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I. Dane identyfikacyjne 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków  

 

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady; Rektor Uniwersytetu Rolniczego  

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

 

1. Przygotowanie projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”. 

2. Inwentaryzacja roślin barszczów Sosnowskiego. 

3. Realizacja projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”. 

4. Monitoring trwałości projektu. 

5. Działalność naukowa, dydaktyczna i informacyjna w zakresie zwalczania 

     barszczy Sosnowskiego. 

 

Od 1 stycznia 2014 r. do 14 czerwca 2019 r. 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Krakowie 

 

 

1. Wojciech Dudek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/51/2019 z 25 lutego 2019 r.  

2. Dariusz Jankowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/52/2019 z 25 lutego 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

  

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (UR, Uniwersytet) zadań związanych z projektem 
„Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” (Projekt). 
Zastosowane metody zwalczania barszczu Sosnowskiego przyniosły zakładane 
rezultaty, tj. redukcję występowania tych roślin do 20% powierzchni obszarów 
objętych Projektem. Przed rozpoczęciem Projektu pracownicy Uniwersytetu wraz 
z przedstawicielami instytucji partnerskich zinwentaryzowali miejsca występowania 
barszczu Sosnowskiego, co pozwoliło na koncentrację działań na terenach 
szczególnie tego wymagających. UR prowadził prawidłowo nadzór nad gminami 
w zakresie skuteczności realizowanych przez nie zadań mających na celu 
zwalczanie barszczu w okresie trwałości Projektu. Uniwersytet upowszechniał 
wiedzę na temat zagrożeń związanych z barszczem Sosnowskiego poprzez 
organizowane spotkania w gminach, przygotowanie materiałów filmowych, a także 
udział specjalistów z Uniwersytetu w programach telewizyjnych.  
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości miały charakter formalny i nie wpłynęły 
na przebieg Projektu. I tak: 

 w umowach zawartych przez UR z gminami, na terenie których realizowano 
Projekt, nie zawarto zapisu wskazującego jednoznacznie na obowiązek 
samodzielnego zwalczania barszczu Sosnowskiego przez gminy w okresie 
trwałości Projektu. Niepodjęcie stosownych działań przez gminy mogłoby 
skutkować niewywiązaniem się przez Uniwersytet z umowy o dofinansowanie 
Projektu; 

 rozpoczęcie, przed podpisaniem umowy z gminą, czynności związanych ze 
zwalczaniem Barszczu, stwarzało ryzyko, iż poniesione przez Uniwersytet 
koszty, w przypadku ostatecznego niepodpisania umowy z gminą, nie zostaną 
rozliczone i będą stanowić wyłącznie obciążenie Uniwersytetu.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie projektu „Środowisko bez barszczu 
Sosnowskiego” 

 

1.1. Umowa na dofinansowanie realizacji Projektu 

Uniwersytet składając wniosek aplikacyjny z 18 czerwca 2013 r. rozpoczął starania 
o dofinansowanie realizacji Projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego – 
Heracleum Sosnowsky Mandem” w ramach Programu Operacyjnego PL02 
„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Jako partnerów wskazano 
Małopolską Izbę Rolniczą (MIR) oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Zakład 
Doświadczalny Grodkowice (IHAR). Czas trwania Projektu określono od 
października 2013 r. do kwietnia 2016 r. a jako rezultat Programu Operacyjnego 
wskazano wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych 
gatunków obcych. Całkowity koszt kwalifikowany oszacowano we wniosku 
aplikacyjnym na 3 798 806 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3 228 985 zł, 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
 opisowej. W przedmiotowym Wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 
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tj. 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu. Złożony wniosek znalazł się na 
pierwszym miejscu listy, uzyskując 100% wnioskowanego wsparcia3.  

(akta kontroli str.9-31) 

UR zawarł Umowę o dofinansowanie4 z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który działał w imieniu Ministra 
Środowiska, pełniącego funkcję Operatora dla Programu Operacyjnego PL02 
„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Przedmiotem umowy było 
udzielenie dofinansowania na realizację Projektu, którego cel określono jako 
„inwentaryzacja, monitoring oraz eliminacja Barszczu Sosnowskiego (…) jako 
inwazyjnego gatunku obcego z terenu gmin województwa małopolskiego oraz 
wybranych obszarów należących do Uniwersytetu Rolniczego oraz Instytutu Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin PIB w województwie małopolskim”. Dofinansowanie miało 
nastąpić w formie: zaliczki, płatności pośrednich oraz płatności końcowej. 
W Umowie o dofinansowanie wskazano, iż realizacja Projektu przyczyni się do 
osiągnięcia rezultatu w postaci wzrostu odporności rodzimych ekosystemów na 
presję inwazyjnych gatunków obcych. Całkowite koszty kwalifikowane (poniesione 
pomiędzy 11 marca 2014 r. a 30 kwietnia 2016 r.) miały, zgodnie z Umową 
o dofinansowanie, wynieść 3 798 806,00 zł, a poziom dofinansowania miał nie 
przekroczyć kwoty 3 228 985,00 zł, co stanowiło nie więcej niż 85% kwalifikowanego 
kosztu realizacji Projektu. 

(akta kontroli str.32-52) 

Umowa o dofinansowanie była dwukrotnie aneksowana. Aneksem nr 1/905 
przedłużono okres kwalifikowalności wydatków do 31 lipca 2016 r. Na podstawie 
aneksu nr 2/7626 dokonano aktualizacji listy sprzętu zakupionego w ramach 
Projektu w związku z aktualizacją Planu Wdrażania Projektu. Na przedmiotowej 
liście znalazły się: komputery (notebooki, 2 szt.), aparaty fotograficzne (2 szt.), 
kosiarki bijakowe (3 szt.), sekatory (2 szt.) oraz opryskiwacze rolnicze (2 szt.). 

(akta kontroli str.53-56) 

Zgodnie z Umową o dofinansowanie Projekt był wdrażany w partnerstwie z MIR 
oraz IHAR. Porozumienie pomiędzy UR a tymi instytucjami7 stanowiło załącznik do 
Umowy o dofinansowanie, a jego przedmiotem było uregulowanie wzajemnych praw 
i obowiązków stron w ramach Partnerstwa mającego na celu realizację Projektu pn. 
„Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden)”. 
Zgodnie z treścią porozumienia dokonano podziału obowiązków pomiędzy trzema 
umawiającymi się stro`nami: 

 UR: przygotowanie wniosku aplikacyjnego; nadzorowanie zadań8 nr 1,2,3,7,8,9; 
wykonywanie części zadania nr 2 na własnym terenie wg kosztów realizacji; 
realizacja zamówień publicznych dla wszystkich zadań projektowych; 
przeprowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej projektu w województwie 
małopolskim; raportowanie i rozliczenie Projektu; 

  MIR: inwentaryzacja populacji na nadzorowanym terenie; organizacja szkoleń 
i spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi z terenu województwa małopolskiego; 

                                                      
3 Pismo NF/DNIP/7555/2014 z 20 marca 2014 r 
4 Umowa Nr 557/2014/Wn-06/OP-XN-02/D zawarta 26 sierpnia 2014 r. w sprawie Projektu „Środowisko bez 
  barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden)” dofinansowanego ze środków Mechanizmu 
  Finansowego EOG 2009-2014. 
5 Podpisany w imieniu NFOŚiGW w dniu 28.04.2016 r. i w imieniu UR w dniu 10.05.2016 r. z mocą obowiązującą 
  od 30 kwietnia 2016 r. 
6 Podpisany w imieniu NFOŚiGW w dniu 29.11.2017 r. i w imieniu UR w dniu 19.12.2017 r. z mocą obowiązującą 
  od 31 lipca 2016 r. 
7 Umowa partnerstwa z 12 czerwca 2013 r.  
8 Gminy i inne jednostki na terenach których realizowano Projekt zostały zidentyfikowane jako numery zadań –  
  patrz str. 5 Wystąpienia pokontrolnego. 
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raportowanie do UR i rozliczenie z realizowanych zadań; nadzór nad 
wykonawstwem robót z zadań nr 4,5,6; 

 IHAR: inwentaryzacja populacji na nadzorowanym terenie – powiat wielicki; 
odpowiedzialność za techniczną i technologiczną realizację zadań projektowych; 
wykonawstwo części zadania nr 9 na własnym terenie wg kosztów realizacji; 
raportowanie do UR i rozliczenie z realizowanych zadań. 

Ponadto strony przedmiotowego porozumienia zobowiązały się do wniesienia 
własnych wkładów zgodnie z poniższym podziałem: 

 UR – 482 350,00 zł;  

 MIR – 40 500,00 zł; 

 IHAR – 73 971,00 zł. 

(akta kontroli str.57-66) 

1.2 Przyjęte wskaźniki Projektu i obszary jego realizacji 

Do umowy załączono dokument pn. Plan Wdrażania Projektu (PWP) zawierający 
szczegółowe rozbicie kosztów projektu (w tym budżet i źródła finansowania kosztów 
kwalifikowalnych), wskaźniki Projektu, działania Projektu oraz plan wydatkowania. 
Określone w PWP9 wskaźniki odnosiły się do celu ogólnego Projektu pn. Wzrost 
odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych, 
a obejmowały takie zagadnienia, jak: liczba przeprowadzonych inwentaryzacji i/lub 
monitoringów występowania gatunków obcych (wartość docelowa – 2), liczba 
inwazyjnych gatunków obcych zinwentaryzowanych lub poddanych monitoringowi 
(wartość docelowa – 1) oraz liczba inwazyjnych gatunków obcych, których presję 
ograniczono w ramach realizacji Projektu (wartość docelowa – 1). Ponadto PWP 
zawierał wskaźniki wyniku Projektu wraz z określoną wartością docelową: 
ograniczanie niekorzystnego wpływu inwazyjnych gatunków obcych (wartość 
docelowa 134 ha); opracowanie i druk folderów/ulotek/broszur (wartości docelowe: 
szt. 1/nakład 6000/liczba odbiorców 12000); budowa i obsługa stron 
internetowych/portali i wortali (wartości docelowe szt. 1/liczba odbiorców 11892); 
produkcja filmów (wartości docelowe szt. 1/ liczba odbiorców 20000; produkcja 
cyklicznych programów telewizyjnych/radiowych (wartości docelowe: telewizyjny 
szt. 1., radiowy szt. 2, liczba emisji 30, liczba odbiorców 95000); zorganizowanie 
konferencji/seminarium/warsztatów (wartości docelowe: liczba konferencji 1 szt., 
liczba seminariów 2 szt., liczba warsztatów 122 szt., liczba odbiorców 4419). 

 (akta kontroli str.118-130) 

W Raporcie końcowym z realizacji Projektu10 (Raport końcowy), w części 
odnoszącej się do opisu różnic między wartością uzyskaną a docelową wskaźników 
wskazano, iż różnice w wartościach wskaźników określonych w Umowie 
o dofinansowanie a uzyskanymi i podanymi w ww. Raporcie „były zaakceptowane 
na etapie realizacji umowy”. Przykładowo w Umowie o dofinansowanie wartość 
wskaźnika Zorganizowanie konferencji/seminarium/warsztatów wyniosła: liczba 
konferencji 1 szt., liczba seminariów 2 szt., liczba warsztatów 116, liczba odbiorców 
10000. 

(akta kontroli str.142-146) 

Opiekun naukowy Projektu wyjaśnił, że przedmiotowa kwestia została 
przedstawiona w piśmie UR do NFOŚiGW w związku z uwagami tegoż wyrażonymi 
do ostatniego wniosku o płatność. Zgodnie z pismem „(…) wskaźniki założone 
w projekcie zostały osiągnięte w większości znacznie ponad założone wartości. 

                                                      
9  W wersji po zmianach zaakceptowanych przez NFOŚiGW i przekazanej UR pismem nr DN.545.21.2016.64 
    NFOSiGW-17-100765 z 20.12.2017 r.  
10 Datowany na 23 listopada 2017 r. 
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Wyjątkiem jest wartość odbiorców konferencji/seminarium/warsztatów (planowana 
1/2/116/10000 – osiągnięta 1/2/122/4419). Beneficjent w trakcie realizacji projektu, 
dostrzegając zagrożenie nieosiągnięcia ww. wskaźnika, podjął szereg dodatkowych 
działań mających na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców 
województwa. Z podjętych działań warto zwrócić uwagę na założenie kanału na 
You Tube, gdzie prezentowano film na temat projektu (17 085 odsłon (…) stan na 
19.12.2016, a do dnia 22.11.2017, ok. 21 000 odsłon (…). Ponadto Beneficjent 
przeprowadził dodatkowo 6 szkoleń w gminach, gdzie był realizowany projekt”. 
Opiekun naukowy Projektu dodał ponadto, że NFOŚiGW zaakceptował ostatni 
wniosek o płatność, a także ostateczną wersję PWP i Raport końcowy z realizacji 
Projektu, co stanowi dowód na przyjęcie złożonych wyjaśnień przez adresata 
ww. pisma.  

  (akta kontroli str.189-192) 

Kontrola przeprowadzona przez NFOŚiGW w UR w zakresie realizacji Umowy 
o dofinansowanie nie zawierała elementów odnoszących się do wartości 
osiągniętych wskaźników. NFOŚiGW poinformował Uniwersytet o przyjęciu Raportu 
końcowego w dniu 21 grudnia 2017 r. 

(akta kontroli str.161-175,196-198) 

Obszar realizacyjny Projektu został podzielony na zadania (każdemu z nich 
odpowiadała jednostka, na terenie której zwalczano barszcz Sosnowskiego) i za 
które były odpowiedzialne osoby wskazane przez UR:  

 zadanie nr 1 – gminy: Bukowno, Trzyciąż, Wolbrom i Olkusz (16,22 ha); 

 zadanie nr 2 – gminy: Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków UR i Zielonki (18,3 ha); 

 zadanie nr 3 – gminy: Dąbrowa Tarnowska, Gromnik, Tarnów, Szerzyny, 
Czchów (11,6 ha);  

 zadanie nr 4 – gminy: Krynica, Łącko, Korzenna, Kamionka Wielka, Podegrodzie 
(7,5 ha); 

 zadanie nr 5 – gminy: Szaflary, Nowy Targ-Miasto, Ochotnica Dolna, 
Nowy Targ-gmina, Łapsze Niżne (16 ha); 

 zadanie nr 6 – gminy: Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Biały Dunajec 
(23,37 ha); 

 zadanie nr 7 – gminy: Gdów, Mszana Dolna, Lubień, Wiśniowa, Dobczyce 
(8,5 ha); 

 zadanie nr 8 – gmina Wieprz (7,9 ha); 

 zadanie nr 9 – tereny IHAR na terenie gminy Kłaj (24,1 ha). 

Łączna powierzchnia wyniosła 133,9 ha. 

(akta kontroli str.140-141) 

1.3 Wybór beneficjentów 

Odnośnie do sposobu wyboru gmin mających uczestniczyć w Projekcie Kierownik 
Projektu wyjaśnił, że Uniwersytet prowadzi badania nad zwalczaniem barszczu 
Sosnowskiego od 1990 r., wykonując także obserwacje dotyczące występowania 
barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego. Do źródeł wiedzy 
na temat barszczu należały obserwacje w ramach badań nad inwentaryzacją 
zachwaszczenia użytków rolnych oraz mapa występowania barszczu Sosnowskiego 
na terenie województwa małopolskiego opracowana przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. Kierownik Projektu dodał, iż gminy 
zwracały się do UR z prośbą o wskazanie metod zwalczania barszczu, wskazując 
równocześnie miejsca jego występowania. W konsekwencji „wyboru gmin mających 
uczestniczyć w projekcie dokonano na podstawie wcześniejszych zgłoszeń gmin 
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oraz na podstawie wyników badań nad inwentaryzacją zachwaszczenia użytków 
rolnych na terenie województwa małopolskiego”, a „identyfikacja miejsc 
występowania barszczu Sosnowskiego nastąpiła bez względu na to, kto był 
właścicielem działki”. 

(akta kontroli str. 183-188) 

Odnośnie do lokalizacji barszczu na terenach objętych Projektem Kierownik Projektu 
wyjaśnił, że „Inwentaryzację występowania, określenie powierzchni działek zajętej 
przez barszcz Sosnowskiego, zgodę na wejście w teren wykonano bez 
finansowania (za darmo) przed złożeniem wniosku o realizację projektu”. W dalszej 
części wyjaśnień wskazał, że „Powierzchnię obszaru działki porośniętą przez 
barszcz Sosnowskiego oceniano szacunkowo na podstawie wizytacji na miejscu 
oraz zdjęć lotniczych. Na podstawie obserwacji rozsiewania nasion przyjęto, 
że obszar rozsiewu nasion z pojedynczej rośliny wynosi od 2 do 4 m2. Osoby 
dokonujące szacunkowej oceny posiadały doświadczenie w określaniu powierzchni 
upraw m. in. w wyniku posiadania praktycznych umiejętności nabytych przy 
certyfikacji powierzchni upraw ekologicznych (…)”. 

(akta kontroli str.183-188) 

Wyboru gmin biorących udział w Projekcie dokonał UR. Kierownik Projektu wyjaśnił, 
że kontakt z jednostkami samorządu terytorialnego następował w formie 
telefonicznej, mailowej lub przez koordynatorów Projektu. Dodał, iż wystąpiły 
przypadki, gdy zaproszone gminy odmówiły udziału w Projekcie. Jednym 
z powodów takich decyzji były „wysokie 15% koszty udziału własnego lub brak 
rozdziału kompetencji pomiędzy 2-3 ośrodki decyzyjne (…)”. 

(akta kontroli str.183-188) 

1.4 Ryzyka związane z realizacją Projektu 

Czynniki ryzyka mogące wpłynąć na skuteczność realizacji Projektu zostały 
wykazane we wniosku aplikacyjnym11. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją istotności 
poszczególnych ryzyk do bardzo ważnych zaliczono: ryzyko finansowe: brak 
pokrycia wkładu własnego przez gminy z powodu braku środków finansowych (ze 
wskazaniem prawdopodobieństwa wystąpienia jako średnie); ryzyko organizacyjne: 
niepoprawność wykonania działań i bezpośrednich zabiegów (prawdopodobieństwo 
wystąpienia - niskie); ryzyko organizacyjne: brak zgody właścicieli działek 
(prawdopodobieństwo wystąpienia - wysokie) oraz ryzyko skażenia środowiska 
preparatami chemicznymi (prawdopodobieństwo wystąpienia - średnie). Jako 
elementy ryzyka o niższym poziomie istotności, określone jako ważne, wskazano: 
ryzyko finansowe: brak środków na pełną realizację działań (prawdopodobieństwo 
wystąpienia – średnie); ryzyko finansowe – zabezpieczenie finansowe starannego 
wykonania zadań przez wykonawców (prawdopodobieństwo wystąpienia – średnie); 
ryzyko organizacyjne: wystąpienie zagrożenia zdrowia (prawdopodobieństwo 
wystąpienia – wysokie) oraz likwidacja pożytecznych roślin ze środowiska 
(prawdopodobieństwo wystąpienia – wysokie). 

(akta kontroli str.15) 

                                                      
11 Część VI. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. 
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We wniosku aplikacyjnym do Projektu planowane metody zwalczania barszczu 
zostały określone przez wnioskodawcę, czyli Uniwersytet, jako innowacyjne. 
Zaliczono do nich iniekcję bezpośrednią herbicydu do szyjki korzeniowej roślin 
barszczu, którą, jak wskazano, będzie można stosować na terenie trudno 
dostępnym np. w przypadku występowania zakrzaczenia lub nachylenia zbocza. 
Ponadto wskazano, że na obszarach chronionych trudnodostępnych, gdzie nie ma 
możliwości stosowania herbicydów, rośliny barszczu będą wycinane na wysokości 
szyjki korzeniowej. 

(akta kontroli str.11-12) 

1.5 Rozliczenie Projektu 

W Raporcie końcowym wykazano, iż planowane całkowite wydatki kwalifikowane 
wyniosły 3 798 806,00 zł, natomiast rzeczywiste 3 796 505,98 zł, a powstała różnica 
wyniknęła z „oszczędności powstałych w procedurze wyboru podwykonawców”. 
W Notatce z kontroli uproszczonej przeprowadzonej przez NFOŚiGW dotyczącej 
Umowy o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego12 znalazły się m. in. zapisy odnoszące się do zakresu 
rzeczowego i finansowo-księgowego w tym: potwierdzono, że dokumenty 
przedłożone w NFOŚiGW przy rozliczeniu środków były zgodne z rzeczywistą 
oryginalną dokumentacją Projektu, oryginały dokumentów finansowych zostały 
opisane prawidłowo a na dokumentach finansowych nie stwierdzono zapisów 
świadczących o występowaniu podwójnego finansowania wydatków z innych źródeł 
niż wskazane w Umowie o dofinansowanie. 

 (akta kontroli str.143, 173-174) 

1.6. Wnioski wynikające z realizacji Projektu 

W przygotowanym przez UR Raporcie końcowym, w części odnoszącej się do 
wniosków i zdobytych doświadczeń zapisano, że szczególnie trudne okazało się 
zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenach trudnodostępnych takich jak stoki 
górskie, zarośla porastające brzegi rzek i potoków oraz tereny podmokłe 
i zabagnione. W konsekwencji na terenach tych nie było możliwe zastosowanie 
ciągników rolniczych wraz z maszynami, a prace wykonywano ręcznie. 
Zastosowanie metody iniekcyjnej oraz metody wycinki roślin barszczu oraz wycinki 
poniżej szyjki korzeniowej mogą być, zgodnie z Raportem końcowym, stosowane 
przy zwalczaniu barszczu Sosnowskiego na terenie całego kraju.  

(akta kontroli str.142-146) 

Kierownik Projektu wyjaśnił, że przyjęcie metody zwalczania chemicznej lub 
mechanicznej zależało od dostępności terenu dla ciągników i maszyn oraz od fazy 
rozwojowej roślin barszczu Sosnowskiego. Dostępność terenu determinowana była 
nachyleniem terenu, występowaniem zakrzaczeń i zadrzewień, długością 
i szerokością działki, możliwością dojazdu oraz wytrzymałością podłoża (grunty 
podmokłe). Dodał, że tam gdzie nie było możliwość użycia ciągników i maszyn, 
prace wykonywano ręcznie. Innym czynnikiem determinującym przyjęcie metody 
zwalczania była bliskość cieków wodnych. Zabiegi wykonywane były tak, aby ciecz 
robocza nie przedostała się do cieku wodnego, co oznacza, że w pobliżu cieków 
wodnych nie wykonywano oprysków. Ponadto Kierownik Projektu wyjaśnił, że biorąc 
pod uwagę fazę rozwojową roślin, przyjęto, że przy niewysokich roślinach barszczu 
w pierwszej kolejności stosowano metodę chemiczną, a potem mechaniczną, 
natomiast przy wysokich najpierw stosowano metodę mechaniczną, a potem 
chemiczną.  

(akta kontroli str. 183-188)  
                                                      

12 Notatka z 28 kwietnia 2017 r. z kontroli uproszczonej przeprowadzonej przez NFOŚiGW dotyczącej Umowy 
    o dofinansowanie ze środków MF EOG. 
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W trakcie realizacji Projektu najistotniejszy wpływ odegrały warunki atmosferyczne, 
które nie zostały wskazane jako czynnik ryzyka we wniosku aplikacyjnym. Zgodnie 
z wyjaśnieniami Kierownika Projektu ciągłe opady deszczu przedłużały w czasie 
wykonywanie zabiegów i wskazał dwa wydarzenia podczas realizacji Projektu. 
Pierwsze z nich to zasłabnięcie w upalny dzień pracownika firmy wykonującej 
zabiegi likwidacyjne barszczu Sosnowskiego co, zdaniem Kierownika Projektu, 
mogło być spowodowane intensywnym zapachem substancji emitowanej przez 
barszcz Sosnowskiego, tj. furokumaryny. Drugie, to fakt poparzenia kończyny dolnej 
jednej z osób podczas dokonywanych oględzin skutkujący trzydniową hospitalizacją. 
Nie stwierdzono natomiast przypadków wyrażenia przez właścicieli działek odmowy 
na zwalczanie barszczu Sosnowskiego, niemniej jednak w jednej z gmin, 
jak wyjaśnił Kierownik Projektu, właściciel zażądał wydzierżawienia sąsiedniej 
działki w celu zapewnienia możliwości zbioru siana i postulat ten został w efekcie 
spełniony. 

 (akta kontroli str. 183-188) 

Kontrola przeprowadzona przez NFOŚiGW i dotycząca uzyskanego przez UR 
dofinansowanego w ramach Projektu wykazała, że „zabiegi agrotechniczne 
i chemiczne związane ze zwalczaniem Barszczu były przeprowadzane 
[w] porozumieniu z jednostkami administracji samorządowej – urzędami gmin 
oraz właścicielami poszczególnych terenów”. 

 (akta kontroli str.161-175) 

1.7. Działania informacyjno-edukacyjne 

Realizacja Projektu była powiązana z podjęciem przez UR działań o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym. Do wniosku aplikacyjnego dołączono dokument pn. Plan 
promocji Projektu, obejmujący wskazanie: rodzaju działania informacyjno-
promocyjnego wraz z określeniem jego celu, grupy docelowej, zastosowanej metody 
oraz terminu realizacji, przy czym okres ten obejmował najczęściej ramy czasowe 
trwania Projektu. Do wybranych działań należało: 

 zaprojektowanie i utworzenie podstrony internetowej i bieżąca aktualizacja 
o postępie wdrażania, osiągnięciach i rezultatach13; 

 kampania radiowo-telewizyjna (30 spotów reklamowych o projekcie w radio oraz 
dwie audycje), przygotowanie i emisja filmu o szkodliwości i sposobach 
zwalczania barszczu w Telewizji Polskiej; 

 konferencje prasowe; 

 przygotowanie i dystrybucja ulotek (5000 szt.) i plakatów (5000 szt.), a także 
gadżetów reklamowych;  

 przygotowanie i rozmieszczenie dwóch tablic informacyjnych w każdej z gmin 
objętych realizacją działań w ramach Projektu; 

 przeprowadzenie po jednym szkoleniu w gminach obejmującym omówienie 
zagrożeń wynikających z występowania barszczu Sosnowskiego oraz 
prowadzonym Projekcie i jego celach;  

 przygotowanie i organizacja konferencji naukowo technicznej z udziałem mediów 
oraz wystawy fotografii; 

 kampania społeczna – przeprowadzenie szkoleń rolników (58 szkoleń) dla 
utrzymania efektów przeprowadzonych działań w ramach Projektu; 

 briefing prasowy na terenie jednej z gmin uczestniczących w Projekcie wraz 
z publikacją artykułu podsumowującego efekty Projektu. 

(akta kontroli str.131-139) 

                                                      
13 Strona internetowa: https://barszczsosnowskiego.urk.edu.pl/; dostęp 27.05.2019 r. 

https://barszczsosnowskiego.urk.edu.pl/
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Cele wskazane w Planie promocji projektu obejmowały m.in.: „zwiększenie 
świadomości publicznej o istnieniu Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, 
informowanie społeczeństwa o realizacji działań podjętych w Projekcie” oraz 
„dotarcie do jak największej grupy odbiorców oraz zwiększenie świadomości na 
temat zagrożeń płynących z występowania barszczu”.  

Grupy docelowe obejmowały węższe grono, tj. osoby zaangażowane w realizację 
Projektu oraz mieszkańców regionu małopolskiego, w tym m. in. mieszkańców 
poszczególnych gmin, uczniów, pracowników uczelni, a także rolników.  

W Raporcie końcowym14 wykazano pełną realizację działań o charakterze 
promocyjno-informacyjnym w pełnej zgodzie z przyjętymi wskaźnikami (wartości 
uzyskane i docelowe były tożsame), w tym: 

 opracowanie i druk folderów (szt. 1, nakład 6000, liczba odbiorców 12000); 

 budowa i obsługa stron internetowych (szt. 1, liczba odbiorców 11892); 

 produkcja filmów (1 szt., liczba emisji 1, liczba odbiorców 20000); 

 produkcja cyklicznych programów telewizyjnych/radiowych (1 szt./2 szt., liczba 
emisji 30, liczba odbiorców 95000); 

 zorganizowanie konferencji/seminarium/warsztatów (1 szt./2 szt./122 szt., liczba 
odbiorców 4419). 

(akta kontroli str.131-139) 
UR w składanych Raportach rocznych (za lata: 2014,2015 i 2016) oraz w Raporcie 
końcowym opisywał zrealizowane działania w poszczególnych okresach 
sprawozdawczych i na zakończenie Projektu. W dokumentach wykazano m. in.: 
założenie strony internetowej Projektu, przygotowanie filmu tematycznego na płycie 
CD oraz zorganizowanie konferencji prasowej z udziałem Rektora UR i Wojewody 
Małopolskiego (2014); przygotowanie w siedzibie UR konferencji naukowej 
pt. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego oraz wywiady telewizyjne i radiowe 
z udziałem Opiekuna naukowego Projektu oraz Kierownika Projektu (2015); 
zorganizowanie konferencji końcowej Projektu z udziałem gmin i instytucji 
uczestniczących w przedsięwzięciu na terenie UR, wywiady radiowe i telewizyjne 
oraz montaż tablic pamiątkowych na terenie jednostek biorących udział w Projekcie. 

(akta kontroli str.142-160) 
Kontrola NFOŚiGW na zakończenie realizacji Projektu odnośnie do aktywności 
promocyjno-informacyjnych została przeprowadzona w zakresie zadania nr 215 . 
Kontrolą objęto działania UR, tj. oznakowanie dokumentów Projektu logo 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), 
oznakowanie zakupionego w ramach Projektu sprzętu i urządzeń naklejkami z logo 
MF EOG oraz zainstalowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych Projektu. 
Kontrolujący potwierdzili poprawność działań informacyjno-promocyjnych w zakresie 
zgodnym z zapisami Umowy o dofinansowanie i PWP oraz nie wnieśli uwag do 
ustaleń w badanym zakresie. 

(akta kontroli str.161-175) 

NIK ocenia pozytywnie przygotowanie przez Uniwersytet projektu „Środowisko bez 
barszczu Sosnowskiego”. 

 

 

 

                                                      
14 Część III - Wskaźniki projektu. 
15 Wskazanego na stronie 5 Wystąpienia pokontrolnego.  

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Realizacja projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” 

2.1 Umowy z beneficjentami 

Umowy podpisane przez UR z gminami zawierały wspólne elementy, do których 
należały m.in.: wskazanie obowiązków UR (inwentaryzacja, monitorowanie 
i zniszczenie barszczu Sosnowskiego na terenie danej jednostki wraz z określeniem 
jej powierzchni) oraz zobowiązania gmin wynikające z realizacji Projektu, w tym: 
wskazanie siedlisk barszczu do inwentaryzacji oraz lokalizacji tablic informacyjnych, 
pomoc w organizacji szkoleń na terenie gminy, współudział w nadzorze oraz 
odbiorze końcowym poszczególnych etapów realizacji Projektu, a także przekazanie 
UR środków finansowych w kwotach ustalonych po każdym okresie realizacji 
Projektu. Wysokość środków ponoszonych przez gminy jako wkład własny 
w realizację Projektu wynosiła 15% całości kosztów działań na ich terenie. 
W niektórych przypadkach aneksami do umów dokonywano korekt dat oraz 
wysokości kwot przekazywanych przez gminy na rzecz UR tytułem wkładu 
własnego. Zakres umów nie był zróżnicowany w odniesieniu do specyfiki danej 
jednostki uczestniczącej w Projekcie. 

(akta kontroli str.319-398) 

2.2. Przyjęte zasady zwalczania barszczy  

Uniwersytet opracował dokumenty zawierające elementy instrukcji zwalczania 
barszczu. Były one udostępnione na stronie internetowej powstałej w związku 
z realizacją Projektu16. Jak wyjaśnił Opiekun naukowy Projektu informacje na temat 
sposobów zwalczania barszczy były dystrybuowane wśród uczestników konferencji 
zorganizowanej w siedzibie UR w dniu 5 maja 2016 r. w związku zakończeniem 
Projektu, a także przekazywane przedstawicielom gmin przez koordynatorów 
Projektu z UR podczas bezpośrednich kontaktów w terenie.  

(akta kontroli str.189-195) 

Treść przedmiotowych dokumentów koncentrowała się m.in. na metodach 
zwalczania barszczu (chemicznej poprzez stosowanie herbicydów oraz 
mechanicznej poprzez koszenie, wykopywanie korzeni oraz ucinanie na głębokości 
5 cm korzenia) wraz ze wskazaniem charakteru miejsc, gdzie należy realizować 
jedną z metod. Przykładowo zabiegi herbicydowe można było stosować na 
„terenach nie objętych ochroną”, a zabiegi mechaniczne zostały wskazane jako 
pożądane „na obszarach chronionych, jak parki narodowe, strefy ochronne, brzegi 
cieków wodnych itp.”. Ponadto w dokumentach tych wskazano, że rośliny barszczu 
powinny być zwalczane w pierwszej kolejności w miejscach „licznego przebywania 
ludności, jak: przystanki autobusowe, skwery, parki, szlaki turystyczne, ścieżki 
rowerowe, otoczenie szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych instytucji 
użyteczności publicznej oraz na obszarze pasów drogowych”. Dodatkowo, autorzy 
dokumentów wskazali, że w związku z przenoszeniem nasion barszczu przez wodę 
należy go zwalczać we „wszystkich gminach znajdujących się na obszarze danej 
zlewni, np. Dunajca”.  

(akta kontroli str.193-195) 

 

 

 

 

                                                      
16 Strona internetowa https://barszczsosnowskiego.urk.edu.pl/index/site/6671; dostęp 11 czerwca 2019 r. 
Informacje na temat metod zwalczania znajdowały się w zakładce Zwalczanie oraz jako artykuł pt. Środowisko bez 
barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden)” – informacja dotycząca projektu nr EOG Pl02” 
w opublikowanym na stronie internetowej Biuletynie Informacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 2(88), s.18.  

Opis stanu 
faktycznego 
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2.3. Wybór wykonawcy 

Prace obejmujące zwalczanie barszczu Sosnowskiego były prowadzone przez firmę 
wybraną przez Uniwersytet w wyniku udzielenia zamówień publicznych 
prowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych. Zadania Nr 3-8 Projektu 
zostały zrealizowane na podstawie umowy pomiędzy UR a wykonawcą z 9 lipca 
2014 r.17 a zadanie nr 1 zostało zrealizowane na podstawie umowy pomiędzy UR 
a wykonawcą z 24 lipca 2014 r.18. Zadania nr 2 i 9 zostały wykonane odpowiednio 
przez Uniwersytet i IHAR zgodnie z Umową partnerstwa. 

(akta kontroli str.254-281) 

Odnośnie do faktu podpisania dwóch umów w ramach realizacji zadań Projektu, 
Kierownik Projektu wyjaśnił, iż przyczyną było przeprowadzenie dwóch postępowań 
przetargowych w odstępie czasowym, gdyż do zadania nr 1 w pierwszym z nich nie 
zgłosił się żaden oferent. 

(akta kontroli str.196-198) 

NFOŚiGW przeprowadził kontrolę w zakresie postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na wybranych terenach 
województwa małopolskiego”, a w sporządzonej na jej podstawie Opinii pokontrolnej 
z 4 października 2016 r. zapisano, iż „nie stwierdzono naruszeń procedury 
określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”. 

(akta kontroli str.282-284) 

Maksymalna wartość zobowiązania zamawiającego, tj. UR, wyniosła 1 260 736,00 zł 
w przypadku umowy dot. zadań nr 3-8 i 185 085,00 zł odnośnie do umowy dot. 
zadania nr 1.  

(akta kontroli str.254-281) 

Przedmiotem zamówienia była usługa zwalczania barszczu Sosnowskiego na 
wybranych terenach województwa małopolskiego. Zamówienie było podzielone 
w przypadku obu umów na 7 etapów ze wskazaniem terminów dziennych (od lipca - 
sierpnia 2014 r. do kwietnia 2016 r.). W ramach etapów, zgodnie z umowami, 
wykonawca był zobowiązany do realizacji: zabiegu agrotechnicznego (mechaniczny 
polegający na wykaszaniu); chemicznego ciągnikowego (opryskiwacz ciągnikowy); 
agrotechnicznego ręcznego; chemicznego ręcznego (opryskiwacz 
plecakowy/taczkowy) oraz chemicznego ręcznego (strzykawkowego) 
ze wskazaniem powierzchni objętej danym zbiegiem. Po skoszeniu rośliny miały 
być, zgodnie z postanowieniami obu umów, pozostawione na miejscu i nie mogły 
być przedmiotem obrotu towarowego. 

(akta kontroli str. 260-264,277-279) 

Zgodnie z umowami „wykonywanie zabiegów musi gwarantować usunięcie 100% 
roślin i skuteczne zatrucie preparatami chemicznymi systemu korzeniowego oraz 
nasion (…). Wykonawca na danym terenie nie może dopuścić do rozsiewu nasion 
w kolejnych etapach realizacji zamówienia (…)”.  

(akta kontroli str.254-281) 

Zgodnie z zapisem zawartym w umowie odnoszącej się do realizacji zadania 
nr 1 „Końcowa skuteczność zwalczania Barszczu Sosnowskiego winna wynosić co 
najmniej 80%”19, a w umowie dot. realizacji zadań nr 3-8 nie zawarto takiego zapisu. 
We wniosku aplikacyjnym złożonym przez UR znalazł się zapis o ograniczeniu 
„populacji 1 gatunku inwazyjnego o 80%” (część 3.1 Opis projektu) oraz 

                                                      
17 Umowa nr DZP-292/1-105/2014. 
18 Umowa nr DZP-292/1-110/2014. 
19 Opis przedmiotu umowy (sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia) pkt. 8. 



 

12 

w protokołach z kontroli realizowanych w okresie trwałości na terenach objętych 
Projektem znajdują się odniesienia do zachowania ww. wartości.  

(akta kontroli str. 260-264,277-279) 

Odnośnie do powyższej kwestii Kierownik Projektu wyjaśnił, że w założeniach 
przetargowych pierwszego postępowania nie zawarto informacji o 80% skuteczności 
zabiegów natomiast informacja ta była przedstawiana na spotkaniach 
i organizacyjnych jako skuteczność wymagana przy odbiorze prac na poziomie 
11,5% zniszczenia po każdym z 7 etapów zabiegów. Ponadto dodał, iż „na etapie 
procedowania zamówienia otrzymano zapytanie o łączną skuteczność, tj. 80%, 
i dlatego dołączono do umowy”.  

(akta kontroli str.196-198) 

Obie umowy wskazywały ponadto m. in., że „wykonawca zapewnia sprzęt, 
narzędzia i ludzi w ilościach niezbędnych do sprawnej realizacji przedmiotu 
zamówienia (…)” a „osoby wykonujące zabiegi chemiczne muszą być odpowiednio 
przeszkolone”. Ponadto wykonawca był zobowiązany „przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy”. W szczególności wykonawca miał 
obowiązek zadbać, aby „pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i życia”. 

(akta kontroli str.254-281) 

Z kolei obowiązkiem Uniwersytetu jako zamawiającego usługę było, zgodnie 
z zapisami obu umów, zapewnienie środków chemicznych potrzebnych do 
wykonania zabiegów chemicznych, które były wydawane wykonawcy zadań w ilości 
niezbędnej do realizacji prac na danym etapie. 

(akta kontroli str.254-281) 

2.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów 

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów zostało zapewnione poprzez 
wprowadzenie m. in. następujących zapisów w obu umowach: 

 w przypadku zwłoki w wykonaniu danego etapu przedmiotu umowy z winy 
wykonawcy był on zobowiązany do zapłaty zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 5% ceny brutto ustalonej za wykonanie danego etapu – za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

 w przypadku zwłoki w wykonaniu danego etapu przedmiotu umowy wynoszącej 
więcej niż 10 dni zamawiający miał prawo odstąpić od umowy, a wykonawca był 
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 25% wartości umowy 
(pomniejszonej o wynagrodzenie wypłacone wykonawcy do dnia odstąpienia od 
umowy); 

 w przypadku zwłoki w usunięciu wad wskazanych w protokole obioru prac 
wykonawca był zobowiązany do zapłaty 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

(akta kontroli str.254-281) 
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2.5. Kontrola realizowanych prac 

Bieżąca kontrola prawidłowości realizowanych prac była przeprowadzana w formie 
wskazanej w umowach. Wypłata firmie wykonawczej części należności za 
zrealizowaną pracę była uzależniona od potwierdzenia prawidłowego wykonania 
obowiązków20. Odbioru prac dokonywała komisja złożona z przedstawicieli: gminy, 
na terenie której był realizowany Projekt, wykonawcy oraz Uniwersytetu. Podpisany 
przez członków komisji protokół stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez wykonawcę, a płatność na rzecz wykonawcy następowała, zgodnie z zapisami 
obu umów, w terminie 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.  

(akta kontroli str.254-281) 

Przykładowo, w protokole odbioru wykonania prac w Gminie Zielonki21 wskazano, 
iż „zabiegi (…) zostały wykonane bez zachowania należytej staranności, o czym 
świadczą rośliny barszczu Sosnowskiego zauważalne w poszczególnych 
miejscowościach”, a „Zabiegi wykonane na tym etapie realizacji projektu 
oszacowano na poziomie około 70% (…). W związku z powyższym żąda się od 
Wykonawcy w kolejnych etapach prac wzmożonej staranności, sumienności 
i precyzji przy jego realizacji”. Należy zauważyć, iż pomimo wyrażenia powyższych 
uwag, komisja przyjęła pod względem jakościowym i ilościowym wykonane prace.  

(akta kontroli str. 309-310) 

W kolejnym z protokołów w Gminie Zielonki22 wskazano, że „Podjęte zabiegi 
chemiczne i agrotechniczne spowodowały wstrzymanie i zahamowanie ich wzrostu 
[rośliny barszczu Sosnowskiego]” a „zabiegi podjęte na tym etapie wykonania 
projektu oszacowano na poziomie około 80%”. Komisja przyjęła pod względem 
jakościowym i ilościowym wykonane prace. 

(akta kontroli str.315-318) 

Umowa pomiędzy UR a Gminą Mszana Dolna została podpisana 15 stycznia 
2015 r., a czynności związane ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego na jej 
terenie wykonywano już w 2014 r., tj. przed podpisaniem umowy, co było 
udokumentowane Protokołem wykonania prac nr 2/7/I/2014 Zadanie nr 7 etap I – 
2014, sporządzonym w dniu 2 września 2014 r.  

(akta kontroli str.355-359, 544-545) 

Odnosząc się do powyższej kwestii Kierownik Projektu wyjaśnił, że podpisanie 
umowy w ww. terminie wynikało z późnej informacji z NFOŚiGW o przyznaniu 
środków, skomplikowanych i wydłużonych czasowo procedur przetargowych, 
konieczności wykonania opóźnionego 1 etapu, aby nie wysiały się nasiona oraz 
opadów deszczu, a następnie niskich temperatur. 

 (akta kontroli str.183-188) 

NIK zauważa, że poniesione przez Uniwersytet koszty finansowe - na podstawie 
zawartej umowy z firmą wykonawczą - związane z tymi czynnościami, w przypadku 
ostatecznego niepodpisania umowy z Gminą Mszana Dolna, mogłyby nie zostać 
rozliczone w ramach Projektu i stanowić obciążenie kosztowe dla Uniwersytetu. 

NIK ocenia pozytywnie realizację projektu „Środowisko bez barszczu 
Sosnowskiego” jednocześnie zwracając uwagę na stwierdzoną i opisaną 
nieprawidłowość, która mogła spowodować poniesienie przez Uniwersytet 
dodatkowych kosztów wynikających z braku możliwości rozliczenia w ramach 
dofinansowania Projektu części wykonanych prac na terenie jednej z gmin. 

 

                                                      
20 §4 umów z 9 lipca oraz 24 lipca 2014 r. 
21 Protokół nr 1/2/V/2015 Zadanie nr 2 etap V - 2015 z 3 sierpnia 2015 r.  
22 Protokół nr 1/2/VII/2016 Zadanie nr 2 etap VII - 2016 z 31 maja 2016 r. 
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3. Monitoring i kontrola zachowania trwałości projektu 
„Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” 

3.1 Obowiązek zachowania trwałości Projektu 

Okres trwałości Projektu wynosił 3 lata od zatwierdzenia rozliczenia końcowego 
przez NFOŚiGW tj. do 2020 r. i wynikał z zapisu zawartego w Umowie 
o dofinansowanie23. Zgodnie z przyjętym założeniem, powierzchnia terenów 
objętych Projektem, gdzie nie występował barszcz, nie mogła być niższa niż 80% 
w stosunku do całości powierzchni objętej zwalczaniem barszczu. Działania służące 
zwalczaniu roślin barszczu były przeprowadzane w okresie trwałości przez jednostki 
biorące udział w Projekcie w sposób samodzielny zarówno pod względem 
wykonawczym, jak i finansowym. Jak wyjaśnił Kierownik Projektu, Uniwersytet nie 
kontaktował się z gminami w okresie trwałości w sprawie wyboru firm zwalczających 
barszcz Sosnowskiego, gdyż „[gminy] posiadają własne procedury przetargowe”. 

 (akta kontroli str.185-188) 

Uniwersytet prowadził faktyczny monitoring zachowania trwałości Projektu poprzez 
przeprowadzane corocznie kontrole w jednostkach w nim uczestniczących. 
Wykonane przez pracowników UR czynności były dokumentowane protokołami 
podpisywanymi przez nich oraz przedstawicieli kontrolowanych gmin. Kontrola 
obejmowała m. in. spotkania w siedzibach jednostki z przedstawicielami gmin, gdzie 
kontrolujący dokonywali przeglądu dokumentacji związanej z utrzymaniem trwałości. 
Ponadto odbywała się lustracja działek objętych zwalczaniem barszczu w ramach 
Projektu pod względem realizacji wskaźnika, tj. zachowania 80% powierzchni 
przedmiotowych terenów bez odrostów barszczu Sosnowskiego. Podsumowanie 
protokołów zawierało informację jakie metody zastosowano podczas prowadzonych 
akcji zwalczania barszczu oraz czy zachowano wskaźnik procentowy 
i w konsekwencji prawidłowo utrzymano trwałość Projektu. 

(akta kontroli str.399-543) 

 

Umowy zawarte pomiędzy UR a gminami uczestniczącymi w Projekcie nie zawierały 
zapisów odnoszących się do obowiązków tych jednostek w zakresie zwalczania 
barszczu Sosnowskiego w okresie jego trwałości, tj. do 2020 r.  

Odnośnie do powyższej kwestii opiekun naukowy Projektu wyjaśnił, iż Uniwersytet 
nie posiadał podstawy prawnej nakładającej obowiązek utrzymania trwałości 
Projektu przez gminy. Jednakże, jak dodał, biorąc pod uwagę ważny aspekt 
społeczny problemu Barszczu Sosnowskiego, gminy które podjęły się współpracy, 
kontynuują jego zwalczanie. Opiekun naukowy Projektu wskazał również, 
że „wszystkie gminy biorące udział w projekcie podjęły działania związane 
z utrzymaniem trwałości projektu, dlatego Uniwersytet nie miał potrzeby 
podejmowania działań w tym zakresie”. 

(akta kontroli str.254-281,191-192)  

Powyższa sytuacja, zdaniem NIK, w przypadku niepodjęcia przez gminy zwalczania 
barszczu Sosnowskiego na swoim terenie, w okresie trwałości Projektu, mogła 
spowodować niezachowanie wspomnianej trwałości a tym samym niewykonanie 
zawartej przez Uniwersytet Umowy o dofinansowanie.  

 

NIK ocenia pozytywnie faktyczne monitorowanie realizacji Projektu w okresie jego 
trwałości zwracając jednocześnie uwagę, iż stwierdzona i opisana nieprawidłowość 
odnośnie do treści podpisanych przez Uniwersytet umów z jednostkami 

                                                      
23 Art. 7 ust. 1 pkt 9) Umowy o dofinansowanie. 

Opis stanu 
faktycznego 
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uczestniczącymi w Projekcie mogła spowodować, iż Uniwersytet nie miałby podstaw 
prawnych do wyegzekwowania od nich zwalczania barszczu Sosnowskiego 
w okresie trwałości Projektu i tym samym mógłby ponieść konsekwencje związane 
z niewywiązaniem się z  Umowy o dofinansowanie.  

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z zakończeniem Projektu tj. zatwierdzeniem jego rozliczenia końcowego 
przez NFOŚiGW, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków. 

 

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

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

W związku z niesformułowaniem wniosków pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie 
pokontrolne 

 

 

Kraków, dnia        lipca 2019 r. 

 

 

  

          Kontroler  

       Wojciech Dudek 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 

 

      ………………………………. 
 

  
 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


