków w ramach dwóch projektów Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie 
Polski północnej oraz Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski, w łącznej kwocie 244.333,26 zł,

 y W Fundacji WWF Polska, korekty na dowodach księgowych, dotyczących rozliczenia podróży służbowych, 
zostały dokonane bez odpowiedniej parafy, poprzez przerobienie liczb, a nie ich skreślenie.

Dobre praktyki
Przykładem dobrej praktyki było prowadzenie ewidencji księgowej w Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja posiadała Zasady Prowadzenia Rachunkowości, 
w tym Zakładowy Plan Kont, wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Zarządu. Przystępując 
do realizacji kolejnego projektu do ww. zasad (polityki) rachunkowości wprowadzano 
aneksem zmiany w Zakładowym Planie Kont, w zakresie analitycznego wyodrębnienia 
w księgach rachunkowych operacji związanych z realizacją tego projektu, tj. dodawano 
nowe konta syntetyczne z rozszerzeniem analitycznym w celu podziału, według rodzajów, 
kosztów projektu ewidencjonowanych w zespole kont „5 – Koszty według miejsc powstawania 
(rodzaju wykonywanych usług)”. Wskazano konta , na których ewidencjonowano otrzymane 
kwoty dotacji. Ustalano zasady ewidencjonowania środków trwałych, zakupionych w ramach 
projektu. W księgach rachunkowych wyodrębniono tym samym środki (krajowe i z UE) 
otrzymane i wykorzystane na realizację projektu. Wydatki rozliczano zgodnie z udziałem 
źródeł finansowania, co zaznaczano na fakturach. W efekcie wszystkie operacje finansowe, 
dokonywane w ramach poszczególnych projektów, były łatwe do wyodrębnienia.

3.2.4. Przygotowywanie sprawozdań oraz rozliczenie środków

Sprawozdania cząstkowe z realizacji większości analizowanych projektów przekazywane były 
jednostkom finansującym każdorazowo przy wnioskach o płatność.
Kontrola wykazała, że bardzo często wnioski zawierały szereg błędów lub nieścisłości, nie dołączono 
do nich kompletu dokumentów, w tym wykazu udzielonych zleceń, wykazu faktur/rachunków 
dokumentujących poniesione wydatki oraz ich kopii.

43  Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
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Instytucje finansujące wskazywały na konieczność wprowadzenia poprawek i wyjaśnienie 
nieścisłości.

 y 12 spośród 16 wniosków o płatność, złożonych przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w wyniku 
realizacji projektu Ochrona błotniaka łąkowego…, wymagało poprawek merytorycznych, w tym 8 korekt 
finansowych. W przypadku projektu Ochrona kulika wielkiego…, wszystkie 12 wniosków wymagało 
poprawek merytorycznych, w tym 4 korekt finansowych. Również w przypadku projektu Pola tętniące 
życiem… 3 z 4 wniosków wymagało poprawek merytorycznych i finansowych.

 y Na 14 wniosków o płatność, złożonych przez Fundację Rozwoju Uniwersytety Gdańskiego w ramach 
projektu Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego, w odniesieniu 
do 13 pracownicy CKPŚ zgłaszali uwagi do przesłanej dokumentacji z prośbą o korektę i uzupełnienie. 
Uwagi najczęściej dotyczyły sprostowania błędów w dacie, numerze faktury, błędów rachunkowych  
lub braku dokumentu. Uwagi były zawsze uwzględniane, krekta dokonywana była w okresie od 1 do 12 dni, 
i wnioski były akceptowane.

Czasami poprawianie wniosku nastręczało trudności i beneficjent przekazywał instytucji która 
udzieliła dofinansowania kolejną wersję wniosku z tymi samymi błędami co poprzednio.

 y SGGW – wniosek końcowy (18) dotyczący projektu Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia, 
został przygotowany z licznymi brakami i błędami, stwierdzonymi w trakcie weryfikacji wniosku przez 
CKPŚ, co spowodowało konieczność dokonywania kolejnych korekt i przyczyniło się do nierozliczenia 
wydatków na kwotę 2 237,9 tys. zł do 11 grudnia 2015 r. W związku z uwagami CKPŚ z 2 czerwca 2015 r., 
SGGW przesłała skorygowany wniosek 13 lipca 2015 r., który zawierał ponownie te same błędy i braki,  
tj.: niedołączenie niezbędnej dokumentacji do wydatków (umów, protokołów odbioru) w 11 pozycjach, błędy 
i braki w dokumentacji dołączonej do wniosku w 16 pozycjach, błędy w wypełnieniu wniosku w dwóch 
pozycjach, zapisy we wniosku niezgodne z załączoną dokumentacją źródłową w dwóch pozycjach. 
W konsekwencji CKPŚ 5 listopada 2015 r. przesłało kolejne uwagi do ww. wniosku o płatność.
Prorektor ds. Nauki wyjaśnił, m.in. że: „Pismo w sprawie poprawy dokumentacji do wniosku końcowego 
SGGW otrzymała z CKPŚ po 335 dniach od daty jego złożenia. Upływ tak długiego czasu spowodował 
trudności w dokonaniu poprawy i uzupełnienia wniosku zarówno przez SGGW, jak i partnerów z powodu: 
zmian personalnych, sezonu urlopowego, wykonywania przez osoby zaangażowane w realizację Projektu 
innych obowiązków służbowych. Wniosek o płatność końcową zawiera 115 pozycji na łączną kwotę prawie 
dwóch milionów złotych. Ilość złożonej tylko w tym wniosku dokumentacji to w przybliżeniu dwa pudła 
po papierze. Faktem jest, iż część uwag się powtarza w pismach IW z 2 czerwca oraz 5 listopada. Brak umów 
i protokołów wynika z faktu, iż część dokumentów znajduje się w BPN, a przez przypadek nie załączono ich 
kopii do końcowego wniosku o płatność (pozycje 9,10,11,12). Protokoły odbioru również zostaną uzupełnione 
w poprawionym wniosku opłatność (poz. 20, 23, 28, 39, 49). Błędy i braki w dokumentacji, czy przy wypełnianiu 
samego formularza, zdarzają się z powodu obszerności wniosku i krótkiego czasu na przygotowanie całości 
dokumentacji. W terminie przygotowywania dokumentów do ww. wniosku projekt był kontrolowany przez 
ETO, co również wymagało przygotowania dokumentacji i osobnych zestawień oraz współpracy z zespołem 
kontrolującym”.
We wniosku końcowym (25) wraz z dokumentacją (i kolejnych jego wersjach: z 5 maja 2014 r., 21 października 
2014 r., 19 lutego 2015 r., 6 listopada 2015 r.), dotyczącym projektu Ochrona ex situ żubra Bison bonasus 
w Polsce, CKPŚ stwierdziła powtarzanie się tych samych błędów w trzech kolejnych, a nawet w czwartej 
wersji wniosku, co spowodowało konieczność dokonywania kolejnych korekt ww. wniosku i przyczyniło się 
do nierozliczenia wydatków na kwotę 778,9 tys. zł. CKPŚ przesłała SGGW kolejne pisma z uwagami dotyczącymi 
błędów niepoprawionych dwukrotnie: niedołączenie niezbędnej dokumentacji (umów, protokołów odbioru) 
w dwóch pozycjach, błędy i braki w dokumentacji dołączonej do wniosku w 15 pozycjach, błędy w wypełnieniu 
wniosku w 16 pozycjach; błędów niepoprawionych trzykrotnie lub czterokrotnie: niedołączenie niezbędnej 
dokumentacji do wydatków w czterech pozycjach, błędy i braki w dokumentacji dołączonej do wniosku 
w 13 pozycjach, zapisy we wniosku niezgodne z załączoną dokumentacją źródłową w jednej pozycji.
Prorektor ds. Nauki wyjaśnił m.in., że wniosek końcowy zawierał 26 pozycji wydatków rozliczających zaliczkę 
oraz 153 pozycje wydatków refundacyjnych. Był to bardzo obszerny wniosek i zawierał wiele dokumentów/
załączników, dotyczących nie tylko SGGW, ale również Partnerów projektu. Trudności w dokonaniu poprawy 
i uzupełnienia wniosku wynikały z powierzenia osobom przygotowującym rozliczenia projektu innych 
obowiązków służbowych. Ponadto, jak wynika z wyjaśnienia, SGGW nie zawsze miała wpływ na jakość 
dokumentacji przygotowywanej przez Partnerów projektu.
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Pomimo, iż zawarte umowy określały w jakich terminach beneficjent powinien sporządzić korektę 
wniosku i w jakim terminie powinien on zostać rozpatrzony, stwierdzono że obie strony umowy  
nie dotrzymywały terminów.

 y SGGW z opóźnieniem sporządziła korekty i uzupełnienia wniosków, po uwagach CKPŚ. W projekcie Ochrona 
in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia odpowiedź (wraz z korektami i uzupełnieniami) na pismo 
CKPŚ z 2 czerwca 2015 r. z informacją o konieczności dokonania korekt bądź uzupełnień do końcowego 
wniosku o płatność, SGGW przesłała 15 lipca 2015 r., tj. z 35 dniowym opóźnieniem. W projekcie „Ochrona 
ex situ żubra Bison bonasus w Polsce” kolejne uzupełnienia i korekty do wniosku końcowego przesyłane 
były do Instytucji Wdrażającej z opóźnieniem od 44 do 74 dni44. W § 8 pkt. 13 umów o dofinansowanie 
ww. Projektów określono, że Beneficjent jest zobowiązany, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, do złożenia 
poprawionego wniosku o płatność w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Prorektor ds. Nauki poinformował, że przyczyny opóźnień to m.in.: obszerność dokumentacji, brak osób 
zatrudnionych wyłącznie do poprawy dokumentacji rozliczanych wydatków (osoby zajmujące się wcześniej 
projektem musiały godzić te obowiązki z bieżącą pracą) oraz zbyt krótki czas na poprawę obszernej 
dokumentacji końcowej (uwagi wpłynęły w okresie zaplanowanych urlopów). Niemożliwe jest dotrzymanie 
siedmiodniowego terminu na poprawienie wniosku m.in. z uwagi na czas niezbędny do przesłania 
dokumentów przez partnerów projektu. Roczne opóźnienie w przesłaniu uwag przez CKPŚ spowodowało, 
brak możliwości wywiązania się przez SGGW z terminów określonych w umowie. +W obydwu Projektach 
niewypłacone dofinansowanie pokryte zostało ze środków własnych SGGW oraz ze środków własnych 
każdego z Partnerów w kwotach odpowiadającym poniesionym przez nich wydatkom.
Z informacji uzyskanej z CKPŚ wynika, że ze względu na rozbudowaną strukturę projektów (duża liczba 
podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków) i związane z tym problemy po stronie Beneficjenta (SGGW) 
z wyegzekwowaniem i dochowaniem należytej staranności w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej 
(co skutkowało koniecznością wielokrotnych uzupełnień), jak również biorąc pod uwagę wnioskowane przez 
Beneficjenta zmiany w projektach, które wymagały opinii Instytucji Pośredniczącej, weryfikacja dokumentów 
dla tych dwóch projektów wymaga znacznie więcej czasu. W dniu, w którym złożono wniosek o płatność 
nr 17 dla projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno wschodnia”, w trakcie weryfikacji były 
trzy poprzednie wnioski o płatność. CKPŚ miała dużą trudność w uzyskaniu od Beneficjenta ostatecznej wersji 
harmonogramu realizacji projektu. Dokumentacja przesłana z wnioskiem o płatność nr 18 była weryfikowana 
z opóźnieniem, gdyż niezatwierdzony był wniosek o płatność nr 17, a bez zatwierdzenia poprzednich wniosków 
nie jest możliwa końcowa weryfikacja zadań i wydatków w projekcie.

 y Klub Przyrodników, z naruszeniem zasad i terminów wynikających z zawartej umowy z NFOŚiGW45,  
z 25-dniowym opóźnieniem przedłożył do Funduszu rozliczenie końcowe. Z § 4 ust. 11 umowy wynika  
m.in., że Klub nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia realizacji zadania (tj. od 31.12.2013 r.) 
zobowiązany był przedłożyć NFOŚiGW rozliczenie końcowe wykorzystania dotacji. Sprawozdanie 
poprawione i uzupełnione o rozliczenie końcowe dofinansowania Klub przesłał dopiero 11.03.2014 r.
Z opóźnieniem 171-dniowym przedłożone zostało do Funduszu poprawione i uzupełnione sprawozdanie 
opisowe wraz z wynikami monitoringu. Termin przedłożenia ustalono na 270 dni od daty zakończenia 
przedsięwzięcia, tj. od 31.12.2013 r. Pismem z 17.03.2015 r. Klub przesłał poprawioną i uzupełnioną wersję 
sprawozdania z osiągniętych efektów. Pierwsza wersja sprawozdania opisowego wysłana została z 15.01.2015 r.46. 
Jako przyczynę przekazania z opóźnieniem sprawozdania końcowego oraz sprawozdania opisowego 
wraz z wynikami monitoringu, Prezes Klubu wskazał na „(…) ewidentne przeoczenie i zaniedbanie 
z naszej strony”.

 y W Fundacji WWF Polska stwierdzono, że dokumenty rozliczeniowe (wnioski)/sprawozdawcze projektów 
były składane z opóźnieniem:
– Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce – od 5 do 107 dni;
– Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce – od 3 do 197 dni;
– Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej części Karpat – od 3 do 26 dni.
Główna Księgowa w Fundacji WWF Polska stwierdziła, że nie ma wiedzy, dlaczego nastąpiły opóźnienia.

44  Np. na pismo CKPS z 13 sierpnia 2014 r. odpowiedzi udzielono 21 października 2014 r., na pismo z 28 listopada 2014 r. 
odpowiedzi udzielono 19 lutego 2015 r., a na pismo z 15 września 2015 r. odpowiedzi udzielono 6 listopada 2015 r.

45  Umowa nr 802/2012/Wn-50/OP-PO-EF/D z dnia 23.11.2012 r. o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Utrwalenie 
efektów ekologicznych uzyskanych w ramach działania – „Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach 
Krajeńskich”. Termin realizacji zadania – 31.12.2013 r.

46  W przesłanych dokumentach: brak było jakiejkolwiek oceny osiągniętych efektów ekologicznych oraz brak było wyników 
monitoringu. Na sprawozdaniu – brak było podpisów osób reprezentujących przesłaną dokumentację.
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W konsekwencji opisanych powyżej działań ostateczne rozliczenie projektów i wydatkowanych 
środków następowało po wielu miesiącach, a czasami w terminie dłuższym niż rok po zakończeniu 
projektu.

 y Projekt Ochrona in situ żubra w Polsce, którego beneficjentem koordynującym była SGGW, został 
zrealizowany do 31 maja 2014 r., tj. w terminie określonym w umowie (po zmianach), ale do zakończenia 
kontroli47 nie został rozliczony. Ze środków EFRR rozliczono 8 154,1 tys. zł, a kwota 1 907,9 tys. zł jest w trakcie 
rozliczania. Wniosek o płatność końcową nie został zatwierdzony przez CKPŚ do 11 grudnia 2015 r. Ze środków 
NFOŚiGW rozliczono kwotę 1 398,8 tys. zł, a pozostała do rozliczenia kwota wynosiła 376,8 tys. zł.

 y Projekt Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce – część północno-wschodnia został zrealizowany 
w terminie określonym w umowie (31 marca 2014 r.), ale do zakończenia kontroli nie został rozliczony. 
Ze środków UE rozliczono 4 940,2 tys. zł, a kwota 705,5 tys. zł jest w trakcie rozliczania. Wniosek o płatność 
końcową do 11 grudnia 2015 r. nie został zatwierdzony przez CKPŚ. Ze środków NFOŚiGW rozliczono kwotę 
871,8 tys. zł, a pozostała do rozliczenia kwota wynosiła 124,5 tys. zł.

 y Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA”, realizujące projekt Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli 
w sieci Natura 2000 w Południowo-Zachodniej Polsce, który został zakończony w dniu 31 sierpnia 2014 r., 
sporządziło i przesłało do CKPŚ ostatni wniosek o płatność końcową na łączną kwotę 141 217,75 zł w dniu 
19 października 2015 r. Do dnia zakończenia kontroli projekt nie został ostatecznie rozliczony.

 y W Fundacji WWF przewlekły sposób rozliczania dotyczył trzech48 z czterech zakończonych projektów. 
Realizację jednego z projektów rozliczono po roku i 7 miesiącach od jego zakończenia. Przy czym 
rozliczenie to nastąpiło po roku i 10 miesiącach po rozpoczęciu realizacji kolejnego projektu, stanowiącego 
kontynuację wcześniejszych działań, o analogicznym celu strategicznym.

Za niewłaściwą praktykę NIK uważa wnioskowanie i rozpoczynanie realizacji kolejnego projektu, 
pokrywającego się merytorycznie z już realizowanym, w momencie niezakończenia i nierozliczenia 
pierwszego z nich.

 y PTOP „Salamandra” jednocześnie realizowało projekty: Reintrodukcja i ochrona susła moręgowanego 
w Polsce, etap IV oraz Utrwalenie efektów ekologicznych w programie reintrodukcji i ochrony susła 
moręgowanego w Polsce.

Zdaniem NIK, w sytuacji gdy beneficjent stara się o dofinansowanie kolejnego projektu mającego 
być kontynuacją realizowanego, dofinansowanie powinno być udzielone dopiero po rozliczeniu 
rzeczowym i finansowym poprzedniego projektu.

Wydaje się to szczególnie istotne wobec występowania opisanych wcześniej nieprawidłowości 
w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej.

Nieterminowe i przewlekłe rozliczanie projektów nie wiązało się z konsekwencjami finansowymi 
dla żadnej ze stron umowy, w sytuacji gdy płatności stanowiły refundację wydatków. Odmiennie 
traktowane były udzielane beneficjentom zaliczki. Zgodnie z postanowieniami umów kwoty 
zaliczek winny być rozliczone (na ogół) w terminie 180 dni, w przeciwnym wypadku beneficjent 
obciążany był karami finansowymi.

Kontrola ujawniła przypadki nieterminowego rozliczania zaliczek i naliczenia przez CKPŚ  
kar finansowych.

 y W trakcie realizacji projektu Ochrona podkowca małego w Polsce trzykrotnie nie wykorzystano w pełni, 
przekazanych przez CKPŚ zaliczek. W konsekwencji CKPŚ naliczyło Polskiemu Towarzystwu Przyjaciół 
Przyrody odsetki w kwocie 132,2 tys. zł. W efekcie zawartej ugody płatność ta została rozłożona 
na miesięczne raty w wysokości 2,2 tys. zł na okres pięciu lat.

 y W trakcie realizacji projektu Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo-
-Zachodniej Polsce przez Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA”, CKPŚ (Instytucja Wdrażająca) stwierdziła 
niedotrzymanie 180-dniowego terminu na rozliczenie zaliczki przekazanej 11 maja 2011 r. w kwocie 

47  11 grudnia 2015 r.

48  POIŚ.05.014.00-00-341/10; POIŚ.05.00-00-041/08; POIŚ.05.01.00-00-342/10.
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1.239.932,33 zł i poinformowała o konieczności (zgodnie z postanowieniami umowy) zapłaty odsetek 
od nierozliczonych środków w wysokości 103.081,0 zł. Prezes Stowarzyszenia, nieterminowe rozliczenie 
zaliczki wyjaśniał nieprecyzyjną informacją od osoby opiekującej się projektem w CKPŚ. Na wniosek 
Stowarzyszenia, Minister Środowiska (Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2007–2013), decyzją z 5 maja 2015 r. 
umorzył wskazaną należność powołując się m.in.: na spełnienie przesłanek „ważnego interesu dłużnika” 
i „ważnego interesu publicznego”.

 y Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA dwukrotnie nieterminowo rozliczyło uzyskane zaliczki, co skutkowało 
naliczeniem odsetek w kwocie 8,6 tys. zł.

Zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowaniu, beneficjenci zobowiązani byli zapewnić 
informację i promocję projektu. Dokumenty oraz produkty realizacji projektu winny być oznakowane 
logo jednostki finansującej, brak oznakowania może spowodować, że poniesione na to działanie 
środki finansowe nie zostaną uznane za koszty kwalifikowane.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszyscy kontrolowani beneficjenci zamieszczali informacje 
o projekcje na swoich stronach internetowych. Opracowywali oraz rozpowszechniali nieodpłatnie 
książki, broszury, ulotki informacyjne, naklejki itp. W miejscu realizacji przedsięwzięcia umieszczane 
były tablice informacyjne i pamiątkowe.

 y Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA podawało do publicznej wiadomości informacje o otrzymaniu 
dofinansowania na realizację projektów: Ochrona ptaków i Ptasie wyspy, m.in. na swojej stronie 
internetowej oraz na sporządzanych dokumentach dotyczących tych projektów. Realizując działania 
z zakresu promocji projektów wykonano również m.in. broszury na temat projektu, plakaty, naklejki, 
tablice i banery typu roll-up, zawierające logo jednostek finansujących, oznakowano zakupiony w ramach 
projektów sprzęt oraz samochód ciężarowy pick-up. Wykonano i ustawiono tablice ostrzegawczo- 
-informacyjno-edukacyjne na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły i Żwirowni Skoki oraz tablice 
informacyjno-edukacyjne na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie.

Wystąpiły przypadki nieopatrzenia dokumentów logo jednostki finansującej.
 y Klub Przyrodników, z naruszeniem zasad wynikających z zawartej umowy z NFOŚiGW49, nie zamieścił 

na dokumentach logo Funduszu. Na zawartych umowach z wykonawcami prac w ramach ww. umowy50, 
jak również na pismach kierowanych do Funduszu brak było jego logo, podczas gdy obowiązek w tym 
zakresie wynikał z §16 ust. 2 umowy. Prezes Klubu wyjaśnił m.in., że braki i zaniedbania w tym zakresie 
wynikają „(…) z naszego przeoczenia”.
Z kolei w ramach projektu Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski, finansowanego ze środków 
z Funduszu LIFE oraz NFOŚiGW, w przypadku umowy nr 183/022/14 (zakup samochodu marki NISSAN 
za kwotę 96.000 zł) brak było w treści umowy jakiejkolwiek informacji o dofinasowaniu oraz wymaganych 
logotypów. Natomiast w przypadku umowy nr 48/2014 (dostawa sprzętu do koszenia51 w łącznej kwocie 
218.510 zł) Klub nie zamieścił stosowanych logotypów na umowie.
Obowiązek w tym zakresie wynikał z §14 umowy z dnia 25.07.2014 r.52, zgodnie z którym Klub zobowiązany 
jest do umieszczania we wszystkich materiałach dotyczących projektu informacji dotyczących przedsięwzięcia 
w zakresie dofinansowania oraz zamieszczania w tych materiałach logo. Niezależnie od ww. obowiązków 
Klub zobowiązał się do stosowania form informowania o uzyskanym dofinansowaniu zgodnie z Instrukcją 
oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW.
Prezes Klubu wyjaśnił, że zaniedbania w zakresie braku informacji i logotypów na umowach wynikają „(…) 
z naszego przeoczenia”.

49  Umowa nr 802/2012/Wn-50/OP-PO-EF/D z dnia 23.11.2012 r. o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Utrwalenie 
efektów ekologicznych uzyskanych w ramach działania – „Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach 
Krajeńskich”. Termin realizacji zadania – 31.12.2013 r.

50  Umowa w zakresie usuwania nalotów drzew i krzewów oraz koszenia łąk (nr 59/2013 z 24.07.2013 r.) w kwocie brutto 12.031 zł 
oraz umowa w zakresie remontu budowli piętrzących zbiorników retencyjnych, zastawek, progów i grobli w kwocie brutto 
165.565,47 zł (nr 60/2013 z 26.07.2013 r.).

51  Ciągnik kompaktowy, specjalistyczna kosiarka (2 szt.), przyczepa do kosiarki, przyczepa samochodowa na przewóz ciągnika, 
wykaszarki spalinowe (6 szt.).

52  Umowa z  NFOŚiGW zawarta na  podstawie ustawy z  dnia 27  kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.) a także Porozumienia w raz z aneksami w sprawie wdrażania Instrumentu Finansowego 
LIFE+ ustanowionego na lata 2007–2013.
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W miejscach realizacji projektów umieszczane były tablice informacyjne i pamiątkowe według 
określonych przez instytucje finansujące wzorów.

Nie było możliwości aby beneficjent zamieścił w danym miejscu jedną tablicę zawierającą wszystkie 
niezbędne informacje o finansowaniu projektu.

Zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiącą Załącznik do uchwały Zarządu 
nr A/54/5/2011 z dnia 21.12.2011 r., gdy przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Instrumentu 
Finansowego Life+, priorytetów PO IiŚ lub innych środków współfinansowanych jednocześnie 
ze środków NFOŚiGW, oznakowanie tablicami informacyjnymi i pamiątkowymi przedsięwzięć 
wymaga zastosowania dwóch rodzajów tablic: tablicy o współfinansowaniu przedsięwzięcia 
ze środków pochodzących z budżetu UE oraz odrębnej tablicy informującej o współfinansowaniu 
ze środków NFOŚiGW.

W konsekwencji miejsce projektu jest „otablicowane” kilkoma różnymi tablicami.

Zgodnie z umowami na realizację projektu nie tylko tablice informacyjne ale także tablice 
pamiątkowe muszą być wykonane przed ostatecznym rozliczeniem projektu. W związku 
ze stosowaną przez CKPŚ praktyką aneksowania umów po zakończeniu projektu, nierzadko jego 
wartość ulega zmianie, co w konsekwencji prowadzi do tego, że zamieszczone na tablicach dane 
są nieprawdziwe.

Sytuację taką odnotowano np. w miejscu realizacji projektu Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej 
siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego. Obok siebie stały tablice informacyjne, pamiątkowe 
oddzielne dla każdego źródła finansowania, zawierające różne dane o wartości projektu.

 y W miejscu realizacji projektu Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego, 
przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zamontowano sześć tablic informacyjnych o projekcie, 
na których podano dwie różne wartości projektu ogółem, tj. 3.552.991,25 PLN na tablicy pamiątkowej 
NFOŚiGW oraz 3.739.995 PLN na tablicach informacyjnych PO IiŚ i NFOŚiGW. Podane kwoty nie były 
ostateczną wartością projektu, która faktycznie wynosiła 3.812.423,91 zł. Powyższe wyjaśniono, że: „(…) 
W związku z koniecznością wykonania tablic pamiątkowych najpóźniej do dnia 31.12.2014r., zgodnie z podpisaną 
umową z Wykonawcą; przesunięciem daty zakończenia realizacji projektu i tym samym okresu kwalifikowalności 
wydatków na dzień 31.03.2015 r.; zwiększeniem kwoty projektu ogółem razem ze złożonym dnia 27.04.2015 r. 
wnioskiem o płatność końcową do CKPŚ, aneksowaniem dnia 06.08.2015r. umowy o dofinansowanie projektu 
zwiększającym jego wartość ogółem, pozytywną weryfikacją przez CKPŚ wniosku o płatność końcową dnia 
09.09.2015r.,wyrażeniem przez NFOŚiGW w Warszawie dnia 27.10.2015r. zgody na zmianę warunków umowy 
polegającej na zwiększeniu kosztów projektu ogółem, bez zmiany dofinansowania ze środków NFOŚ, brakiem 
przelewu płatności końcowej NFOŚ w wysokości: 18.674,02 zł do dnia składania niniejszych wyjaśnień Najwyższej 
Izbie Kontroli na wykonanej i odebranej dnia 23.12.2014 r. tablicy pamiątkowej NFOŚiGW nie była zamieszczona 
ostateczna kwota wartości projektu ogółem, która po zatwierdzeniu przez NFOŚiGW dnia 27.10.2015 r. wynosi: 
3 812.423,91 zł. Po dokonaniu płatności końcowej przez NFOŚiGW w Warszawie Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego zleci wykonanie 3 sztuk tablic pamiątkowych NFOŚiGW z prawidłową kwotą wartości projektu 
ogółem: 3 812.423,91 zł i zamontuje je w terenie (obszar realizacji projektu Cypel Helski) (…)”.
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Zdjęcie nr 7 
Cztery rodzaje tablic zamieszczonych w miejscu realizacji projektu „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej 
siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego” 

45 

Źródło: materiały z kontroli NIK.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zobowiązała się wprawdzie do wymiany tablic, 
co jednak pociąga za sobą wydatkowanie dodatkowych środków.

W ocenie NIK zamieszczanie w tym samym miejscu tablic informacyjnych i pamiątkowych 
oddzielnie w odniesieniu do każdego ze źródeł finansowania, powoduje „zaśmiecanie” krajobrazu, 
a zamieszczanie tablic pamiątkowych przed ostatecznym rozliczeniem projektu wprowadza 
dezinformację. Racjonalnym byłoby zamieszczenie w danym miejscu, pojedynczej tablicy 
informacyjnej w okresie realizacji projektu, a po zakończeniu projektu jednej tablicy pamiątkowej 
zawierającej informacje o wszystkich źródłach finansowania. Instytucje udzielające dofinansowania 
powinny dokonać wspólnych uzgodnień w tej sprawie.

 y Starostwo Powiatowe w Tucholi w miejscu realizacji projektu ustawiło połączone tablice wymagane 
przez NFOŚIGW oraz CKPŚ, co przy istniejących uwarunkowaniach, było lepszym rozwiązaniem.
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Zdjęcie nr 8 
Tablica informująca o realizacji projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej 
w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

46 

Źródło: materiały z kontroli NIK.



53

I N F O R M A C J E  D O D AT K O W E4
 4.1  Przygotowanie kontroli

Kontrola poprzedzona została analizą stanu prawnego, dostępnych dokumentów, opracowań, 
artykułów prasowych, sprawozdań z posiedzeń komisji sejmowych oraz wyników dotychczasowych 
kontroli NIK.

 4.2  Ustalenia innych kontroli

W 1853 spośród 20 jednostek objętych niniejszą kontrolą, instytucje finansujące przeprowadzały 
kontrole realizacji dofinansowywanych projektów. W wyniku tych kontroli stwierdzano 
nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień i przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, 
prowadzenia dokumentacji księgowej, braku procedur weryfikacji wykonania zlecanych prac.

Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu (dalej: UKS) przeprowadził w okresie od 22 września 
do 1 grudnia 2015 r. postępowanie kontrolne w Stowarzyszeniu EKO-UNIA w zakresie: [1] celowości 
i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2013 r., [2] rzetelności deklarowania 
podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób 
prawnych. Szczegółowym badaniem objęto realizację w 2013 r. projektu pn. „Trwałe zachowanie 
zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo-Zachodniej Polsce”. W tym roku 
na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało łącznie 744,8 tys. zł, w tym 637,8 tys. z budżetu 
Unii Europejskiej i 107,0 tys. zł z dotacji NFOŚiGW. Analizie kontrolnej poddano łącznie 29 umów. 
W adnotacji z dnia 3 grudnia 2015 r. kontrolerzy UKS wskazali, że wyboru wykonawców usług 
Stowarzyszenie dokonało zgodnie z obowiązującymi w Stowarzyszeniu regulaminami o udzielanie 
zamówień publicznych54. Przeprowadzone postępowania udokumentowano protokołami 
z oszacowania wartości zamówienia, ogłoszeniem o przetargu i załącznikami do ogłoszenia, 
złożonymi ofertami, protokołami komisji przetargowej z rozstrzygnięcia przetargu, ogłoszeniem 
o rozstrzygnięciu przetargu.
W toku postępowania UKS ustalono, że dwie faktury na łączną kwotę 72,9 tys. zł brutto, ujęto 
w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podmiotu SA(…) w miesiącu listopadzie i grudniu 
2013 r. pomimo, że przewidziane w zawartych umowach usługi nie zostały w 2013 r. fizycznie 
zrealizowane przez firmę SA (…), lecz zostały podzlecone osobom fizycznym, wbrew § 8 umowy 
zlecenia z dnia 22 lipca 2013 r., zawartej przez Stowarzyszenie z firmą SA(…), o treści: „Zleceniobiorca 
nie może powierzyć wykonania zlecenia innym osobom bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie”. 
Prezes Stowarzyszenia wskazał, że według wiedzy Stowarzyszenia firma SA(…) wykonywała prace 
związane z usuwaniem roślinności oraz koszeniem ręcznym łąk, na podstawie zawartych umów. 
Stwierdził także, iż firma SA(…) zatrudniała dodatkowych pracowników a praca, którą Stowarzyszenie 
potwierdziło w protokołach odbioru polegała na: wspólnym wyznaczaniu łąk i miejsc na łąkach 
przeznaczonych do karczowania; współpracy przy obmiarze terenów łąk i terenów wykonanych prac 
za pomocą GPS; przekazaniu pracownikom zadań, nadzorze nad pracownikami i wykonywanymi 
pracami, odebraniu od organizatorów terenowych wskazówek i zaleceń dotyczących wykonanych 
prac; finalnym, protokolarnym odbiorze prac;

53  Nie było kontroli w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej i Fundacji na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju w Warszawie.

54  Regulamin udzielania przez Stowarzyszenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 
równowartość kwoty 14.000 Euro w projektach finansowanych z POIiŚ, Regulamin udzielania przez Stowarzyszenie zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro w projektach finansowanych 
z POIiŚ.
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W zakresie dotacji otrzymanej z NFOŚiGW, UKS we Wrocławiu, skonfrontował dane wykazane 
przez Stowarzyszenie w tabelarycznych zestawieniach kosztów poniesionych w 2013 r. ze środków 
NFOŚiGW oraz we wnioskach o płatność z 2013 r. (przedkładanych do CKPŚ) i w ewidencji do konta 
rachunkowego 738-03 „Motyle koszty kwalifikowalne z NFOŚiGW” z dokumentacją źródłową 
(fakturami, rachunkami, listami płac, umowami) oraz materiałami powstałymi w związku z realizacją 
projektu – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z ww. dotacji. 
W wyniku badania nie stwierdzono nieprawidłowości.

 4.3  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

W kontroli udział wzięło sześć jednostek organizacyjnych NIK: Departament Środowiska  
oraz Delegatury NIK w: Białymstoku, Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 
Skontrolowano 20 podmiotów. Wykaz podmiotów objętych kontrolą oraz jednostek organizacyjnych 
NIK przeprowadzających czynności kontrolne zawiera Załącznik 5.1.

Kontrola polegała na bezpośrednich badaniach dokumentów. W części podmiotów i obszarów 
kontrolnych analizy dokonywano w odniesieniu do wybranej próby dokumentów.

W toku kontroli, w ramach działań dodatkowych, powołano 6 świadków oraz zasięgano 
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK dodatkowych informacji w 10 jednostkach, 
w tym NFOŚiGW oraz CKPŚ.

W efekcie kontroli sporządzono 20 wystąpień pokontrolnych. Do 4 wystąpień wniesiono 
zastrzeżenia55.

Uchwałami Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli, 
w odniesieniu do 31 rozpatrzonych zastrzeżeń 11 zostało przyjętych w całości, 3 przyjęto w części 
a 17 oddalono w całości.

W wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem 38 wniosków pokontrolnych. Do dnia 
29 czerwca 2016 r. zrealizowano 19 wniosków, w trakcie realizacji jest 18 wniosków, nie podjęto 
działań dla realizacji jednego wniosku.

W wystąpieniach pokontrolnych wnioskowano m.in. o:

– przestrzeganie postanowień umów o dofinansowanie w zakresie prowadzenia przetargów 
i rozliczania uzyskanych dochodów;

– określanie terminów realizacji projektów z uwzględnieniem oczywistych uwarunkowań 
mających wpływ na terminową ich realizację;

– ujmowanie w księgach rachunkowych zapisów zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce 
w danym okresie sprawozdawczym;

– dochowanie należytej staranności przy szacowaniu zakresu i kosztów prac niezbędnych 
do osiągnięcia pełnego efektu ekologicznego projektu, w celu uniknięcia konieczności 
przesuwania terminu ich realizacji oraz zwiększania kosztów projektu, a w tym dofinansowania 
ze środków publicznych;

– wybór wykonawców usług i dostaw zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i wewnętrznymi 
procedurami;

55  Zastrzeżenia wnieśli: Prezes Klubu Przyrodników w Świebodzinie, Prezes Zarządu Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA, 
Prezes Polskiego Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro-Natura” oraz Prezes Zarządu PTOP „Salamandra”.
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– prowadzenie ewidencji księgowej realizowanych projektów, zgodnie z wymaganiami uor 
i postanowieniami wynikającymi z zawartych umów z jednostkami finansującymi;

– zapewnienie prawidłowego, kompletnego i terminowego sporządzania wniosków o płatność 
w ramach realizowanych projektów;

– ujmowanie w umowach z podwykonawcami zapisów zabezpieczających interesy jednostki 
w sytuacji nieterminowego lub niewłaściwego wykonania umowy oraz dotyczących 
sprawowania kontroli nad przebiegiem jej realizacji;

– zrealizowanie w pełni wskaźników rezultatu projektu;

– terminowe sporządzanie i przedkładanie sprawozdań i raportów instytucjom współfinansującym 
projekty;

– podjęcie działań w celu wyegzekwowania należnych kar z tytułu nieterminowej realizacji zadań;

– terminowe regulowanie zobowiązań na rzecz wykonawców w ramach realizowanych projektów;

– zamieszczanie wymaganych umowami informacji i oznakowań dotyczących dofinansowania 
przedsięwzięcia;

– zamieszczanie w umowach z wykonawcami postanowień o przekazaniu praw autorskich 
na beneficjenta;

– prawidłowe dokonywanie poprawek na dowodach księgowych;

– sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, w tym sprawozdań, na podstawie prawidłowo 
prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej i w obowiązujących terminach;

– zapewnienie, przechowywania pełnej dokumentacji, związanej z realizowanymi projektami, 
umożliwiającej kontrolę ich realizacji, zgodnie z umowami o dofinansowanie, a także kontrolę 
prawidłowości wydatkowania środków publicznych;

– dokumentowanie czynności rozeznania rynku zarówno na etapie szacowania kosztów projektu, 
jak i przy szacowaniu wartości zamówień;

– przestrzeganie postanowień umów cywilnoprawnych przy zatwierdzaniu do wypłaty faktur 
(rachunków);

– właściwe koordynowanie realizacji projektów w celu terminowej ich realizacji;

– zaprzestanie dodatkowego finansowania zadań wchodzących w zakres zawartych umów;

– zapewnienie trwałości zapisów księgowych ujmowanych w poszczególnych okresach 
sprawozdawczych w księgach rachunkowych.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne NIK została poinformowana m.in. o:

– aktualizacji polityk rachunkowości, w tym: zmianie struktury planu kont w celu wydzielenia 
kosztów poszczególnych projektów i w odniesieniu do poszczególnych źródeł finansowania, 
zamieszczenia informacji o aktualnie użytkowanym programie finansowo-księgowym,

– ustaleniu formalnych zasad pracy zespołu księgowego,

– dokonaniu zamknięcia ksiąg rachunkowych za poprzednie lata,

– przygotowaniu procedur kontrolnych w obszarze rachunkowości, sprawozdawczości, zamówień 
publicznych, zatwierdzania i kontroli dokumentacji merytorycznej i finansowej projektów,

– wprowadzeniu obowiązku zamieszczania w umowach z podwykonawcami postanowień 
o przeniesieniu praw autorskich na zamawiającego,



56

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E

– przeprowadzeniu szkolenia zespołu projektu,

– ustaleniu procedur stosowanych przy szacowaniu kosztów na etapie składania wniosków,

– ustaleniu zasad gromadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej,

– zwracaniu szczególnej uwagi, aby zlecane podwykonawcom zadania nie pokrywały się 
rzeczowo i czasowo,

– wprowadzeniu dodatkowych mechanizmów kontrolnych mających przyczynić się do eliminacji 
błędów przy rozliczaniu delegacji służbowych,

– usunięciu zaległości sprawozdawczych.

 4.4  Finansowe rezultaty kontroli

Finansowe rezultaty kontroli stanowiły kwotę 1.279.054,62 zł, w tym z naruszeniem prawa 
wydatkowano 95.947,0 zł, z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami wydatkowano 
1.182.207,62 zł, a uszczuplenia środków wyniosły 900,0 zł.
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5.1.  Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, 

które przeprowadziły w nich kontrole

Lp.
Jednostki objęte kontrolą Jednostka organizacyjna NIK 

przeprowadzająca kontrolęNazwa

1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej 
w Drohiczynie

Delegatura NIK w Białymstoku2. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda w Krzywem

3. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białymstoku

4. Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w Turośli Kościelnej

5. Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w Toruniu
Delegatura NIK w Bydgoszczy

6. Starostwo Powiatowe w Tucholi

7. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w Warszawie

Delegatura NIK w Warszawie
8. Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie

9. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne 
w Pionkach

10. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

11. Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA” we Wrocławiu

Delegatura NIK we Wrocławiu12. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy

13. Fundacja EkoRozwoju we Wrocławiu

14. Urząd Miejski w Dobiegniewie
Delegatura NIK w Zielonej Górze

15. Klub Przyrodników w Świebodzinie

16. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Departament Środowiska

17. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra w Poznaniu

18. Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju w Warszawie

19. Fundacja WWF Polska w Warszawie

20. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro natura” 
we Wrocławiu
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5.2. Wykaz badanych projektów

Lp. Nazwa kontrolowanej 
jednostki Nazwa projektu

Wartość 
projektu według 
zawartych umów 

(tys. zł)

1.
Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej 
w Drohiczynie

– Elektro Odpowiedzialni 1.013,7

– Kajakowy Patrol św. Franciszka II 1.729,1

2. Stowarzyszenie Człowiek 
i Przyroda w Krzywem

– Ochrona rodzinnej flory przed gatunkami 
roślin obcego pochodzenia na obszarach 
Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” 
i „Roztocze Środkowe”

1.307,2

– Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 
w północno-wschodniej Polsce 16.506,6

– Niecierpek gruczołowaty – inwazyjny 
gatunek obcego pochodzenia, 
inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, 
metody zwalczania

854,8

3. Polskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków w Białymstoku

– Ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis 
na terenie województwa warmińsko- 
-mazurskiego etap 2

577,0

– Czynna ochrona cietrzewia na terenie 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
Puszcza Knyszyńska – etap II

4.854,8

– Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach 
Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze 
Natura 2000 Puszcza Knyszyńska

3.154,7

– Czynna ochrona dubelta Gallinago media 
w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej 
Narwi Dubelt LIFE+

8.556,0  
(w tym PTOP 7.882,0

– Ochrona orlika krzykliwego na wybranych 
obszarach Natura 2000 Orlik LIFE+

19.543,0  
(w tym PTOP 8.932,5

4. Stowarzyszenie Gmin Górnej 
Narwi w Turośni Kościelnej

– Budowa małej infrastruktury służącej 
zabezpieczeniu obszarów chronionych 
w Dolinie Górnej Narwi

2.554,6

5. Towarzystwo Przyrodnicze 
ALAUDA w Toruniu

– Ochrona ptaków w rezerwatach  
i na obszarze Natura 2000  
w województwie kujawsko-pomorskim

3.061,1

– Ptasie wyspy – czynna ochrona 
ptaków siewkowych (Charadriiformes) 
w najważniejszych ostojach gatunków

1.835,4

6. Starostwo Powiatowe w Tucholi
– Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja 

presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery 
Bory Tucholskie

2.906,2

7. Towarzystwo Przyrodnicze 
„Bocian” w Warszawie

– Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce 1.550,3

– Ochrona kulika wielkiego w kluczowych 
ostojach gatunku w Polsce 1.388,5

– Pola tętniące życiem – kampania na rzecz 
ochrony różnorodności biologicznej 
w krajobrazie rolniczym

831,6

– Monitoring kulika wielkiego  
w Polsce w latach 2015–2017 542,1
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projektu według 
zawartych umów 

(tys. zł)

8.
Fundacja na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju 
w Warszawie w Warszawie

– Woda źródłem życia 1.077,3

– ABC klimatu 1.413,8

– Czy baterie są jak bakterie 387,3

9.
Mazowiecko-Świętokrzyskie 
Towarzystwo Ornitologiczne 
w Pionkach

– Ochrona siedlisk żółwia błotnego  
w dolinie rzeki Zwoleńki 1.643,6

10. Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego

– Mieszkam na terenie chronionym prawa 
i obowiązki 812,5

– Ochrona in situ żubra w Polsce  
– część północno-wschodnia 13.385,3

– Ochrona ex situ żubra Bison bonasus 
w Polsce 7.910,9

– Rozwój metapopulacji żubra  
w północno-wschodniej Polsce 3.889,9

11. Stowarzyszenie Ekologiczne 
„EKO-UNIA” we Wrocławiu

– Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk 
i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo 
– Zachodniej Polsce

3.416,6

12. Fundacja Ekologiczna „Zielona 
Akcja” Legnica

– Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie 
małej infrastruktury turystycznej służącej 
zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną 
presją turystów

992,0

– Mała retencja – Duża sprawa – kampania 
na rzecz poprawy małej retencji 
na obszarach wiejskich

327,3

13. Fundacja EkoRozwoju 
we Wrocławiu

– Reintrodukcja i restytucja niepylaka apollo 
na Dolnym Śląsku 2.823,8

– Ochrona czynna przeplatki maturny, 
gatunku wskaźnikowego łęgów,  
w Polsce Południowo-Zachodniej

2.411,9

– Drogi dla natury – kampania promocji 
zadrzewień w krajobrazie rolniczym,  
jako siedlisk przyrody i korytarzy 
ekologicznych (LIFE+)

2.006, 6 tys. euro

14. Urząd Miejski w Dobiegniewie

– Zmniejszenie presji na obszary 
Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez 
wzmocnienie funkcji turystycznej terenów 
rekreacyjnych Gminy Dobiegniew

5.193,1

15. Klub Przyrodników 
w Świebodzinie

– Kontynuacja ochrony ekosystemów 
mokradłowych w Puszczy Drawskiej 1.862,6

– Ochrona zagrożonych gatunków chwastów 
segetalnych na Opolszczyźnie 335,0

– Utrwalenie efektów ekologicznych 
uzyskanych w ramach działania 
Kompleksowa ochrona mokradeł i mała 
retencja wody w Borach Krajeńskich

160,0

– Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) 
w młodoglacjalnym krajobrazie Polski 
północnej

7.139,2

– Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) 
południowej Polski 4.313,4
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16. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego

– Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej 
siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego 3.740,0

– Utrwalenie efektów ekologicznych 
pierwszego etapu tworzenia parku 
wydmowego

395,1

– Renaturalizacja siedlisk i roślinności 
na zdegradowanych torfowiskach wysokich 
woj. pomorskiego

4.890,5

– Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk 
i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie 
Zatoki Gdańskiej

2.545,0

– Przyjaciel środowiska naturalnego 501,0

17. Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody Salamandra w Poznaniu

– Reintrodukcja i ochrona susła 
moręgowanego w Polsce, etap IV 849,3

– Utrwalanie efektów ekologicznych 
w programie reintrodukcji i ochrony susła 
moręgowanego w Polsce

288,3

– Utrwalanie efektów ekologicznych projektu 
reintrodukcji popielicy w Puszczy Bukowej 116,8

– Przywrócenie celu ochrony w obszarze 
Natura 2000 Kopanki 28,2

– Działalność edukacyjna w Rezerwacie 
Meteoryt Morasko w Poznaniu 6,9

18. Fundacja Instytut na Rzecz 
Ekorozwoju w Warszawie

– Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony 
różnorodności biologicznej (seria broszur) 195,7

– Biogazownia – przemyślany wybór 579,1

– Agroturystyka przyjazna Naturze 2000  
(cykl szkoleń) 801,4

– Agroturystyka przyjazna przyrodzie 
stymulatorem podnoszenia jakości 
i konkurencyjności na rynku turystycznym 
– rozpoznanie uwarunkowań stworzenia 
systemu certyfikacji turystyki 
zrównoważonej w środowisku wiejskim

112,5

– Energooszczędne cztery kąty 724,7
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19. Fundacja WWF Polska 
w Warszawie

– Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia 
w Polsce (POIŚ.05.01.00–00–341/10) 
– projekt dofinansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko

3.629,6

– Kampania na rzecz ochrony różnorodności 
mórz i oceanów (791/2014/Wn-50/OP-XN-02/D) 
– projekt dofinansowany ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014

2.202,5

– Wsparcie restytucji i ochrony ssaków 
bałtyckich w Polsce (POIŚ.05.01.00-00-041/08)  
– projekt dofinansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko

6.273,0

– Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich 
(POIŚ.05.01.00-00-391/12) – projekt 
dofinansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

3.716,3

– Ochrona niedźwiedzia brunatnego 
Ursus arctos w polskiej części Karpat 
(POIŚ.05.01.00-00-342/10) – projekt 
dofinansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

1.800,0

20.
Polskie Towarzystwo Przyjaciół 
Przyrody „Pro natura” 
we Wrocławiu

– Ochrona podkowca małego w Polsce 9.434,1

– Ochrona podkowca małego i innych 
gatunków nietoperzy w południowej Polsce 
(PODKOWIEC+) Life

3.970,2 tys. euro
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5.3. Wykaz aktów prawnych i literatury dotyczących kontrolowanej tematyki

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).

5. Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
2007–2013 (wersja zaakceptowana przez KE z dnia 7 grudnia 2007 r. uchwałą Rady Ministrów 
z dnia 3 stycznia 2008 r.).

6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

7. Ustawa z  dnia 17  grudnia 2004 r. o  odpowiedzialności za  naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

8. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1649 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie Rady (WE) nr  1083/2006 z  dnia 11  lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i  uchylające rozporządzenie (WE) nr  1260/1999  
(Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r., s. 25 z późn. zm.) – uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. 
przez art.  153 ust.  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) Nr  1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnegona  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i  Europejskiego 
Funduszu Morskiego i  Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr  1083/2006  
(Dz. Urz. UE L 347z dnia 17 grudnia 2013 r., s. 320)

10. Rozporządzenie (WE) Nr  614/2007 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 23  maja 2007  r. 
w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+) (Dz. U. L 149 z 9.06.2007, s. 1) 
– uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. przez art. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i  rady (UE) Nr  1293/2013 w  sprawie ustanowienia programu działań na  rzecz środowiska 
i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z dnia 
11 grudnia 2013 r., s.185)

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych 
niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1883).

12. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 (zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego 
w dniu 5 lipca 2010 r.).

13. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w  zakresie kwalifikowania wydatków w  ramach 
PO IiŚ (MRR/IiŚ/1(5)06/2011).

14. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 MRR/IiŚ/4(1)05/13 Warszawa, 
29 kwietnia 2013 r.
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5.4. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Minister Środowiska

8. Minister Finansów

9. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

12. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

14. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej

15. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

16. Senacka Komisja Środowiska

17. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

18. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

19. Dyrektor Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

20. Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
























