




3 

 

SPIS TREŚCI 
 

WYKAZ SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ .......................................................................................................... 4 

1. WPROWADZENIE .......................................................................................................................................... 5 

2. OCENA OGÓLNA ........................................................................................................................................... 7 

3. SYNTEZA ....................................................................................................................................................... 8 

4. WNIOSKI ......................................................................................................................................................15 

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI ...................................................................................................................16 

5.1. PROCES TWORZENIA ZAŁOŻEŃ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-
2020 W ZAKRESIE DZIAŁANIA 5.1 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ..................................................................... 16 

5.2. TWORZENIE LIST RANKINGOWYCH I WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA ...................................................... 17 

5.3. MONITORING I KONTROLA PROJEKTÓW ........................................................................................................... 19 

5.4. REALIZACJA PROJEKTÓW Z OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ................................................................... 22 

6. ZAŁĄCZNIKI ..................................................................................................................................................38 

6.1. METODYKA KONTROLI I INFORMACJE DODATKOWE............................................................................................ 38 

6.1.1. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK ............................................................................................. 40 

6.1.2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBJĘTE KONTROLĄ PROJEKTY ............................................................ 44 

6.2. ANALIZA STANU PRAWNEGO I UWARUNKOWAŃ ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH ................................................ 47 

6.3. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI .......................................................... 53 

Wykaz wytycznych horyzontalnych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego: .......54 

6.4. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI ................................................. 55 

6.5. STANOWISKO MINISTRA DO INFORMACJI O WYNIKACH KONTROLI ........................................................................ 56 

6.6. OPINIA PREZESA NIK DO STANOWISKA MINISTRA ............................................................................................. 57 

 

 



4 

WYKAZ SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ 

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 489, ze zm.) 

Zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie 
gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów  

Dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów 
(biocenoza) połączonych relacjami troficznymi (tworzących sieć troficzną) 
wraz ze środowiskiem przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym 
zachodzi przepływ energii i obieg materii 

Ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich naturalnego 
występowania oraz ochrona skał, skamieniałości i minerałów w miejscach ich 
przechowywania 

Ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także elementów przyrody 
nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania 

Całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan 
ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów 
przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków – 
całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju 

Obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych 
wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku 
krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały 
sejmiku województwa 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.) 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Podstawowy dokument określający 
zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu zatwierdzany przez 
ministra do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy 
wdrożeniowej

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 

Instytucja Zarządzająca, za zarządzenie RPO WO 2014-2020 odpowiada Zarząd 
Województwa Opolskiego przy czym obowiązki IZ pełni obecnie Departament 
Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego 
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1. WPROWADZENIE 

Różnorodność biologiczną w art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody1 zdefiniowano jako zróżnicowanie żywych organizmów 
występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz 
zróżnicowanie ekosystemów. Opublikowany w 2019 roku przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych Raport Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności 
Biologicznej i Funkcji Ekosystemu2 stwierdza, że zmiany klimatu pogłębiają 
utratę różnorodności biologicznej, w czego konsekwencji nawet milion 
gatunków zwierząt i roślin zagrożonych jest wyginięciem. W związku 
z powyższym, niezbędnym jest natychmiastowe podjęcie działań mających na 
celu ochronę i rozwijanie bioróżnorodności. 
W celu ochrony bioróżnorodności konieczne jest przewidywanie, zapobieganie 
oraz zwalczanie przyczyn zmniejszania się lub jej zanikania. Wśród głównych 
zagrożeń dla utrzymania różnorodności biologicznej można wskazać: 
– zmiany siedlisk będące skutkiem działalności człowieka, prowadzące, na 

skutek niewłaściwej i rabunkowej gospodarki rolnej i przemysłowej, do 
degradacji gleby, wody i szaty roślinnej; 

– zmiany klimatu, a zwłaszcza wzrost temperatury, powodujący zmiany 
w rozmieszczeniu gatunków i wielkości populacji; 

– intensywne rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, jako skutek 
postępującej globalizacji (zwiększenie wymiany handlowej, liczby podróży 
turystycznych po całym świecie), powodujących bezpośrednie zagrożenie 
dla rodzimej bioróżnorodności, jako konkurenci, drapieżcy, pasożyty, 
a także przenoszących wiele chorób, na które miejscowe gatunki nie są 
uodpornione; 

– nadmierną eksploatację ekosystemów, zwłaszcza ekosystemów morskich 
i lasów deszczowych. 

Na terenie województwa opolskiego nie funkcjonuje żaden park narodowy, 
istnieje natomiast 36 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 944,66 ha 
(najmniej rezerwatów w kraju w ujęciu wojewódzkim). Rezerwaty zajmują 
0,1% Opolszczyzny. W tym regionie położone są również trzy parki 
krajobrazowe3, tworzące Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych4, będący 
jednostką budżetową Województwa Opolskiego. ZOPK obejmuje obszary 
o łącznej powierzchni 62 590,5 ha, co plasuje Opolszczyznę na ostatnim 
miejscu, w ujęciu wojewódzkim, pod względem wielkości obszaru 
zajmowanego przez parki krajobrazowe. Obszary Natura 2000 na terenie 
województwa opolskiego zajmują łącznie obszar 41 425,8 ha i obejmują5: 
– obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) na powierzchni 14 161,1 ha, 

tj. 1,5% powierzchni ogólnej województwa (najmniejsza powierzchnia OSO 
w kraju w ujęciu wojewódzkim); 

– specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) na powierzchni 27 264,7 ha, 
tj. 2,9% powierzchni ogólnej województwa (najmniejsza powierzchnia SOO 
w kraju w ujęciu wojewódzkim). 

W województwie opolskim znajdują się również 683 pomniki przyrody, 
najmniej w Polsce. Obszary chronionego krajobrazu zajmują obszar 
192 039,1 ha, co plasuje Opolszczyznę, w ujęciu wojewódzkim, na 14 miejscu 
w kraju6. Na terenie województwa znajduje się dziewięć stanowisk 
dokumentacyjnych, 96 użytków ekologicznych oraz 20 zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych. 

 

                                                           
1 Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm. 
2 Dalej: Raport IPBES lub Raport. 
3 Park Krajobrazowy Góry Opawskie, Park Krajobrazowy Góra św. Anny, Stobrawski Park 
Krajobrazowy. 
4 Dalej: ZOPK. 
5 Ochrona środowiska 2016, Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne 
2016. 
6 Przed województwami dolnośląskim i śląskim. 

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli 

Czy środki Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 
na realizację projektów 
z zakresu bioróżnorodności 
wykorzystano prawidłowo 
i skutecznie? 

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli 

Czy prawidłowo i rzetelnie 
dokonano wyboru 
projektów do 
dofinansowania?  

Czy projekty były rzetelnie 
przygotowane 
i realizowane zgodnie 
z umowami 
o dofinansowanie oraz czy 
uzyskano zakładane efekty?  

Czy prawidłowo 
monitorowano 
i kontrolowano realizację 
projektów?  

Jednostki kontrolowane  

Kontrolą objęto Urząd 
Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 
cztery samorządowe 
jednostki prawne 
i jednostki organizacyjne 
oraz pięciu pozostałych 
beneficjentów projektów.  
 

Okres objęty kontrolą 

Lata 2014-2019 (I kwartał), 
z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych 
przed tym okresem. 
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Samorząd Województwa Opolskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom 
ochrony przyrody, stworzył w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 warunki umożliwiające 
przekazanie, w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, dofinansowania skierowanego na wzmocnienie 
mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie. 

Celem głównym kontroli NIK była ocena działań współfinansowanych 
w ramach RPO WO 2014-2020 na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na 
obszarze województwa opolskiego, w tym działań Departamentu Koordynacji 
Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
w zakresie wyboru projektów oraz ich monitoringu i kontroli7. Ocenie 
podlegały również działania dziewięciu wybranych beneficjentów (cztery 
jednostki będące samorządowymi osobami prawnymi lub jednostkami 
organizacyjnymi8 oraz pięć urzędów jednostek samorządu terytorialnego9). 
Kontrole te obejmowały przygotowanie do podjęcia działań projektowych, 
udzielanie zamówień publicznych, jak też osiąganie założonych efektów 
dofinansowanych projektów.  
Podstawowe dane charakteryzujące ww. projekty zamieszczono w załączniku 
nr 6.1.2 do niniejszej Informacji. 

 
 
 

                                                           
7 W Regulaminie Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 
2014-2020 przewidziano możliwość dokonywana oceny merytorycznej wniosków 
o dofinansowanie przy współudziale zewnętrznych ekspertów. Zgodnie z przyjętymi założeniami 
w ramach kontroli prowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego nie 
weryfikowano szczegółowo prawidłowości dokonywania oceny merytorycznej poszczególnych 
wniosków o dofinansowanie. 
8 Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 
Muzeum Wsi Opolskiej, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. 
9 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta w Brzegu, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Urząd 
Miejski w Paczkowie, Starostwo Powiatowe w Namysłowie.  
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2. OCENA OGÓLNA 

W znaczącej większości objętych kontrolą projektów z zakresu 
bioróżnorodności, środki RPO WO 2014-2020 przeznaczone na ich 
dofinansowanie zostały wykorzystane prawidłowo i skutecznie. 

Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Działania 5.1 Ochrona 
różnorodności biologicznej ww. Programu, stworzył warunki 
umożliwiające dofinansowanie działań mających na celu ochronę 
różnorodności biologicznej w województwie opolskim. W procesie 
przygotowywania założeń tego Programu wykorzystano ogólnodostępne 
opracowania i publikacje na temat staniu środowiska naturalnego, 
a wnioski wynikające z tych dokumentów zostały rzetelnie 
odzwierciedlone w treści RPO WO 2014-2020.  

W ramach postępowań konkursowych na listach rankingowych 
ujmowane były projekty, które pozytywnie przeszły zarówno ocenę 
formalną jak i merytoryczną, w kolejności zgodnej z przyznaną oceną. 
Zarząd Województwa Opolskiego każdorazowo zatwierdzał listy 
ocenionych projektów w formie uchwały i nie dokonywał zmian na 
takich listach.  

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego stworzony 
został system monitorowania postępów wdrażania RPO WO 2014-2020, 
w tym m.in. sporządzane były informacje kwartalne i sprawozdania 
roczne na zasadach określonych w przepisach ustawy wdrożeniowej. 
Ponadto – na podstawie rocznych planów – przeprowadzano kontrole 
realizacji projektów w ramach Działania 5.1. Spośród skontrolowanych 
przez IZ 20% projektów, w ponad połowie stwierdzone zostały 
nieprawidłowości. Charakter tych nieprawidłowości nie prowadził do 
uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne i konieczności 
zwrotu przyznanego dofinansowania. Mając jednak na uwadze znaczną 
liczbę nieprawidłowości w realizacji projektów ujawnionych zarówno 
przez IZ, jak też w trakcie kontroli prowadzonych przez NIK, 
identyfikowanie ryzyk w tym obszarze, jak też działania podejmowane 
przez IZ w celu ich wyeliminowania, nie były w pełni skuteczne.  

Ośmiu spośród dziewięciu objętych kontrolą NIK beneficjentów 
Działania 5.1, prawidłowo przygotowało, a następnie skutecznie 
realizowało dofinansowane projekty. Podmioty te dysponowały rzetelną 
dokumentacją wskazującą na konieczność podjęcia konkretnych działań 
z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, jak też zasadność 
dokonania związanych z tymi działaniami inwestycji, a projekty były 
zgodnie z treścią umów o dofinansowanie. W konsekwencji osiągane 
były zakładane efekty, pomimo że w pięciu kontrolowanych jednostkach 
stwierdzono m.in. naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych. 
W jednym przypadku nieprawidłowości w tym obszarze, zdaniem NIK 
stanowią podstawę do uznania części poniesionych wydatków za 
niekwalifikowalne.  

Tylko w przypadku Gminy Paczków stwierdzone zostały 
nieprawidłowości, które stwarzały istotne ryzyko braku osiągnięcia 
założonego wpływu projektu na środowisko naturalne. Wynikało to 
w szczególności z niedopasowania planowanych do realizacji zadań do 
lokalnych uwarunkowań przyrodniczych.  

 

 

 

 

Środki Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 
na realizację większości 
objętych kontrolą 
projektów z zakresu 
bioróżnorodności 
wykorzystano w sposób 
prawidłowy i skuteczny 
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3. SYNTEZA  

Proces tworzenia założeń Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
w zakresie Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

W ramach opracowywania RPO WO 2014-2020 w zakresie Działania 
5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego wykorzystał ogólnodostępne opracowania i publikacje10 
zawierające analizy stanu środowiska przyrodniczego województwa 
opolskiego oraz wnioski wskazujące potrzeby w tym zakresie. Informacje te 
zostały odzwierciedlone w treści Programu. 

 [str. 16] 

Tworzenie list rankingowych i wybór projektów do 
dofinansowania 

1. W latach 2014-2019 ogłoszone zostały cztery konkursy na nabór projektów 
w ramach Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, z których ostatni 
nie został ostatecznie rozstrzygnięty do czasu zakończenia kontroli NIK 
prowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego11.  

2. Na listach rankingowych ujmowano projekty, które pozytywnie przeszły 
ocenę formalną i merytoryczną12, w kolejności zgodnej z przyznaną oceną. 
Zarząd Województwa Opolskiego każdorazowo zatwierdzał listy ocenionych 
projektów w formie uchwały i nie dokonywał nieuzasadnionych zmian na 
takich listach. Poza listami, do publicznej wiadomości podawano również oceny 
przyznane poszczególnym projektom.  

3. W okresie objętym kontrolą, uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursów 
w ramach Działania 5.1. zostały zmienione dwukrotnie. Zmiany te dotyczyły 
liczby projektów objętych dofinansowaniem z uwagi na przeprowadzoną 
procedurę odwoławczą (konkurs z 2016 r.) oraz z uwagi na zwiększenie kwoty 
przeznaczonej na dofinansowanie13. W trakcie naboru wniosków w 2017 r. 
Instytucja Zarządzająca, na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, 
zwiększyła kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów po 
zakończonym konkursie, co umożliwiło zwiększenie liczby dofinansowanych 
projektów (z 11 do 18, tj. wszystkich, które spełniły kryteria)14.  

4. Z 45 umów, zawartych na podstawie złożonych w latach 2015-2017 
wniosków o dofinansowanie: 
- 21 dotyczyło reintrodukcji, ochrony ex situ lub in situ gatunków zagrożonych, 
ochrony i odbudowy zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych; 
- osiem – budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia obiektów 
niezbędnych do realizacji zadań z zakresu bioróżnorodności biologicznej oraz 
prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej; 
- sześć zawarto w celu utworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej 
na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; 

                                                           
10 Wykorzystano m.in. Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa opolskiego (Blok II – 
Diagnoza stanu środowiska i jego funkcjonowania) z 2008 r., opracowanie Red list of vascular plants 
of Opole Province, wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego Ochrona środowiska 2012, 
publikację Stan zdrowotny lasów Polski w 2009 r. 
11 Tj. do dnia 23 sierpnia 2019 r. 
12 Na wcześniejszym etapie postępowania publikowane były również listy projektów 
zakwalifikowanych do oceny formalnej oraz do oceny merytorycznej. 
13 W związku ze zwiększeniem przez Zarząd Województwa Opolskiego alokacji finansowej, wnioski 
ocenione pozytywnie w ramach procedury odwoławczej z naboru w 2016 r., zostały wybrane do 
dofinansowania. 
14 Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 5451/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/17 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 dla Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej (ze zm.). 

Założenia RPO WO 
2014-2020 umożliwiają 
dofinansowanie 
projektów w zakresie 
ochrony różnorodności 
biologicznej w regionie 

Proces wyboru 
projektów do 
dofinansowania                   
w ramach Działania 5.1 
przebiegał prawidłowo  
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- pięć obejmowało opracowanie planów/programów ochrony; 
- cztery umowy związane były z wykorzystaniem lokalnych zasobów 
przyrodniczych, a także prowadzeniem kampanii edukacyjno-przyrodniczych; 
- jedną umowę zawarto w zakresie podniesienia standardu bazy technicznej 
i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.  

[str. 17-19] 
Infografika nr 1. Typy realizowanych projektów. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 

Monitoring i kontrola projektów  

1. W ramach monitoringu, prowadzonego na zasadach wynikających 
z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-202015 IZ egzekwowała obowiązki 
informacyjne obejmujące poszczególne etapy realizacji projektów, w formie 
wniosków o płatność lub wniosków sprawozdawczych (w przypadku braku 
konieczności rozliczenia wydatków). Łącznie w okresie objętym kontrolą 
w ramach Działania 5.1 złożonych zostało 190 takich wniosków na kwotę 
31,12 mln zł. Wraz z wnioskami, za pośrednictwem systemu informatycznego 
SL2014, składane były również dokumenty źródłowe określone w umowach. 
IZ rzetelnie weryfikowała otrzymaną dokumentację, wykorzystując w tym celu 
m.in. listy sprawdzające.  

2. W ramach monitorowania postępu rzeczowego brano pod uwagę wskaźniki 
rezultatu/produktu przyjęte w umowach o dofinansowanie, w tym m.in. liczbę 
siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem, liczbę przeprowadzonych 
kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych edukacją ekologiczną, liczbę 
wspartych form ochrony przyrody, powierzchnię siedlisk wspieranych w celu 
uzyskania lepszego statusu ochrony, a także zasięg realizowanych 
przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych.  

                                                           
15 Zatwierdzanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  

Instytucja Zarządzająca 
na bieżąco 
monitorowała proces 
wdrażania projektów  
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3. Wyniki monitoringu wdrażania projektów w formie Sprawozdań rocznych 
z wdrażania RPO WO 2014-2020 upubliczniano na stronie internetowej 
dedykowanej temu programowi operacyjnemu16. 

 [str. 19-20] 

4. W latach 2015-2019 (do 31 marca) pracownicy UMWO, przeprowadzili 
dziewięć kontroli planowych17 projektów dofinansowanych w ramach 
Działania 5.1. Oznacza to, że skontrolowanych zostało 20% projektów z 45 
wyłonionych w naborach przeprowadzonych w latach 2015-2018 i objętych 
dofinasowaniem. W przypadku pięciu projektów18 stwierdzone zostały 
nieprawidłowości, polegające m.in. na braku osiągnięcia wymaganego poziomu 
wskaźnika produktu, błędnych zapisach w dokumentacji postępowań 
o udzielenie zamówień oraz w umowach z wykonawcami, jak też 
nieprawidłowym dokonywaniu płatności w ramach projektu. Nie skutkowały 
one jednak koniecznością zwrotu części lub całości przyznanego 
dofinansowania lub uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne. 
Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzone były Informacje 
pokontrolne, w których treści opisywano ustalenia kontroli, a w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości formułowano zalecenia i rekomendacje.  

W przypadku kontroli czterech pozostałych projektów, tj.: Ochrona 
bioróżnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000 części Parku 
Krajobrazowego Góry Opawskie, Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem 
dziedzictwa przyrodniczego, Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego 
parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie, Przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz 
z zagospodarowaniem terenu, nieprawidłowości nie stwierdzono. 

[str. 21-22] 

Realizacja projektów z ochrony różnorodności biologicznej 

1. Kontrolę realizacji siedmiu projektów NIK przeprowadziła w dziewięciu 
jednostkach samorządowych19. Łączna wartość tych projektów20 wyniosła 
15 936,4 tys. zł, z czego 12 874,5 tys. zł stanowiło dofinansowanie pochodzące 
ze środków RPO WO 2014-2020. Realizacja pięciu z ww. siedmiu projektów 
zakończyła się przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Pozostałe, 
tj. Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie 
stawu przy ul. Klonowej oraz Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu 
Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej 
w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Parków 
Krajobrazowych w Ładzy były w trakcie realizacji.  

                                                           
16 https://rpo.opolskie.pl/?p=35779 
17 M.in. w zakresie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi 
przepisami prawa, oceny kwalifikowalności wydatków, terminowości realizacji projektu, 
faktycznego postępu rzeczowego projektu, monitoringu zakładanych do osiągnięcia wskaźników, 
prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. 
18 Nieprawidłowości stwierdzono w projektach: Ochrona bioróżnorodności biologicznej 
w Kędzierzynie – Koźlu. Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach; Rewaloryzacja zbiornika wodnego 
przy ul. Korfantego w Brzegu; Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej 
i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim; Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu 
Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz 
wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych w Ładzy; Ochrona 
trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie 
bioróżnorodności w województwie opolskim. 
19 W Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, Urzędzie Miasta w Brzegu, Urzędzie Miejskim w Lewinie 
Brzeskim, Urzędzie Miejskim w Paczkowie, Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz 
w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 
Muzeum Wsi Opolskiej oraz Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych. 
20 Według treści umów o dofinansowanie. 

W ponad połowie 
skontrolowanych przez 
IZ projektów 
stwierdzone zostały 
nieprawidłowości  
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2. Wszystkie jednostki, z wyjątkiem Urzędu Miejskiego w Paczkowie, 
dysponowały rzetelną dokumentacją wskazującą na konieczność podjęcia 
konkretnych działań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej. 
W przypadku projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez 
zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej stwierdzono, że na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej kontrolowana jednostka nie 
posiadała żadnej dokumentacji mogącej potwierdzić, że na terenie planowanej 
inwestycji znajdowało się naturalne stanowisko rokitnika zwyczajnego 
(Hippophae rhamnoides), tj. jedynego gatunku wskazanego we wniosku 
o dofinansowanie, jako mającego zostać poddanemu reintrodukcji21. Do czasu 
zakończenia kontroli, projekt nie został w pełni zrealizowany, a środki 
przeznaczone na dokonanie nasadzeń roślin22, nie zostały wydatkowane. 
Dodatkowo, program funkcjonalno-użytkowy, będący kluczowym elementem 
dokumentacji ww. projektu, nie został rzetelnie zweryfikowany na etapie 
odbioru, gdyż wskazano w nim m.in., że wśród gatunków zagrożonych na 
obszarze planowanej inwestycji występuje ptak kulinek płonny, podczas gdy 
wskazany gatunek nigdy nie istniał.  

[str. 23-24, 34] 

3. Struktura organizacyjna ośmiu beneficjentów była dostosowana do potrzeb 
zarządzania i nadzoru nad realizowanymi projektami. Zadania w tym obszarze 
zostały w sposób jednoznaczny i spójny przydzielone komórkom 
organizacyjnych oraz poszczególnym pracownikom. Jedynie w przypadku 
Urzędu Miejskiego w Paczkowie nie wprowadzono szczegółowych regulacji 
w tym zakresie.  

4. Projekty realizowane były przez pracowników posiadających doświadczenie 
w pozyskiwaniu środków unijnych, a część z nich uczestniczyła 
w specjalistycznych szkoleniach dotyczących tej tematyki. W żadnej 
z kontrolowanych jednostek na potrzeby realizacji projektów nie zwiększono 
stanu zatrudnienia.  

5. Wszystkie objęte kontrolą jednostki posiadały dokumentację stanowiącą 
podstawę rzetelnego oszacowania kosztów mających zostać poniesionych 
w trakcie projektu. W tym celu sporządzane były m.in. odrębne opracowania, 
analizowano ceny transakcyjne dotyczące podobnych zamówień lub 
posiłkowano się informacjami przedkładanymi przez potencjalnych 
wykonawców. 

[str. 24-25] 
 

                                                           
21 Reintrodukcja - termin określający ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania 
rodzimych gatunków zwierząt i roślin, kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej wytępionych.  
22 W wysokości 12,3 tys. zł., co stanowi 4,11% wszystkich przewidzianych w projekcie wydatków. 

Tylko jeden beneficjent 
nie był rzetelnie 
przygotowany do 
realizacji projektu  
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6. W przypadku pięciu jednostek23 umowa o dofinansowanie przewidywała 
ponoszenie przez beneficjenta kosztów związanych z zaangażowaniem 
pracowników w realizację projektu ze środków przeznaczonych na jego 
wykonanie. W pozostałych czterech24, wynagrodzenie pracowników było 
współfinansowane ze środków RPO WO 2014-2020, a zakres i wymiar zadań 
takich osób nie kolidował z podstawowym zakresem ich obowiązków. Łączne 
zaangażowanie tych osób w realizację zadań projektowych nie przekraczało 
maksymalnego wymiaru godzin określonego w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków (wynoszącego 276 godzin miesięcznie), 
a jednostki kontrolowane, co do zasady25, rzetelnie monitorowały 
zaangażowanie czasowe pracowników. 

7. Wszyscy beneficjenci przestrzegali wymogu informowania IZ o planowanych 
zmianach w realizacji projektów. Zmiany w umowach o dofinansowanie oraz 
w harmonogramach rzeczowo-finansowych każdorazowo wprowadzane były 
po wcześniejszym uzyskaniu zgody IZ. Projekty realizowane były zgodnie 
z zaakceptowanymi przez IZ harmonogramami rzeczowo-finansowymi. 
 

8. W każdym przypadku rzetelnie udokumentowano obiór robót/dostaw/usług 
niezbędnych do realizacji projektów, gromadząc przy tym wymaganą 
dokumentację (m.in. protokoły zdawczo-odbiorcze, świadectwa jakości). 
Terminy odbioru końcowego dostaw/usług wynikających z objętych kontrolą 
umów, nie wykraczały poza termin rzeczowej i finansowej realizacji projektów. 

9. W przypadku wszystkich kontrolowanych projektów nabyte środki trwałe 
oraz inne specjalistyczne wyposażenie były wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem, a ich zakup przewidziany był zakresem rzeczowym 
realizowanych projektów. 

[str. 22-27] 

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów 
objętych kontrolą NIK  

1. W ośmiu jednostkach obowiązywały ogólne regulaminy udzielania zamówień 
publicznych, zgodne z wymogami określonymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. Jedynie w Zespole Opolskich Parków 
Krajobrazowych wprowadzono szczegółowe wewnętrzne regulacje dotyczące 
udzielania zamówień publicznych dedykowane projektom realizowanym 
w ramach RPO WO 2014-2020. Regulacje te były zgodne z ogólnymi zasadami 
wynikającymi z ww. wytycznych. 

2. W czterech jednostkach26, z dziewięciu objętych kontrolą, udzielając 
zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów, w pełni 
przestrzegano wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych27 oraz Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. W działaniach pozostałych beneficjentów 
stwierdzono nieprawidłowości. Polegały one m.in. na: 
- braku zapewnienia prawidłowego udokumentowania czynności 
prowadzonych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego; 
                                                           
23 Dotyczy projektów: Ochrona in-situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 
4 w Namysłowie, Ochrona in-situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową 
zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Lewin Brzeski oraz budową 
i modernizacją infrastruktury towarzyszącej, Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego 
w Brzegu, Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy 
ul. Klonowej, Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Kędzierzynie – Koźlu. Etap I – zabytkowy park 
w Sławięcicach. 
24 Dotyczy projektów: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw 
społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim, Przebudowa 
i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej 
w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych 
w Ładzy. 
25 Poza Filharmonią Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu. 
26 Dotyczy: Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 
27 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; dalej: ustawa Pzp. 

W zakresie 
zaangażowania 
i wynagradzania osób 
realizujących projekty 
nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

Beneficjenci rzetelnie 
dokumentowali 
realizację udzielanych 
zamówień  

Rzeczowe składniki 
majątku nabyte 
w ramach projektów 
były prawidłowo 
wykorzystywane  

Część beneficjentów 
naruszało obowiązujące 
przepisy dotyczące 
udzielania zamówień 



Synteza 

13 

- nieprzestrzeganiu przez beneficjenta wymogów określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do udzielenia 
zamówienia publicznego dla wydatków poniesionych przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie projektu; 
- błędach przy określeniu szacunkowej wartości zamówienia i ustaleniu kwoty 
wadium. 

[str. 27-30] 
 

Efekty realizacji dotychczas zakończonych projektów 
 

1. W przypadku projektu Ochrona in-situ nietoperzy na terenie zabytkowego 
parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie, zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie, osiągnięto wskaźnik produktu pn. Ochrona siedlisk gatunku 
i wspomaganie rozmnażania się gatunku. W ramach tego projektu prowadzono 
działania mające na celu ochronę siedliska nietoperzy – w tym celu m.in. 
wykonano adaptację strychu budynku szpitala oraz piwniczki dla nietoperzy. 
Ponadto zakupiono i zamontowano budki dla nietoperzy na terenie parku oraz 
odsunięto ciągi jezdne i piesze od siedlisk tych ssaków. Osiągnięcie wskaźnika 
rezultatu powinno zostać wykazane IZ w rok po terminie zakończenia 
finansowej realizacji projektu, tj. do 30 listopada 2019 r.  

2. W efekcie realizacji projektu Ochrona in-situ gatunków roślin i zwierząt wraz 
z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego Lewin Brzeski oraz budową i modernizacją infrastruktury 
towarzyszącej osiągnięto zakładany rezultat, którym miał być poprawiony 
status ochrony przyrody na obszarze 20 ha Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego „Lewin Brzeski”. W tym celu dokonano m.in. oczyszczenia 
(odmulenia) dna starorzecza, faszynowania skarp, a także wybudowano 
pomosty i wieżę widokową.  

3. Osiągnięcie w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności biologicznej 
w Kędzierzynie – Koźlu. Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach zakładanych 
wskaźników nastąpiło m.in. poprzez utworzenie szlaków przyrodniczych 
(o długości 2 km) oraz objęcie ochroną siedliska przyrodniczego, ustanowienie 
dwóch pomników przyrody, jak też przeprowadzenie kampanii informacyjno-
edukacyjnej związanej z edukacją ekologiczną.  

4. We wniosku o dofinansowanie projektu Rewaloryzacja zbiornika wodnego 
przy ul. Korfantego w Brzegu beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia 
wskaźnika rezultatu projektu pn. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 
uzyskania lepszego statusu ochrony, w wymiarze 6,5 ha łącznej powierzchni 
obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu 
ekosystemu. Ustalenia kontroli NIK potwierdziły dokonanie rewaloryzacji 
zbiornika wodnego, ograniczenie antropopresji na terenie siedliska roślin 
i zwierząt, jak też wybudowanie ścieżek spacerowych, pomostów 
rekreacyjnych i widokowych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

5. W przypadku projektu Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz 
promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności 
w województwie opolskim, objęte kontrolą jednostki zapewniły osiągnięcie 
zakładanych poziomów wskaźników rezultatu. I tak, w przypadku: 
- Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – rozdysponowano 5 255 
wejściówek na spektakl promujący bioróżnorodność; 
- Muzeum Wsi Opolskiej – przekroczono zakładany wskaźnik rezultatu 
dotyczący zasięgu zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych 
oraz informacyjnych (zakładano udział 4 tys. osób, a udział w nich wzięło 5 246 
osób); 
- Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu – osiągnięto zakładany 
wskaźnik dotyczący zasięgu zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-
promocyjnych oraz informacyjnych dla 3 850 osób.  

[str. 32-34] 
 

W wyniku realizacji 
projektów uzyskane 
zostały zakładane 
dotychczas efekty  
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Wyodrębniona ewidencja księgowa 

1. W umowach o dofinansowanie projektów zobowiązywano beneficjentów do 
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów zgodnie 
z zasadami rachunkowości. System ewidencji księgowej miał umożliwiać 
również sporządzenie sprawozdań i kontroli wykorzystania otrzymanych 
środków. 

2. W przypadku dwóch projektów NIK stwierdziła nieprawidłowości w tym 
obszarze. W projekcie Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz 
promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności 
w województwie opolskim, w części realizowanej przez Teatr im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu ewidencja księgowa projektu w latach 2016-2017 
była prowadzona nierzetelnie i nie umożliwiała prawidłowego sporządzenia 
sprawozdań o wydatkach/kosztach projektu. W przypadku części projektu 
realizowanej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera - wydatki projektu 
ujęte w ewidencji księgowej nie były tożsame z wydatkami w ramach projektu 
wykazanymi we wniosku o płatność końcową. W przypadku projektu Ochrona 
różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy 
ul. Klonowej nie zostały ustalone i opisanie zasady prowadzenia wyodrębnionej 
ewidencji i rozliczania środków otrzymanych w ramach funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 

[str. 34-35] 
 

Pozostałe nieprawidłowości  

Kontrola NIK ujawniła również inne nieprawidłowości, które nie były 
bezpośrednio związane z realizacją obowiązków wynikających z umów 
o dofinansowanie projektów. Miały one jednostkowy charakter i nie wpływały 
na ocenę prawidłowości wydatkowania środków w ramach objętych kontrolą 
projektów. 

1. W trakcie prowadzonych robót budowalnych związanych z realizacją 
projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez 
zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej zostały przeprowadzone zawody 
wędkarskie dla dzieci na terenie, na którym prowadzone były roboty 
budowlane związane z realizacją tego projektu.  

2. W dwóch jednostkach kontrolowanych28 stwierdzono zaniechanie lub brak 
skuteczności działań mających na celu dochodzenie należnych kar umownych 
na łączną kwotę ponad 26 tys. zł.  

 [str.  36-37] 
 

                                                           
28 Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, Urząd Miejski w Paczkowie. 

Ewidencja księgowa 
projektów nie zawsze 
była prowadzona 
prawidłowo  
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4. WNIOSKI 

Mając na uwadze znaczną liczbę nieprawidłowości przy realizacji projektów, 
które stwierdzone zostały zarówno przez Najwyższą Izbę Kontroli, jak też 
w trakcie kontroli prowadzonych przez pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Najwyższa Izba Kontroli 
wnioskuje o dokonanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 
weryfikacji wyników dotychczasowych analiz ryzyka w tym obszarze 
i w konsekwencji objęcie kontrolą w miejscu realizacji projektu większej liczby 
beneficjentów. 
 
 
W związku z wynikami kontroli Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniach 
pokontrolnych skierowanych do kierowników jednostek objętych kontrolą 
sformułowała wnioski pokontrolne, które dotyczyły przede wszystkim: 

 - prowadzenia skutecznego nadzoru nad przygotowywaną dokumentacją 

dotyczącą zamówień publicznych; 

- podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania należnych beneficjentom 
kar umownych; 

- wprowadzenia mechanizmów kontrolnych zapewniających zgodność ze 
stanem faktycznym wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów 
korzystających z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej; 

- wystąpienia do IZ o zgodę na kontynuację projektu z obecnym gatunkiem 
przewidzianym we wniosku o dofinansowanie lub zmianę tego gatunku na 

inny, równie cenny z przyrodniczego punktu widzenia29.  

 

                                                           
29 Dotyczy projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie 
stawu przy ul. Klonowej. 

Zarząd Województwa 
Opolskiego 

Wnioski do kierowników 
jednostek kontrolowanych 
realizujących projekty 
z zakresu ochrony 
różnorodności biologicznej  

 



Ważniejsze wyniki kontroli 

16 

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

 

5.1.  PROCES TWORZENIA ZAŁOŻEŃ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 W ZAKRESIE DZIAŁANIA 5.1 

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Przy opracowania założeń Działania 5.1 Ochrona różnorodności 
biologicznej wykorzystano aktualną wiedzę o stanie środowiska 
przyrodniczego w regionie. 

1. W ramach opracowywania RPO WO 2014-2020 w zakresie Działania 
5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego wykorzystano ogólnodostępne opracowania 
i publikacje30 zawierające informacje o stanie środowiska przyrodniczego 
województwa opolskiego oraz potrzebach w tym zakresie. Najistotniejsze 
wnioski płynące z tych dokumentów zostały odzwierciedlone w treści RPO WO 
2014-2020. Jako priorytetowy cel działań w ramach tego programu wskazano 
ochronę zagrożonych siedlisk przyrodniczych, gatunków i ekosystemów oraz 
wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących ochronie 
różnorodności biologicznej, a także edukację ekologiczną. Przewidziano też 
pięć głównych typów przedsięwzięć objętych wsparciem, tj.: 
- reintrodukcję, ochronę ex situ, ochronę in situ gatunków zagrożonych, ochronę 
i odbudowę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych; 
- tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 
miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; 
- budowę, rozbudowę, modernizację i doposażenie obiektów, wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu 
ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie 
edukacji ekologicznej, podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia 
parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody; 
- opracowanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych 
przyrodniczo oraz przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej; 
- wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych oraz prowadzenie 
kampanii edukacyjno-informacyjnych.  

2. IZ nie zlecała przeprowadzenia dodatkowych analiz dotyczących ochrony 
różnorodności biologicznej. W wyjaśnieniach dotyczących przyczyny takiego 
stanu wskazano zaspokojenie potrzeb informacyjnych w tym zakresie, poprzez 
wykorzystanie dostępnych opracowań i publikacji.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Wykorzystano m.in. Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa opolskiego (Blok II – 
Diagnoza stanu środowiska i jego funkcjonowania) z 2008 r., opracowanie Red list of vascular plants 
of Opole Province, wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego Ochrona środowiska 2012, 
publikację Stan zdrowotny lasów Polski w 2009 r. 

Założenia RPO WO 
2014-2020 umożliwiały 
dofinansowanie 
projektów w zakresie 
ochrony różnorodności 
biologicznej w regionie 
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5.2.  TWORZENIE LIST RANKINGOWYCH I WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA 

Proces wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 5.1 
Ochrona różnorodności biologicznej przebiegał prawidłowo. 

W latach 2014-2019 ogłoszone zostały cztery konkursy na nabór projektów 
w ramach Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, z których jeden 
(ogłoszony w 2018 r.) nie został rozstrzygnięty do czasu zakończenia kontroli 
NIK w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 

1. W 2015 r. złożonych zostało 14 wniosków o dofinansowanie w ramach 
Działania 5.131, z których zatwierdzono 11, a następnie na ich podstawie 
podpisano umowy o dofinansowanie. Siedem z 11 zatwierdzonych wniosków 
dotyczyło reintrodukcji, ochrony ex situ lub in situ, gatunków zagrożonych, 
ochrony i odbudowy zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych 
m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody32; trzy 
wnioski dotyczyły budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia obiektów 
oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu 
bioróżnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie 
edukacji ekologicznej33; jeden wniosek dotyczył opracowania 
planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów 
przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych 
obszarów cennych przyrodniczo, jak też inwentaryzacji przyrodniczej34.  

2. W 2016 r. złożone zostały 22 wnioski o dofinansowanie w ramach ww. 
działania35, z których 16 zatwierdzono, a następnie zawarto umowy o ich 
dofinansowanie. Siedem z 16 zatwierdzonych wniosków dotyczyło projektów 
w zakresie reintrodukcji; po trzy wnioski dotyczyły: wykorzystania lokalnych 
zasobów przyrodniczych, prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych36 
oraz tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 
miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime37; po jednym wniosku 
dotyczyło natomiast: podniesienia standardu bazy technicznej i wyposażenia 
parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody38, budowy obiektów oraz 
opracowania planów.  

3. W 2017 r. złożono 25 wniosków o dofinansowanie39, z których 
18 zatwierdzono, a następnie zawarto na ich podstawie umowy o ich 
dofinansowanie. Siedem z zatwierdzonych wniosków dotyczyło projektów 
w zakresie reintrodukcji; cztery wnioski dotyczyły budowy obiektów; po trzy 
dotyczyły opracowania planów oraz tworzenia centrów ochrony 
bioróżnorodności; a jeden – wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych.  

4. Postępowanie konkursowe ogłoszone w 2018 r. do dnia zakończenia kontroli 
NIK nie zostało ostatecznie rozstrzygnięte40. Łącznie złożonych zostało 1241 
wniosków. Po cztery wnioski złożono w zakresie reintrodukcji i budowy 
obiektów, a po jednym wniosku w zakresie: wykorzystania lokalnych zasobów 
przyrodniczych, podniesienia standardu bazy technicznej oraz opracowania 
planów. 

                                                           
31 Kwota wynikająca ze złożonych wniosków wynosiła 30,04 mln zł, a wnioskowana kwota 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 23,93 mln zł. 
32 Dalej: projekt w zakresie reintrodukcji. 
33 Dalej: projekt w zakresie budowy obiektów. 
34 Dalej: projekt w zakresie opracowania planów. 
35 Kwota wynikająca ze złożonych wniosków wynosiła 87,82 mln zł, a wnioskowana kwota 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 64,78 mln zł. 
36 Dalej: projekt w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych. 
37 Dalej: projekt w zakresie ochrony bioróżnorodności. 
38 Dalej: projekt w zakresie podniesienia standardu bazy technicznej. 
39 Kwota wynikająca ze złożonych wniosków wynosiła 47 mln zł, a wnioskowana kwota 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 38,06 mln zł. 
40 Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zakończyła się dnia 23 sierpnia 
2019 r. 
41 Koszt całkowity projektów wynosi 39,05 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 
28,1 mln zł. 

W okresie objętym 
kontrolą ogłoszone 
zostały cztery nabory 
wniosków 
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5. Na listach rankingowych ujmowano jedynie takie projekty, które pozytywnie 
przeszły ocenę formalną i merytoryczną, dokonywaną przez pracowników 
UMWO oraz członów komisji konkursowych. Projekty te na listach były 
umieszczane w kolejności zgodnej z przyznaną oceną. Zarząd Województwa 
Opolskiego każdorazowo zatwierdzał listy ocenionych projektów w formie 
uchwały i nie dokonywał zmian na takich listach. Do publicznej wiadomości 
podano zarówno ww. listy, jak też przyznane poszczególnym projektom oceny. 
Na wcześniejszym etapie postępowania na stronie internetowej dedykowanej 
RPO WO 2014-2020 publikowane były również listy projektów 
zakwalifikowanych do oceny formalnej oraz do oceny merytorycznej. 
Wszystkie objęte dofinansowaniem projekty spełniły kryteria wyboru 
i uzyskały kolejno największy procent punktów, w stosunku do maksymalnej 
liczby punktów możliwych do osiągnięcia (w przypadku naboru z 2015 r.) lub 
najwyższy uśredniony wynik oceny merytorycznej (w ramach naborów 
prowadzonych w latach 2016-2017).  

6. Zarząd Województwa Opolskiego nie ujmował na listach rankingowych 
projektów, które nie zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej, ani też 
nie wykreślał żadnych projektów z takich list.  

7. Uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursów w ramach Działania 5.1 były 
zmieniane dwukrotnie. Zmiany te wynikały z przeprowadzonej procedury 
odwoławczej (w przypadku konkursu z 2016 r.) oraz zwiększenia kwoty 
przeznaczonej na dofinansowanie (w przypadku konkursów z 2016 r. oraz 
z 2017 r.). W wyniku rozstrzygnięcia czterech protestów ostatecznie dwa 
projekty uzyskały dofinansowanie, jeden projekt ponownie został oceniony 
negatywnie (niespełnienie kryteriów merytorycznych), a jeden wnioskodawca 
wycofał się z dalszej oceny. W przypadku naboru wniosków z 2017 r. IZ RPO 
WO 2014-2020 na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, zwiększyła 
kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów po zakończonym konkursie. 
Umożliwiło to zwiększenie liczby projektów wybranych do dofinansowania 
(z 11 do 18, tj. wszystkich, które spełniły kryteria)42. 

8. Całkowity koszt projektów43 wynikających z zawartych umów wynosił: 
- dla umów zawartych podczas naboru w 2015 r. – 27,04 mln zł, kwota 
dofinansowania 21,38 mln zł; 
- dla umów zawartych podczas naboru w 2016 r. – 33,45 mln zł, kwota 
dofinansowania 27,52 mln zł; 
- dla umów zawartych podczas naboru w 2017 r. – 59,08 mln zł, kwota 
dofinansowania 42,93 mln zł. 
Wg stanu na 31 maja 2019 r. łączne koszty projektów stanowiły 119,57 mln zł, 
w tym dofinansowanie 91,83 mln zł.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 5451/2018 zmieniona uchwałą 5452/2018. 
43 Według stanu na dzień 31 maja 2019 r. 
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dofinansowania  



Ważniejsze wyniki kontroli 

19 

Infografika nr 3. Podstawowe dane dotyczące wyników przeprowadzonych 
konkursów  
 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 

9. Z 45 umów, zawartych na podstawie złożonych w latach 2015-2017 
wniosków o dofinansowanie: 
- 21 dotyczyło reintrodukcji, ochrony ex situ lub in situ gatunków zagrożonych, 
ochrony i odbudowy zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych; 
- osiem dotyczyło budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia obiektów 
niezbędnych do realizacji zadań z zakresu bioróżnorodności biologicznej oraz 
prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej; 
- sześć umów zawarto w celu utworzenia centrów ochrony różnorodności 
biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki 
rodzime; 
- pięć umów dotyczyło opracowania planów/programów ochrony; 
- cztery umowy związane były z wykorzystaniem lokalnych zasobów 
przyrodniczych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno-przyrodniczych; 
- jedną umowę zawarto na podniesienie standardu bazy technicznej 
i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. 
 

5.3. MONITORING I KONTROLA PROJEKTÓW 

Monitoring wdrażania projektów prowadzony był w sposób ciągły 
i prawidło. Kontrola realizacji projektów przez IZ prowadzona była 
rzetelnie, w oparciu o plany kontroli.  

Zadanie dotyczące monitoringu i kontroli realizacji projektów 
dofinansowanych środkami RPO WO 2014-2020 zostało powierzone 
Departamentowi Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO44.  

1. W ramach monitoringu IZ egzekwowała od beneficjentów realizację 
obowiązków informacyjnych obejmujących poszczególne etapy realizacji 
projektów, w postaci składania wniosków o płatność lub wniosków 
sprawozdawczych (w przypadku braku konieczności rozliczenia wydatków). 
Na podstawie analizy dokumentacji sprawozdawczej NIK stwierdziła, że wraz 

                                                           
44 W § 14 Regulaminu Organizacyjnego UWMO stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu 
Województwa Opolskiego nr 2601/2016 z dnia 13 września 2016 r. ze zm. (oraz regulaminu 
obowiązującego w okresie wcześniejszym stanowiącego załącznik do uchwały nr 2163/2012 z dnia 
30 kwietnia 2012 r. ze zm.). 

Instytucja Zarządzająca 
na bieżąco 
monitorowała proces 
wdrażania projektów  

Wyniki przeprowadzonych konkursów 
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z ww. wnioskami za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 
składane były dokumenty określone w umowach, w tym m.in. dokumenty 
potwierdzające kwalifikowalność ponoszonych wydatków wykazywane we 
wnioskach o płatność, np. potwierdzenia przekazania środków wykonawcom, 
protokoły odbioru. IZ weryfikowała wnioski o płatność oraz złożone 
dokumenty wykorzystując listy sprawdzające.  
Do 24 maja 2019 r. IZ zatwierdziła łącznie 190 wniosków na kwotę 
31,12 mln zł, w tym dla projektów wyłonionych w naborze z 2015 r., łącznie 
94 wnioski na kwotę 19,28 mln zł, w naborze z 2016 r. 77 wniosków na kwotę 
10,66 mln zł, a w naborze z 2017 r. 19 wniosków na kwotę 1,18 mln zł.  

 
Infografika nr 2. Wartość i liczba zatwierdzonych przez IZ wniosków 
o płatność. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

2. Przy monitorowaniu postępu rzeczowego pod uwagę brano wskaźniki 
przyjęte w umowach o dofinansowanie, m.in. liczbę siedlisk/zbiorowisk 
roślinnych objętych projektem, liczbę przeprowadzonych kampanii 
informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną, liczbę 
wspartych form ochrony przyrody, liczbę opracowanych dokumentów 
planistycznych z zakresu ochrony przyrody, liczbę przeprowadzonych 
kampanii reklamowych promujących walory turystyczne, powierzchnię siedlisk 
wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony oraz zasięg 
realizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych.  

3. W umowach z beneficjentami zawarto obowiązek sprawozdawczy, 
tj. składanie wniosku o płatność nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
W przypadku braku konieczności rozliczenia wydatków, beneficjent 
zobowiązany był do złożenia wniosku sprawozdawczego. Wnioski te zawierały 
m.in. informacje o postępie rzeczowym i finansowym realizacji projektu, 
a także poziomie realizacji wskaźników produktu i rezultatu.  
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IZ skontrolowała 20% dofinansowanych projektów w ramach Działania 
5.1. 
 
W latach 2015-2019 (do 31 marca 2019 r.) pracownicy UMWO przeprowadzili 
dziewięć kontroli planowych45, spośród 45 projektów dofinansowanych 
w ramach Działania 5.1.  

1. W przypadku pięciu kontrolowanych przez IZ projektów stwierdzono 
nieprawidłowości, które nie skutkowały koniecznością zwrotu części lub 
całości przyznanego dofinansowania lub uznaniem poniesionych wydatków za 
niekwalifikowalne. 

W ramach przeprowadzonej od 21 do 31 sierpnia 2017 r. kontroli realizacji 
projektu pn. Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Kędzierzynie – Koźlu. Etap 
I – zabytkowy park w Sławięcicach, prowadzonego na podstawie umowy 
nr RPOP.05.01.00-16-0012/15 z 21 grudnia 2015 r., stwierdzono brak 
wymaganych tabliczek z kodami QR. Powyższe powodowało niewywiązanie się 
z obowiązków beneficjenta w zakresie realizacji wskaźnika produktu pn. Liczba 
przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją 
ekologiczną. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Gmina Kędzierzyn-Koźle 
protokołem odbioru wykonanej usługi46 potwierdziła montaż na ławkach na 
terenie parku w Sławęcicach ww. metalowych tabliczek zawierających 
wymagane kody. Ustalenia kontroli NIK potwierdziły wykonanie powyższych 
zaleceń pokontrolnych.  

W wyniku przeprowadzonej od 5 do 9 listopada 2018 r. kontroli projektu 
pn. Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu, 
realizowanego na podstawie umowy RPOP.05.01.00-16-0006/16 z 7 września 
2017 r., IZ stwierdziła, że w dwóch aneksach do umowy nie wskazano 
podstawy prawnej wprowadzonych zmian, a w aneksie zmniejszającym zakres 
realizacji robót i należnego wynagrodzenia wskazano niewłaściwą przesłankę 
stanowiącą podstawę do zmiany umowy z wykonawcą. W opinii IZ powyższe 
stanowiło uchybienie formalne nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej. 
IZ wydała zalecenie i rekomendację, aby w przypadku sporządzania aneksów 
do umów dotyczących realizowanych zamówień, jednostka kontrolowana 
dochowała należytej staranności podczas przygotowywania dokumentacji oraz 
umieszczania w treści aneksów podstawy prawnej wprowadzanych zmian. 

W ramach przeprowadzonej od 6 września do 14 października 2016 r. kontroli 
projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie 
postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie 
opolskim w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu IZ stwierdziła, że 
jednostka kontrolowana nie zachowała jednolitości w dokonywaniu płatności 
w ramach wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu. W zaleceniu 
pokontrolnym zobowiązano Teatr do przestrzegania zapisów porozumienia 
o współpracy na rzecz realizacji projektu w zakresie płatności w projekcie, 
które powinny być dokonywane z wyodrębnionych na ten cel kont bankowych. 
Powyższe uchybienie nie skutkowało wyliczeniem kwoty korekty finansowej.  

W wyniku przeprowadzonej w okresie od 19 lutego do 1 marca 2019 r. kontroli 
projektu pn. Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz 
wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych 
w Ładzy IZ zidentyfikowała uchybienia formalne związane z treścią 
dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej. 
W informacji pokontrolnej IZ zaleciła jednostce kontrolowanej dochowanie 
należytej staranności podczas przygotowywania dokumentacji związanej 

                                                           
45 M.in. w zakresie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi 
przepisami prawa, oceny kwalifikowalności wydatków, terminowości realizacji projektu, 
faktycznego postępu rzeczowego projektu, monitoringu zakładanych do osiągnięcia wskaźników, 
prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. 
46 Z 29 września 2017 r. 
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z przeprowadzaną procedurą udzielania zamówienia publicznego oraz – 
w przypadku sporządzania aneksów do umów – do prawidłowej kwalifikacji 
zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzanych zmian, w tym do 
przywoływania w treści aneksów odpowiedniej podstawy prawnej. 

W projekcie pn. Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej 
i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim realizowanym przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Gminą Pokój, Filharmonią 
Opolską, Muzeum Śląska Opolskiego oraz Zespołem Opolskich Parków 
Krajobrazowych, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez IZ od 13 maja do 
15 lipca 2016 r. stwierdzono, że jeden z oferentów został nieprawidłowo 
oceniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego47, a ponadto 
nieprawidłowo przywołano podstawę prawną dokonanego wyboru najlepszej 
oferty z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia48. 

2. IZ nie stwierdziła nieprawidłowości w przypadku kontroli czterech 
pozostałych projektów, tj. Ochrona bioróżnorodności biologicznej na obszarze 
Natura 2000 części Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, Bioróżnorodność 
Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego, Ochrona in situ nietoperzy 
na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie, 
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków 
zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu.  

5.4. REALIZACJA PROJEKTÓW Z OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

 
NIK przeprowadziła kontrolę wdrażania siedmiu projektów w ramach 
Działania 5.1, realizowanych przez dziewięciu beneficjentów.  
Realizacja pięciu projektów zakończyła się przed rozpoczęciem czynności 
kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli. W trakcie realizacji znajdowały się 
projekty Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez 
zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej oraz Przebudowa i wyposażenie 
siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji 
przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej 
Zespołu Parków Krajobrazowych w Ładzy. 

Jako cel główny projektu Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz 
promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności 
w województwie opolskim wskazano ochronę i wzmocnienie różnorodności 
biologicznej na terenach województwa opolskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru Natura 2000. Ochrona zagrożonego siedliska 
przyrodniczego była głównym celem projektu Ochrona różnorodności 
biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej. 
Ochronę gatunków in situ jako główny cel działań projektowych wskazano 
w trzech projektach: Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego 
w Brzegu, Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy 
Oleśnickiej 4 w Namysłowie oraz Ochrona in-situ gatunków roślin i zwierząt wraz 
z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego Lewin Brzeski oraz budową i modernizacją infrastruktury 
towarzyszącej. Celem głównym projektu Ochrona bioróżnorodności biologicznej 
w Kędzierzynie – Koźlu. Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach była ochrona 
różnorodności biologicznej na terenie Kędzierzyna-Koźla, z wykorzystaniem 
lokalnych zasobów przyrodniczych. W projekcie Przebudowa i wyposażenie 
siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji 
przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej 
Zespołu Parków Krajobrazowych w Ładzy jako główny cel działań projektowych 
wskazano utworzenie nowoczesnego centrum edukacji ekologicznej. 

 

                                                           
47 Dotyczy partnera projektu – ZOPK. 
48 Dotyczy partnera projektu – Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu. 
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Infografika nr 4. Typy realizowanych projektów poddanych kontroli NIK. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 
Ośmiu spośród dziewięciu beneficjentów objętych kontrolą NIK było 
rzetelnie przygotowanych do realizacji zadań projektowych związanych 
z ochroną bioróżnorodności regionu.  
 
1. Wszystkie jednostki, poza Urzędem Miejskim w Paczkowie, dysponowały 
rzetelną dokumentacją wskazującą na konieczność podjęcia konkretnych 
działań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej. 

Przykłady 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie, przed rozpoczęciem rzeczowej 
realizacji projektu Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy 
ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie, przeprowadziło konsultacje 
z przedstawicielami instytucji zajmujących się ochroną przyrody na terenie 
powiatu (Stobrawski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Namysłów), które 
pozwoliły uzyskać wiedzę o występowaniu i potrzebach nietoperzy 
występujących na obszarze planowanej inwestycji. Wykonano także Raport 
z przeprowadzonego rozpoznania chiropterologicznego w parku przy 
ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie, w którym potwierdzona została obecność 
czterech gatunków nietoperzy. W dokumencie tym wskazano ponadto 
działania, których podjęcie miało pozytywnie wpłynąć na ochronę tych 
gatunków. 

W Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, w związku z przygotowaniem 
projektu Ochrona in-situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową 
zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Lewin Brzeski 
oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej49, opracowaniu 
dokumentacji dotyczących powyższego projektu towarzyszyły konsultacje 
i spotkania pomiędzy przedstawicielami Urzędu, Nadleśnictwa Brzeg, 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Generalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. 

W przypadku projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie 
poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej stwierdzono, że na 
etapie przygotowania dokumentacji projektowej kontrolowana jednostka nie 
dysponowała dokumentami mogącymi potwierdzić, że na terenie planowanej 
inwestycji znajdowało się naturalne stanowisko rokitnika zwyczajnego, 
tj. jedynego gatunku wskazanego we wniosku o dofinansowanie, jako mającego 
zostać poddanemu reintrodukcji. Należy w tym miejscu zauważyć, że rokitnik 
zwyczajny występuje na stanowiskach naturalnych wyłącznie na wybrzeżu 
Bałtyku, co potwierdziła uzyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o NIK informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Tym 
samym nie można uznać, że możliwa była reintrodukcja tego gatunku na teren 
Gminy Paczków. Do dnia zakończenia kontroli, beneficjent nie podjął jeszcze 
działań polegających na nasadzeniu ww. gatunku, nie zostały również 
poniesione wydatki w tym zakresie. Dodatkowo, program funkcjonalno-

                                                           
49 Beneficjent: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim. 
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użytkowy, będący kluczowym elementem dokumentacji ww. projektu nie został 
rzetelnie zweryfikowany przez przedstawicieli kontrolowanej jednostki na 
etapie odbioru, gdyż wskazano w nim m.in., że wśród gatunków zagrożonych 
na obszarze planowanej inwestycji występuje ptak kulinek płonny, podczas gdy 
wskazany gatunek nigdy nie istniał. Wskazanie jako gatunku objętego 
reintrodukcją rokitnika zwyczajnego, stwarza ryzyko braku zrealizowania 
przedmiotu projektu w pełnym przewidzianym umową zakresie. Ponadto, 
w powyższym programie funkcjonalno-użytkowym: 
a/ w pkt 2.3.3 Wymagania Zamawiającego odnoszące się do fazy budowy 
wskazano, że zamawiający udostępni dla potrzeb przeprowadzenia budowy 
odpowiednią część działki zbiornika Kozielno, pomimo tego że zbiornik 
Kozielno nie graniczy, a nawet nie jest położony w pobliżu działki nr 1173, ani 
też nie jest połączony z działką nr 1173 żadnymi ciekami wodnymi; 
b/ w pkt 2.3.5 Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania terenu budowy 
wskazano, że wymagane jest utrzymanie czystości terenu wokół portu, jeziora 
i jego brzegów oraz całego terenu robót (…), a z chwilą przejęcia placu budowy 
wykonawca będzie odpowiadał przed władającym terenem Kozielno za 
wszystkie szkody, pomimo że ani na działce nr 1173, ani w jej pobliżu nie ma 
jeziora czy portu, a działka ta w żaden sposób nie graniczy ze zbiornikiem 
Kozielno. 
  
2. Struktura organizacyjna ośmiu beneficjentów była dostosowana do potrzeb 
zarządzania i nadzoru nad realizowanymi projektami. W jednostkach tych 
w sposób jasny i spójny zostały przydzielone poszczególnym pracownikom 
(w zakresach zadań i odpowiedzialności) obowiązki dotyczące wdrożenia 
projektów. Projekty realizowane były przez pracowników posiadających 
doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych, a część 
z nich uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach dotyczących tej tematyki. 
W żadnej z kontrolowanych jednostek na potrzeby realizacji projektów nie 
zwiększono stanu zatrudnienia. 

Przykłady 

- w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle do prowadzenia działań związanych 
z realizacją projektu Prezydent Miasta powołała Zespół Realizujący Projekt, 
a każdemu z sześciu członków tego Zespołu, będących pracownikami Urzędu, 
przydzielono zadania związane z jego realizacją; 
- w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach przyjętej 
struktury organizacyjnej zadania związane z koordynowaniem i bieżącym 
nadzorem nad wdrażaniem, realizacją i rozliczaniem projektu przypisano do 
zakresu zadań Zastępcy Dyrektora ZOPK. Do zadań sekcji finansowo-księgowej 
przypisano natomiast kompleksową obsługę finansową projektu. Realizowane 
zadania zostały przyporządkowane poszczególnym pracownikom ZOPK oraz 
w sposób przejrzysty i jednoznaczny ujęte w ich zakresach czynności; 
- w Urzędzie Miasta w Brzegu w realizacji projektu uczestniczyło czterech 
pracowników Urzędu: dwóch z Biura Budżetu i Księgowości i po jednym 
z Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska oraz z Biura Organizacyjno-
Prawnego; 
- w Starostwie Powiatowym w Namysłowie zadania związane 
z zarządzaniem oraz rozliczeniem projektu wykonywane były przez 
11 pracowników Starostwa - ośmiu zatrudnionych w Wydziale Promocji 
i Rozwoju Powiatu, w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia 
Powiatu oraz w Wydziale Finansowym – nadzór nad realizacją projektu 
sprawował Wicestarosta, Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu. 

Jedynie w przypadku Urzędu Miejskiego w Paczkowie nie dochowano 
należytej staranności podczas określenia zakresu zadań i odpowiedzialności 
zarówno poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, jak również 
pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Powyższych obowiązków 
nie określono w formie pisemnej, pomimo że zgodnie ze standardem kontroli 
zarządczej nr 3 Struktura organizacyjna, o którym mowa w części II lit. A 
Środowisko wewnętrzne załącznika do komunikatu nr 23 Ministra Finansów 
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z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych50, struktura organizacyjna jednostki powinna 
być dostosowana do aktualnych celów i zadań, a zakres zadań, uprawnień 
i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych 
jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony 
w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny, przy czym aktualny zakres 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla 
każdego pracownika. Zdaniem NIK, brak określenia w formie pisemnej zakresu 
zadań i odpowiedzialności poszczególnych pracowników zaangażowanych 
w realizację projektu, w tym przede wszystkim wskazania osób 
odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą, mogło stanowić jedną z przyczyn 
znaczącej liczby nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli. Burmistrz, 
po zapoznaniu się ze wstępnymi ustaleniami kontroli podjął działania 
naprawcze, w tym decyzję o powołaniu zespołu ds. realizacji projektu.  

3. Wszystkie jednostki kontrolowane posiadały dokumentację51 stanowiącą 
podstawę rzetelnego oszacowania kosztów mających zostać poniesionych 
w trakcie projektu. Kwoty wynikające z powyżej dokumentacji zostały 
uwzględnione we wnioskach o dofinansowanie i uwzględnione przez UMWO 
w treści zawartych umów. 
Wartość całkowita kontrolowanych projektów (według umowy 
o dofinansowanie projektu) wyniosła:  
- Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw 
społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - 
4 215,6 tys. zł, wartość dofinansowania 3 476,4 tys. zł; 
- Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie 
stawu przy ul. Klonowej – 298,9 tys. zł, wartość dofinansowania 254,1 tys. zł; 
- Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych 
z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka 
edukacji przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych w Ładzy – 
2 998,0 tys. zł, wartość dofinansowania 2 548,3 tys. zł; 
- Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I – 
zabytkowy park w Sławięcicach – 1 594,5 tys. zł, wartość dofinansowania 
1 163,8 tys. zł; 
- Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 
4 w Namysłowie – 3 301,9 tys. zł, wartość dofinansowania 2 504,1 tys. zł; 
- Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu – 
2 372,3 tys. zł, wartość dofinansowania 1 945,9 tys. zł; 
- Ochrona in-situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową 
zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Lewin Brzeski 
oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej – 1 155,2 tys. zł, 
wartość dofinansowania 981,9 tys. zł. 
Łączna wartość projektów poddanych kontroli NIK wyniosła 15 936, 
4 tys. zł, a wartość dofinansowania – 12 874,5 tys. zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
50 Dz. Urz. Min. Finansów Nr 15, poz. 84. 
51 W tym celu sporządzane były odrębne opracowania (kosztorysy inwestorskie), analizowano ceny 
transakcyjne dotyczące podobnych zamówień lub posiłkowano się informacjami przedkładanymi 
przez potencjalnych wykonawców.  

Beneficjenci 
dokumentowali 
szacunki kosztów 
realizacji projektów 
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Infografika nr 5. Wartość projektów poddanych kontroli NIK. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 
 
1. W przypadku pięciu jednostek52 umowa o dofinansowanie przewidywała 
ponoszenie przez beneficjenta kosztów związanych z zaangażowaniem 
pracowników w realizację projektu ze środków przeznaczonych na jego 
wykonanie. W pozostałych czterech przypadkach wynagrodzenie pracowników 
było współfinansowane ze środków przeznaczonych na realizację projektów, 
a zakres i wymiar zadań takich osób nie kolidował z podstawowym zakresem 
ich obowiązków. Łączne zaangażowanie tych osób w realizację zadań 
projektowych nie przekraczało maksymalnego wymiaru godzin określonego 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, wynoszącego 276 godzin 
miesięcznie. Jednostki kontrolowane, co do zasady53, rzetelnie monitorowały 
zaangażowanie czasowe pracowników w realizację projektu. W przypadku 
kontroli projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz 
promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności 
w województwie opolskim, w części projektu realizowanej przez Filharmonię 
Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu NIK stwierdziła, że dane dotyczące 
faktycznego czasu pracy w danym miesiącu kalendarzowym ze 
szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania 
poszczególnego personelu projektu nie były wprowadzane na bieżąco do 
systemu informatycznego SL2014. Dotyczyło to m.in. 6254 pracowników 
Filharmonii oraz 8 muzyków wybranych w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia, odpowiedzialnych za realizację koncertu 27 października 2017 r., 
w przypadku których takie dane nie zostały wprowadzone za październik 
2017 r. Zgodnie z treścią § 17 pkt 10 umowy o dofinansowanie, beneficjent 
zobowiązuje się do wprowadzenia do SL2014 danych dotyczących angażowania 
personelu projektu zgodnie z zakresem określonym w Wytycznych w zakresie 
gromadzenia pod rygorem uznania związanych z tym wydatków za 
niekwalifikowalne. Ponadto zgodnie z pkt 9 rozdziału 6.15 Koszty związane 
z angażowaniem personelu projektu Wytycznych w sprawie kwalifikowalności 
wydatków z dnia 19 lipca 2017 r. właściwa instytucja będąca stroną umowy 
zapewnia, że beneficjent zobowiązuje się w umowie o dofinansowanie do 

                                                           
52 Dotyczy projektów: Ochrona in-situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 
4 w Namysłowie, Ochrona in-situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową 
zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Lewin Brzeski oraz budową 
i modernizacją infrastruktury towarzyszącej, Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego 
w Brzegu, Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy 
ul. Klonowej, Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Kędzierzynie – Koźlu. Etap I – zabytkowy park 
w Sławięcicach. 
53 Poza Filharmonią Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu. 
54 W tym 59 muzyków oraz 3 pracowników obsługi technicznej. 

Koszty wynagrodzenia 
osób realizujących 
cztery projekty objęte 
zostały 
dofinansowaniem 
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wprowadzenia na bieżąco (…) danych do systemu informatycznego w zakresie 
angażowania personelu projektu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
określonych w Wytycznych. W treści wniosku pokontrolnego NIK wniosła 
o uzupełnienie w systemie informatycznym SL2014 danych dotyczących czasu 
pracy personelu projektu w zakresie dotychczas niezaewidencjonowanym. 

2. W treści umów o dofinansowanie określono sposób wprowadzania zmian 
zastrzegając, że beneficjent może dokonywać zmian w projekcie, pod 
warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej IZ niezwłocznie, ale nie później 
niż w wymaganym terminie na złożenie wniosku o płatność końcową 
i uzyskania pisemnej akceptacji IZ55. W treści ww. umowy przewidziano 
również możliwość dokonywania przesunięć kwotowych pomiędzy zadaniami 
i kategoriami, pod warunkiem uzyskania zgody ww. instytucji. Wszyscy 
beneficjenci przestrzegali wymogu informowania IZ o planowanych zmianach 
w realizacji projektów. Każdorazowe zmiany w umowach o dofinansowanie 
oraz harmonogramach rzeczowo-finansowych wprowadzane były po 
wcześniejszym uzyskaniu zgody IZ. Nie miały miejsca przypadki opóźnień 
w realizacji zadań projektowych, o których beneficjent nie poinformowałby IZ. 
Najczęściej zmiany dotyczyły zwiększenia kwoty dofinansowania, przedłużenia 
terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektów, przesunięcia 
kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami i kategoriami, aktualizacji kwoty 
wydatków (wynikającej z rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego). Projekty realizowane były zgodnie z zaakceptowanymi przez 
IZ harmonogramami rzeczowo-finansowymi. 
W trakcie kontroli NIK realizowane były projekty Przebudowa i wyposażenie 
siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji 
przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej 
Zespołu Parków Krajobrazowych w Ładzy oraz Ochrona różnorodności 
biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej. 
Realizacja pierwszego projektu następowała zgodnie z pierwotnie przyjętym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku drugiego projektu, 
prowadzonego przez Urząd Miejski w Paczkowie, nastąpiło opóźnienie 
w realizacji działań projektowych w odniesieniu do pierwotnego terminu 
(pierwotny termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określono na 
30 listopada 2017 r.). Niedotrzymanie przez beneficjenta tego terminu 
wynikało w szczególności z odstąpienia przez wykonawcę od umowy na 
zaprojektowanie i wybudowanie wiaty ekologicznej i edukacyjnej z trzema 
podestami oraz ścieżki edukacyjnej z sześcioma pomostami. IZ była na bieżąco 
informowana o konieczności dokonania zmian w zakresie harmonogramów 
poszczególnych działań oraz o problemach w realizacji projektu wynikających 
z decyzji wykonawcy o odstąpieniu od umowy, co stanowiło podstawę do 
akceptacji wprowadzenia stosownych zmian. 

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów 
objętych kontrolą NIK  

1. W ośmiu jednostkach obowiązywały ogólne regulaminy udzielania zamówień 
publicznych, zgodne z wymogami wynikającymi z Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. Jedynie w Zespole Opolskich Parków 
Krajobrazowych wprowadzono dodatkowe wewnętrzne regulacje dotyczące 
udzielania zamówień publicznych dedykowane projektom realizowanym 
w ramach RPO WO 2014-2020. Dyrektor ZOPK zarządzeniem nr 001/2016 
z 8 stycznia 2016 r. wprowadził w życie Regulamin postępowań o udzielenie 
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 tys. euro, współfinansowanych ze środków RPO WO 2014-2020, 
w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej. Powyższy 
dokument obowiązywał w jednostce kontrolowanej do końca 2018 r. Z dniem 
2 stycznia 2019 r.56 Dyrektor wydał zarządzenie nr 001/2019 wprowadzające 

                                                           
55 O konieczności dokonania zmiany umowy w formie aneksu decyduje IZ. 
56 Z datą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
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w życie Regulamin postępowania o udzielanie zamówień na dostawy, usługi 
i roboty budowlane w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych, których 
wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty określonej 
w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postanowienia tych 
regulaminów były zgodne z wymogami wynikającymi z Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. 

2. W czterech57 z dziewięciu poddanych kontroli jednostek, przy udzielaniu 
zamówień publicznych na potrzeby realizacji projektów, w pełni przestrzegano 
wymogów wskazanych w ustawie Pzp oraz w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. W działaniach pozostałych beneficjentów NIK 
stwierdziła nieprawidłowości, polegające m.in. na: 
- nieprawidłowym dokumentowaniu czynności prowadzonych w związku 
z udzieleniem zamówienia publicznego; 
- nieprzestrzeganiu przez beneficjenta wymogów określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do udzielenia 
zamówienia publicznego dla wydatków poniesionych przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie projektu; 
- nieprawidłowym ustaleniu kwoty wadium; 
- nierzetelnym sporządzeniu protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego; 
- braku dochowania należytej staranności przy sporządzeniu wniosku 
o wszczęcie postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego; 
- nieprawidłowym określeniu szacunkowej wartości zamówienia. 
 
Nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych stwierdzono 
w działaniach związanych z realizacją projektów w: 
 
a/ Urzędzie Miejskim w Paczkowie: 
- nieprawidłowo określono szacunkową wartość zamówienia dotyczącego 
robót budowlanych na działce nr 1173, określając taką wartość jako podstawę 
przeliczenia kursu euro wskazano 4,1749 zł/euro58, pomimo że w treści 
obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych z dnia 29 grudnia 2017 r.59, jako wartość 
przeliczenia kursu euro wskazano 4,3177 zł/euro. Tym samym zamawiający 
błędnie przyjął, że wartość zamówienia stanowi równowartość kwoty 
34 974,45 euro netto, podczas gdy powinna ona wynosić 33 817,73 euro netto; 
- publikując na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, przewidującą, że szczegółowy zakres robót obejmuje m.in. 
wykonanie robót budowlanych obejmujących monitoring i oświetlenie 
hybrydowe, nie udostępniono projektu instalacji elektrycznej i oświetlenia 
pomimo tego, że z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp wynikał obowiązek opisania 
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji 
projektowej, której częścią był projekt ww. instalacji i oświetlenia; 
- nie dochowano należytej staranności przygotowując w 2019 r. wniosek 
o wszczęcie postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
gdyż we wniosku tym nie wskazano osoby, która dokonała ustalenia wartości 
zamówienia (w tym jego równowartości w euro). Ponadto wniosku tego nie 
podpisał pracownik odpowiedzialny za wykonywanie powierzonych czynności 
w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, pomimo takiego 
wymogu wynikającego ze wzoru wniosku o wszczęcie postępowania 
publicznego; 

                                                           
57 Dotyczy: Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 
58 Odwołując się do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692). 
59 Dz. U. poz. 2477. 
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- nierzetelnie sporządzony został protokół postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego60, 
przeprowadzonego w 2019 r., a dotyczącego wykonania robót budowlanych na 
terenie działki nr 1173. W protokole postępowania wskazano bowiem, że opisu 
przedmiotu zamówienia dokonała jedna osoba61, a we wniosku o wszczęcie 
postępowania wymieniono dwie osoby dokonujące opisu przedmiotu 
zamówienia; 
- nierzetelnie sporządzono informację z otwarcia ofert w związku 
z ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 636010-N-2017 
z 28 grudnia 2017 r., dotyczącym przeprowadzenia przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane na terenie działki nr 1173. W treści 
informacji podano bowiem, że w postępowaniu wpłynęły cztery oferty, gdy 
w tej samej informacji z otwarcia ofert podano, że do upływu terminu składania 
ofert złożono tylko jedną ofertę; 
- w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane, upublicznionym 
5 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 510067004-N-
2019, podano nieprawdziwą informację, że oferta z najwyższą ceną/kosztem62 
miała wartość 489 630 zł, podczas gdy wartość jedynej złożonej oferty 
wyniosła 189 630 zł. 
 
b/ w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych: 
- nierzetelnie sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (w trybie konkurencyjności) dotyczącego zakupu, dostawy 
i montażu sprzętu multimedialnego do ZOPK w Pokrzywnej. W dokumencie 
tym wskazano, że: a/ Komisja przetargowa została powołana 11 listopada 
2018 r. na podstawie zarządzenia nr 018/2018, pomimo że z przedstawionej 
dokumentacji wynikało, że ww. organ został powołany 11 grudnia 2018 r.; 
b/ kwota zawarta w jednej ofercie wynosiła 47 800 zł brutto, pomimo że 
z przedstawionej dokumentacji wynikało, że cena ofertowa wynosiła 
47 797,80 zł brutto; c/ ogłoszenie o zamówieniu zostało udostępnione na 
stronie internetowej ZOPK od 15 listopada do dnia 13 grudnia 2018 r., pomimo 
że z przedstawionej dokumentacji wynikało, że ogłoszenie udostępniono na 
stronie internetowej ZOPK dopiero 5 grudnia 2018 r. Ponadto w protokole 
z otwarcia ofert, stanowiącym załącznik do protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazano liczby ofert złożonych 
w wyznaczonym terminie. 
 
c/ w Muzeum Wsi Opolskiej: 
- w postępowaniu przetargowym pn. Modelowe zagospodarowanie zieleni. 
Wycinka i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
Zamawiający dokonał nieprawidłowego ustalenia kwoty wadium. Szacunkowa 
wartość zamówienia wynosiła 142 220,86 zł netto, a zatem prawidłowa 
maksymalna kwota wadium winna była wynieść – stosownie do wymogów 
wynikających z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym kwota wadium nie 
może być wyższa niż 3% wartości zamówienia – nie więcej niż 4 266,62 zł63. 
Tymczasem w ogłoszeniach o przetargu, zamieszczonych w Biuletynie 
Informacji Publicznej Muzeum oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
a także w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający podał, 
że żąda kwoty wadium w wysokości 5 000 zł; 
- w protokole z postępowania pn. Modelowe zagospodarowanie zieleni. Wycinka 
i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
w pkt 12.1. nie wskazano adresów firm wykonawców oraz kwot złożonych 
ofert. 
 
d/ w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim: 

                                                           
60 Numer referencyjny: ZP.27.271.6.2019 
61 Zastępca Burmistrza. 
62 Pkt IV.6 ogłoszenia. 
63 Odpowiednio: dla części I – 3 158,26 zł, części II – 1 108,36 zł. 
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- w przedłożonej na potrzeby kontroli NIK dokumentacji brak było 
dokumentów opisujących treść zaproszenia do składania propozycji cenowych 
na opracowanie dokumentacji technicznej projektu, adresatów tego 
zaproszenia, jak też uzyskanych od nich odpowiedzi (poza odpowiedzią 
jednego z wykonawców). Informacji w tym zakresie nie zawierała także 
zakładka Biuletynu Informacji Publicznej dotycząca zamówień publicznych 
Urzędu.  
 
e/ w Urzędzie Miasta w Brzegu: 
- beneficjent nie przestrzegał wymogów określonych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do udzielenia zamówienia 
publicznego dla wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie projektu. W przypadku wydatkowania środków na 
podstawie dwóch umów, zawartych przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie, i które uznane zostały przez beneficjenta za wydatki 
kwalifikowane projektu, nie zapewniono zachowania zasady konkurencyjności 
i rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków z 10 kwietnia 2015 r., zgodnie z którą w celu spełnienia zasady 
konkurencyjności należało upublicznić zapytanie ofertowe64, a w przypadku 
wydatków o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie – należało 
upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej65.  

3. W każdym przypadku rzetelnie udokumentowano obiór robót/dostaw/usług 
wynikających z realizacji projektów, gromadząc przy tym niezbędną 
dokumentację (m.in. protokoły zdawczo-odbiorcze, świadectwa jakości).  

4. Terminy odbioru końcowego dostaw/usług wynikających z objętych kontrolą 
umów, nie wykraczały poza termin rzeczowej i finansowej realizacji projektów. 
W przypadku projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez 
zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej wykonawca odstąpił od realizacji 
umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, 
uzasadniając swoją decyzję utratą płynności finansowej oraz możliwości 
technicznych i organizacyjnych dokończenia rozpoczętych prac budowlanych. 
Powyższe spowodowało konieczność przeprowadzenia kolejnych postępowań 
przetargowych, w wyniku których wyłoniono nowego wykonawcę, który do 
dnia zakończenia kontroli NIK nie zakończył zaplanowanych robót. W związku 
z powyższym jednostka kontrolowana informowała IZ o konieczności 
dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu 
i przesunięcia terminu rzeczowego i finansowego zakończenia projektu. 
IZ wyraziła zgodę na dokonanie takich zmian.  

5. W przypadku każdej umowy zawieranej wykonawcami prawidłowo 
zabezpieczany był interes kontrolowanych jednostek, m.in. poprzez zapisy 
regulujące tryb postępowania w sytuacji nieterminowego lub niewłaściwego 
wykonania umowy. Beneficjenci, w treści umów, poza karami umownymi, 
wprowadzali zobowiązania gwarancyjne, jak też w innych formach żądali 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów.  
 
Przykłady  

- w treści umowy nr 6/SZP-TJK/201666 Teatr im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu zawarł zapis informujący o fakcie dokonania przez wykonawcę 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
ceny oferty brutto, a poza możliwością naliczenia kar umownych, uzgodniono, 
że okres gwarancji i rękojmi na całość prac, łącznie z urządzeniami, osprzętem 
i wykonaniem wynosi 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Ponadto 
beneficjent zobowiązał wykonawcę do zawarcia i utrzymania przez cały okres 
realizacji umowy oraz w okresie gwarancji ubezpieczenia z tytułu strat i szkód 

                                                           
64 Zgodnie z treścią pkt 5 lit. a podrozdziału 6.5.3. 
65 Zgodnie z treścią pkt 4 rozdziału 6.2. 
66 Umowa na montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania 
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia; 

- Powiat Namysłowski w treści umowy NR IZM.I.273.202.201767 zawarł zapis, 
że wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze 
szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas 
i w konsekwencji wykonywania umowy. W związku z powyższym wykonawca 
został zobowiązany do posiadania polisty ubezpieczeniowej. Wykonawca został 
zobowiązany też do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz 
wybudowane materiały na okres 72 miesięcy, licząc od daty odbioru, oraz do 
bezpłatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli wady te 
ujawnią się we wskazanym okresie 72 miesięcy. 

 

W dwóch przypadkach kontrolowane jednostki zaniechały lub nie podjęły 
skutecznych działań mających na celu wyegzekwowanie należnych im kar 
umownych w łącznej kwocie ponad 25 tys. zł. 

W przypadku projektu Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Kędzierzynie –
Koźlu. Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach, realizowanego przez Urząd 
Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, nie naliczono wykonawcy kary umownej 
w wysokości 1 377,60 zł za opóźnienie w oddaniu w terminie określonym 
umową przedmiotu zamówienia. Wykonawca przekroczył wskazany w umowie 
z 2 marca 2016 r. termin realizacji usługi o siedem dni. Prezydent Miasta 
odstąpiła od naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokości 1 377,60 zł, 
gdyż, jak wyjaśniła, wzięła pod uwagę m.in. wzorową współpracę z wykonawcą. 
Po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego NIK Prezydent Miasta podjęła 
działania mające na celu wyegzekwowanie należnej kary pieniężnej. 

Podczas kontroli projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie 
poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej stwierdzono, że wykonawca, 
który odstąpił od realizacji umowy, nie zapłacił należnej Gminie kary umownej 
w wysokości 24 680,66 zł. Pomimo, że 9 października 2018 r. wystawiono 
w Wydziale Finansowym Urzędu notę obciążeniową, a wykonawca nie uiścił 
żądanej kary, do momentu wszczęcia kontroli przez NIK (24 kwietnia 2019 r.), 
nie podjęto innych działań zmierzających do dochodzenia należnej Gminie 
kwoty, w tym nie skierowano sprawy na drogę sądową. Dopiero w trakcie 
kontroli NIK, w dniu 2 maja 2019 r., skierowane zostało do dłużnika pismo, 
w którym wezwano go do zapłaty zaległej kwoty. 

9. W przypadku wszystkich kontrolowanych projektów nabyte środki trwałe 
oraz inne specjalistyczne wyposażenie były wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem, a ich zakup był przewidziany zakresem przedmiotowym 
projektów. Przykładowo: 
 
Przykłady  

- w ramach projektu Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz 
promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności 
w województwie opolskim Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu dokonał 
zakupu windy i platformy w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a urządzenie te były wykorzystywane zgodnie z ich 
przeznaczeniem; 

- w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych zakupiono m.in. stoły 
i szafki edukacyjne z grafikami chronionych gatunków, tablice prezentujące 
poszczególne gatunki zwierząt zamieszkujące Opolskie Parki Krajobrazowe, 
drewniane tablice dźwiękowe z głośnikami z możliwością odtwarzania 
odgłosów zwierząt występujących w Polsce, wykonane z żywicy tropy zwierząt 
naturalnej wielkości, mikroskop stereoskopowy wraz z kamerą, projektor 
z możliwością projekcji filmów 3D, dotykową tablicę interaktywną; 

                                                           
67 Umowa na przebudowę nawierzchni alejek, alei pieszo-jezdnych i placów parkowych wraz 
z systemem odprowadzania wód opadowych, ogrodzenia zewnętrznego Parku (…). 
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- w efekcie działań podjętych w ramach realizacji projektu Ochrona 
bioróżnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I – zabytkowy park 
w Sławięcicach, w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle jako środek trwały 
przyjęto na stan alejki o nawierzchni z bazaltowego kruszywa łamanego 
o długości 2 316,25 m oraz 65 ławek i 30 stojaków na rowery.  

 

W przypadku projektów zakończonych do 30 listopada 2018 r., osiągnięte 
zostały zakładane efekty realizacji projektów.  

W przypadku pięciu projektów, których realizacja zakończyła się przed 
rozpoczęciem czynności kontrolnych przez NIK, osiągnięte zostały wszystkie 
zakładane wskaźniki produktu i rezultatu. I tak:  
- w ramach projektu Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku 
przy ulicy Oleśnickiej 4, lista mierzalnych wskaźników wskazana we wniosku 
o dofinansowanie obejmowała: a/ wskaźniki produktu – wsparte formy 
ochrony przyrody; b/ wskaźniki rezultatu (tj. powierzchnię siedlisk 
wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony oraz zasięg 
zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych). 
W wyniku realizacji projektu osiągnięty został wskaźnik produktu pn. Ochrona 
siedlisk gatunku i wspomaganie rozmnażania się gatunku, poprzez prowadzenie 
działań mających na celu ochronę siedliska nietoperzy, poprawę i utworzenie 
warunków do ich bytowania w lecie i w zimie, jak również do rozmnażania68. 
W celu osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźnika rezultatu, działania 
przeprowadzone były na powierzchni obejmującej 1,8115 ha, a zrealizowane 
przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjne oraz informacyjne objęły nie mniej niż 
5 220 osób, głównie mieszkańców Powiatu69. Wskaźnik produktu, zgodnie 
z postanowieniami umowy o dofinansowanie, został osiągnięty nie później niż 
w momencie zakończenia finansowej realizacji projektu i był wykazany we 
wniosku o płatność końcową70. Osiągnięcie wskaźnika rezultatu, zgodnie 
z postanowieniami ww. umowy, powinno być natomiast wykazane IZ w rok po 
terminie zakończenia finansowej realizacji projektu, tj. do dnia 30 listopada 
2019 r.; 
- w ramach projektu Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz 
promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności 
w województwie opolskim, w części projektu realizowanej przez Muzeum Wsi 
Opolskiej, zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie, wskaźnikiem 
kluczowym produktu realizacji projektu dla Muzeum była liczba ośrodków 
prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych 
wsparciem, którego wartość docelowa wynosiła: jeden ośrodek. Muzeum 
osiągnęło zakładany wskaźnik produktu, poprzez uporządkowanie zieleni 
(wycinka i nowe nasadzenia), utworzenie tradycyjnych ogródków 
przydomowych z roślinnością odpowiadającą tradycyjnym dawnym uprawom 
na wsi, a także wyremontowanie trzech obiektów na terenie Muzeum, 
tj. chałup: z Dąbrówki Dolnej, Wichrowa i Karmonek Nowych; 
- w ramach projektu Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz 
promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności 
w województwie opolskim, w części projektu realizowanej przez Teatr im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu, Teatr zrealizował zakres rzeczowy zadań 
przypisanych w projekcie zgodnie z podjętym zobowiązaniem. W Karcie 
Partnera Projektu, będącej elementem wniosku o dofinansowanie wskazano dla 
Teatru następujące produkty realizacji projektu: a/ liczba ośrodków 
prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (wartość docelowa 

                                                           
68 Wskaźnik osiągnięty poprzez adaptację strychu w budynku głównym Szpitala, zakup i montaż 
21 budek dla potrzeb bytowania nietoperzy na terenie parku, wykonanie piwniczki dla nietoperzy 
(do hibernacji). Ponadto pośrednio w ramach tego wskaźnika przeprowadzono roboty budowalne 
związane z odsunięciem presji człowieka od siedliska nietoperzy (m.in. rewitalizacja zabytkowego 
parku: część budowlana – drogowa wraz z nasadzeniami i małą architekturą oraz część 
elektryczna). 
69 Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego Powiat Namysłowski zamieszkiwało 42 667 osób. 
70 Wniosek: o refundację, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy i końcowy za okres od 1 do 22 
listopada 2018 r. 
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jeden), b/ liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami (wartość docelowa jeden). Zakładane produkty 
zostały osiągnięte i utrzymane. W ww. karcie przewidziano również wskaźnik 
rezultatu określający zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-
promocyjnych oraz informacyjnych (wartość docelowa 3 600 osób). Zakładany 
wskaźnik rezultatu został uzyskany (wejściówki na spektakl otwarty dla 
mieszkańców województwa opolskiego odebrało 5 255 osób, co prawidłowo 
udokumentowano imiennymi listami widzów spektaklu); 
- w ramach projektu Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz 
promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności 
w województwie opolskim, w części projektu realizowanej przez Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu, zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie, wskaźnikiem 
kluczowym rezultatu realizacji projektu był zasięg zrealizowanych 
przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych, którego 
wartość docelowa wynosiła: 4 tys. osób. Muzeum osiągnęło zakładany 
wskaźnik produktu na poziomie 5 246 osób, poprzez organizację: 
1/ warsztatów/zajęć ekologicznych dla dzieci pt. „Rola trzmiela w przyrodzie” 
i „Rośliny ważne dla trzmieli i innych użytecznych owadów”, liczba uczestników 
wyniosła odpowiednio: 481 osób w 2016 r. oraz 401 w 2017 r.71, 2/ organizację 
pikników ekologicznych, liczba uczestników wyniosła odpowiednio: 2 918 osób 
w 2016 r., oraz 1 389 w 2017 r.72, 3/ organizację warsztatów dla mieszkańców 
pięciu wybranych wsi województwa opolskiego, których liczba uczestników 
wyniosła 56 osób; 
- w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Kędzierzynie –
Koźlu. Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach we wniosku o dofinansowanie 
projektu beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia pięciu produktów realizacji 
projektu określonych przez wskaźniki, tj.: a/ liczba przeprowadzonych 
kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną 
(1 szt.); b/ liczba wspartych form ochrony przyrody (1 szt.); c/ liczba 
opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody 
(1 szt.); d/ długość utworzonych szlaków turystycznych (2 km) oraz e/ liczba 
siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem (1 szt.). Ww. produkty 
realizacji projektu zostały osiągnięte i utrzymane zgodnie z założeniami 
wniosku o dofinansowanie; 
- w projekcie Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu we 
wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia 
w IV kwartale 2018 r. dwóch wskaźników produktu, tj. Liczba 
siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – 1 szt., Liczba projektów, 
w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami – 1 szt. Wszystkie zaplanowane w związku z realizacją 
projektu działania zostały wykonane zgodnie z założeniami i w przewidzianym 
terminie. We wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent zobowiązał się 
również do osiągnięcia w IV kwartale 2019 r. jednego wskaźnika rezultatu 
projektu pn. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego 
statusu ochrony, w wymiarze 6,5 ha Łącznej powierzchni obszarów, na których 
przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu. Wskaźnik 
ten został osiągnięty w IV kwartale 2018 r. Ustalenia kontroli NIK potwierdziły 
zachowanie trwałości projektu; 
- w projekcie Ochrona in-situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną 
i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
Lewin Brzeski oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej, zgodnie 
z wnioskiem o jego dofinansowanie, zaplanowano wsparcie jednego 
siedliska/zbiorowiska roślinnego. Zakładanym rezultatem realizacji projektu 
miała być powierzchnia 20 ha Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Lewin 
Brzeski”73, na której miał zostać poprawiony status ochrony przyrody. 
Przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy o NIK oględziny terenu ZPK 

                                                           
71 Dokumentację potwierdzającą stanowiły listy obecności. 
72 Dokumentację potwierdzającą stanowiły wydruki z systemu ewidencyjnego sprzedaży 
specjalnych bezpłatnych biletów wstępu. 
73 Dalej: ZPK. 
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„Lewin Brzeski” pozwoliły m.in. na stwierdzenie, że wszystkie założone 
Projektem prace zostały zrealizowane, a tym samym osiągnięto zakładany 
wskaźnik rezultatu projektu. 
 

W przypadku projektów niezakończonych do 30 listopada 2018 r., nie 
zostały do dnia zakończenia kontroli NIK osiągnięte zakładane wskaźniki. 

- w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez 
zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej zaplanowano m.in. budowę 
ekologicznej wiaty, dziewięciu pomostów, ścieżki terenowej, wykonanie 
oświetlenia i monitoringu, zakup i montaż interaktywnych tablic. Do dnia 
zakończenia kontroli NIK żadne z powyższych działań nie zostało w pełni 
zakończone.  

- w ramach projektu Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz 
wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych 
w Ładzy beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia wskaźników produktu Liczba 
obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt., 
Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej 
objętych wsparciem – 2 szt., Liczba wspartych form ochrony przyrody – 6 szt. oraz 
wskaźnika produktu – Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-
promocyjnych oraz informacyjnych – 5000 osób. 
 
 

Wyodrębniona ewidencja księgowa 

Beneficjenci byli zobowiązani do prowadzenia na potrzeby realizowanego 
projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z zasadami 
rachunkowości. System ewidencji księgowej miał umożliwiać również 
sporządzenie sprawozdań i kontroli wykorzystania środków. W przypadku 
dwóch projektów kontrola NIK stwierdziła nieprawidłowości w realizacji tego 
obowiązku.  

1.1 W projekcie Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie 
postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie 
opolskim, w części projektu realizowanej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu ewidencja księgowa projektu w latach 2016-2017 była prowadzona 
nierzetelnie i nie umożliwiała prawidłowego sporządzenia 
o wydatkach/kosztach projektu. Kwoty wydatków/kosztów projektu wg 
ewidencji księgowej nie były tożsame z kwotami wydatków/kosztów ujętych 
we wnioskach sprawozdawczych74. I tak: 
- wg wniosków sprawozdawczych Teatru wydatki/koszty całkowite projektu 
w latach 2015-2017 wyniosły 1 280 633,46 zł (w tym 1 034 349,72 zł 
stanowiły środki UE), a wg ewidencji księgowej wydatki te były niższe nie 
mniej niż o 985,12 zł (w tym 800,91 zł stanowiły środki UE),  
- wg wniosków sprawozdawczych wydatki/koszty całkowite zadania nr 5 
wyniosły 16 499,10 zł (w tym 13 599,99 zł stanowiły środki UE), a wg 
ewidencji księgowej 5 892,81 zł (w tym 4 584,64 zł stanowiły środki UE) i były 
niższe o 10 606,29 zł niż wynika to ze złożonych wniosków sprawozdawczych, 
- wg wniosków sprawozdawczych wydatki/koszty całkowite zadania nr 7 
wyniosły 428 405,91 zł (w tym 351 918,41 zł stanowiły środki UE), a wg 
ewidencji księgowej 467 375,73 zł (w tym 385 079,24 zł stanowiły środki UE) 
i były wyższe o 38 969,82 zł niż wynika to ze złożonych wniosków 
sprawozdawczych, 
- wg wniosków sprawozdawczych wydatki/koszty całkowite zadania nr 18 
wyniosły 473 055,62 zł (w tym 402 097,30 zł stanowiły środki UE), a wg 
ewidencji księgowej 443 706,97 zł (w tym 377 150,89 zł stanowiły środki UE) 

                                                           
74 Dziesięć częściowych wniosków (o refundację, rozliczających zaliczkę i sprawozdawczych) 
złożonych przez beneficjenta Partnerowi Wiodącemu Projektu za okres od 1 września 2015 r. do 
11 grudnia 2017 r.  
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i były niższe o 29 348,65 zł niż wynika to ze złożonych wniosków 
sprawozdawczych. 
Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości było to, że wykazane we wnioskach 
koszty pośrednie projektu (wyliczane ryczałtowo w wysokości 15% wydatków 
związanych z zaangażowaniem personelu) nie odpowiadały wyliczeniom 
wynikającym z danych z ewidencji księgowej. 

1.2 W projekcie Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie 
postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie 
opolskim, w części projektu realizowanej przez Filharmonię Opolską im. Józefa 
Elsnera - wydatki projektu ujęte w ewidencji księgowej nie były tożsame 
z wykazanymi we wniosku o płatność końcową. Zaksięgowana 
w wyodrębnionej ewidencji łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych 
związanych z realizacją projektu w ramach zadania nr 5 była wyższa 
o 259,93 zł od wydatków wykazanych we wniosku o płatność końcową, tj. 
koszty całkowite realizacji zadania nr 5 wyniosły 60 605,17 zł, a wg ewidencji 
księgowej 60 865,10 zł. 

2. W przypadku projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie 
poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej wbrew postanowieniom 
wynikającym z § 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu do 
czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych przez NIK, nie zapewniono spełnienia 
wymogu dotyczącego ustalenia i opisania zasad dotyczących prowadzenia 
wyodrębnionej ewidencji księgowej i rozliczania środków otrzymanych 
w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach projektu. 
W trakcie kontroli (7 maja 2019 r.) Burmistrz wprowadził zarządzenie 
w sprawie wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektu pn. „Ochrona 
różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy 
ul. Klonowej” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, 
regulujące kwestie związane z wyodrębnieniem ewidencji księgowej dla 
projektu. 
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Infografika nr 6. Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  
 

Pozostałe nieprawidłowości 

Poza już opisanymi nieprawidłowościami dotyczącymi między innymi 
nierzetelnego przygotowania przez beneficjentów dofinansowania 
dokumentacji projektowej, naruszenia przepisów przy udzielaniu zamówień 
publicznych, niewyegzekwowania należnych kar umownych, czy prowadzenia 
wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów, w trakcie kontroli NIK 
prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie stwierdzono również inne 
istotne nieprawidłowości.  
 
Przykłady  

- w trakcie prowadzonych robót budowalnych związanych z realizacją projektu 
na terenie budowy zostały przeprowadzone w ramach obchodów Gminnego 
Dnia Dziecka75 zawody wędkarskie dla dzieci; 

- w ramach realizacji ww. projektu wbrew postanowieniom wynikającym 
z art. 394 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne76 nie 
zapewniono spełnienia obowiązku dokonania zgłoszenia wodnoprawnego 
w związku z budową ośmiu pomostów przewidzianych zakresem rzeczowym; 

- w ww. projekcie wbrew postanowieniom wynikającym z § 24 ust. 2 pkt 1 lit. b 
umowy o dofinansowanie, dotyczących obowiązków informacyjnych, nie 

                                                           
75 Którego jednym ze współorganizatorów była Gmina Paczków. 
76 Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm. 
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dochowano również obowiązku oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem 
Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa 
Opolskiego „Opolskie Kwitnące” udostępnionej publicznie w trakcie 
postępowań przetargowych części dokumentacji projektowej77, tj. a/ projektu 
wykonawczego pomostów edukacyjnych i pomostów wędkarskich oraz małej 
architektury; b/ projektu wykonawczego drewnianej wiaty rekreacyjnej; 
c/ specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

                                                           
77 Dokumentacji powstałej z środków Projektu w ramach jego realizacji. Dotyczy postępowań 
przetargowych nr ZP.27.271.6.2019, ZP.27.271.4.2019, ZP.27.271.1.2019, ZP.27.271.34.2018. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

 

6.1.  METODYKA KONTROLI I INFORMACJE DODATKOWE 

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy środki 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację 
projektów z zakresu bioróżnorodności wykorzystano prawidłowo i skutecznie? 

1. Czy prawidłowo i rzetelnie dokonano wyboru projektów do dofinansowania? 

2. Czy projekty były rzetelnie przygotowane i realizowane zgodnie z umowami 
o dofinansowanie oraz czy uzyskano zakładane efekty? 

3. Czy prawidłowo monitorowano i kontrolowano realizację projektów? 

Kontrolą planową objęto Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 
cztery samorządowe osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz pięciu 
beneficjentów projektów RPO WO (samorządy gminne).  

W UMWO kontrola została przeprowadzona pod względem legalności, 
rzetelności i gospodarności (art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o NIK). W pozostałych jednostkach kontrola została 
przeprowadzona pod względem legalności, rzetelności i gospodarności (art. 2 
ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 tej ustawy). 

Lata 2014-2019 (I kwartał), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed 
tym okresem. 

Na podstawie art. 29 ust. 1 lit. f ustawy o NIK wystąpiono do: 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzyskanie informacji 
dotyczących gatunku mającego zostać poddanego reintrodukcji na terenie 
Gminy Paczków oraz danych zawartych przez ww. gminę we wniosku 
o wydanie Zaświadczenia/Deklaracji/Oświadczenia organu odpowiedzialnego 
za monitorowanie obszarów Natura 2000; 

- Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu uzyskania informacji, czy 
realizowana w ramach RPO WO inwestycja wymagała zgłoszenia 
wodnoprawnego. 

 

W kontroli nie uczestniczyły inne organy kontroli.  

 

Kontrola P/19/091 została podjęta z inicjatywy własnej NIK.  Czynności 
kontrolne rozpoczęły się z dniem 17 kwietnia 2019 r., a zakończyły w dniu 
23 sierpnia 2019 r.  

Finansowe rezultaty kontroli P/19/091 wyniosły łącznie 193 578,50 zł. 
Dotyczyły one wydatków, które nie spełniały, zdaniem NIK, warunków 
kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków (165 550,00 zł), braku wyegzekwowania należnych kontrolowanym 
jednostkom kar umownych (26 058,26 zł), a także kwot wynikających z różnic 
pomiędzy kwotami wydatków/kosztów projektu według ewidencji księgowej, 
a kwotami wydatków/kosztów ujętych we wnioskach sprawozdawczych 
(1 970,24 zł). 

Dane identyfikacyjne 
kontroli  
Cel główny kontroli 

Cele szczegółowe  

Zakres podmiotowy  

Kryteria kontroli 

Okres objęty kontrolą 

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK  

Udział innych organów 
kontroli na podstawie 
art. 12 ustawy o NIK 

Pozostałe informacje  
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W wyniku przeprowadzonych kontroli do kierowników wszystkich dziesięciu 
kontrolowanych jednostek wysłane zostały wystąpienia pokontrolne. Jedynie 
Burmistrz Brzegu zgłosił zastrzeżenie do wystąpienia pokontrolnego, które  
zostało oddalone. 

W pięciu wystąpieniach sformułowano łącznie siedem wniosków 

pokontrolnych. Cztery z nich zostały zrealizowane do dnia sporządzenia 
niniejszej informacji, a pozostałe trzy były w trakcie realizacji.  

 

L.p. 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko 
kierownika 

jednostki 
kontrolowanej79 

1. 
Delegatura NIK 

w Opolu 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 

Andrzej Buła 

2. 
Delegatura NIK 

w Opolu 

Filharmonia 
Opolska im. Józefa 

Elsnera 

Przemysław 
Neumann 

3. 
Delegatura NIK 

w Opolu 

Teatr im. Jana 
Kochanowskiego 

w Opolu 
Norbert Rakowski 

4. 
Delegatura NIK 

w Opolu 
Muzeum Wsi 

Opolskiej w Opolu 
Jarosław Gałęza 

5. 
Delegatura NIK 

w Opolu 

Zespół Opolskich 
Parków 

Krajobrazowych 
Ireneusz Hebda 

6. 
Delegatura NIK 

w Opolu 

Gmina Paczków – 
Urząd Miejski 
w Paczkowie 

Artur Rolka 

7. 
Delegatura NIK 

w Opolu 

Gmina Brzeg – 
Urząd Miasta 

w Brzegu 
Jerzy Wrębiak 

8. 
Delegatura NIK 

w Opolu 

Gmina Lewin 
Brzeski – Urząd 

Miejski w Lewinie 
Brzeskim 

Artur Kotara 

9. 
Delegatura NIK 

w Opolu 

Powiat 
Namysłowski – 

Starostwo 
Powiatowe 

w Namysłowie 

Konrad Gęsiarz 

 
10. 

Delegatura NIK 
w Opolu 

Gmina Kędzierzyn-
Koźle – Urząd 

Miasta Kędzierzyn-
Koźle 

Sabina 
Nowosielska 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 W brzmieniu pisma okólnego nr 1/2019 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 19 lutego 
2019 r. zmieniającego pismo okólne w sprawie wzoru informacji o wynikach kontroli. 
79 Na dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK. 

Stan realizacji 
wniosków 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych78 
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6.1.1. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
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Lp. Nazwa 
jednostki 

kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*) 

Stany mające wpływ na wydaną ocenę: 

prawidłowe nieprawidłowe 

1. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego 

pozytywna Na listach 
rankingowych 
ujmowano projekty, 
które pozytywnie 
przeszły ocenę 
formalną 
i merytoryczną, 
w kolejności zgodnej 
z przyznaną oceną. 
Zarząd 
Województwa 
Opolskiego 
każdorazowo 
zatwierdzał listy 
ocenionych 
projektów w formie 
uchwały i nie 
dokonywał 
nieuzasadnionych 
zmian na tych 
listach. W UMWO 
monitorowano 
przebieg wdrażania 
RPO WO 2014-2020. 
Na podstawie 
rocznych planów 
kontroli 
przeprowadzano 
kontrole realizacji 
projektów w ramach 
Działania 5.1. 

Brak 

2. Filharmonia 
Opolska im. 
Józefa Elsnera 

pozytywna Projekt 
zrealizowano 
zgodnie z zapisami 
umowy 
o dofinansowanie, 
uzyskując zakładaną 
wartość wskaźników 
produktu i rezultatu, 
w trakcie projektu 
rzetelnie udzielano 
zamówień 
publicznych.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
w zakresie 
niezewidencjonow
anego czasu pracy 
personelu 
w systemie 
informatycznym 
nie skutkowały 
negatywnymi 
konsekwencjami 
dla zakładanych 
rezultatów 
projektu. 

3. Teatr im. Jana 
Kochanowskiego 
w Opolu 

w formie 
opisowej 

Projekt 
zrealizowano 
zgodnie z zapisami 
umowy o 
dofinansowanie, 
uzyskując zakładane 
rezultaty. 
Beneficjent 
w sposób rzetelny 
oszacował wartość 
projektu, w 
zawieranych 
umowach 
zabezpieczono 
interes jednostki 
kontrolowanej, a po 
realizacji umowy 
egzekwowano 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
dotyczyła braku 
zapewnienia 
rzetelności 
wyodrębnionej 
ewidencji 
księgowej 
projektu, która 
w latach 2016-
2017 nie 
umożliwiała 
sporządzenia na 
jej podstawie 
sprawozdań 
i kontroli 
wykorzystania 
środków funduszy 
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należne kary 
umowne. 

strukturalnych UE. 

4. Muzeum Wsi 
Opolskiej w 
Opolu 

pozytywna Projekt 
zrealizowano 
zgodnie z zapisami 
umowy 
o dofinansowanie. 
Muzeum zgodnie 
z założeniami 
osiągnęło 
i utrzymało 
wskaźniki rezultatu 
(100%) i produktu 
(który osiągnął 
wartość 131% 
zakładanego 
wskaźnika), ponadto 
do dnia zakończenia 
kontroli Muzeum 
zapewniło trwałość 
projektu. 

Nieprawidłowości 
dotyczące 
ustalenia kwoty 
wadium nie 
wpłynęły na 
wynik 
postępowanie o 
udzielenie 
zamówienia 
publicznego 

5. Zespół Opolskich 
Parków 
Krajobrazowych 

pozytywna Projekt realizowany 
zgodnie 
z założeniami. 

Uchybienia 
formalne w 
dokumentacji 
dotyczącej 
udzielania 
zamówień 
publicznych, nie 
skutkowały 
naliczeniem 
korekty 
finansowej i nie 
miały wpływu na 
prawidłowość 
wyboru 
wykonawców 

6. Gmina Paczków 
– Urząd Miejski 
w Paczkowie 

negatywna Podjęcie przez 
Burmistrza w trakcie 
prowadzonych przez 
Najwyższą Izbę 
Kontroli czynności 
kontrolnych działań 
naprawczych 
w odniesieniu do 
części 
stwierdzonych 
nieprawidłowości, 
w tym 
w szczególności 
polegających na 
powołaniu zespołu 
ds. realizacji 
projektu. 

Stwierdzono 
liczne 
nieprawidłowości, 
m.in., nie 
przestrzegano 
przepisów 
dotyczących 
udzielania 
zamówień 
publicznych, 
Program 
funkcjonalno-
użytkowy, będący 
kluczowym 
elementem 
dokumentacji 
projektowej, nie 
został rzetelnie 
zweryfikowany na 
etapie odbioru 
tego opracowania 
od wykonawcy. 
Stwierdzono także 
zaniechanie 
dochodzenia 
przypadającej 
Gminie Paczków 
należności z tytułu 
kary umownej. 
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*)pozytywna / negatywna / w formie opisowej 

 

7. Gmina Brzeg – 
Urząd Miasta w 
Brzegu 

w formie 
opisowej 

Projekt 
zrealizowano 
zgodnie z zapisami 
umowy 
o dofinansowanie, 
w jego realizacji nie 
wystąpiły 
opóźnienia. 
osiągnięto zakładaną 
wartość wskaźnika 
rezultatu projektu. 

Wykazane przez 
Beneficjenta, jako 
koszty 
kwalifikowalne 
wydatki w kwocie 
165 550 zł 
w ocenie NIK nie 
spełniały 
warunków 
kwalifikowalności.  

8. Gmina Lewin 
Brzeski – Urząd 
Miejski w 
Lewinie 
Brzeskim 

pozytywna Projekt 
zrealizowano 
zgodnie z zapisami 
umowy 
o dofinansowanie 
oraz z przyjętym 
harmonogramem 
rzeczowo-
finansowym 
uzyskując zakładane 
rezultaty. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
w zakresie 
dokumentowania 
postępowania 
udzielonego 
zamówienia 
publicznego nie 
skutkowały 
koniecznością 
zwrotu części 
przyznanego 
dofinansowania. 

9. Powiat 
Namysłowski – 
Starostwo 
Powiatowe w 
Namysłowie 

pozytywna Beneficjent w 
sposób prawidłowy 
rozpoznał potrzeby 
związane z ochroną 
bioróżnorodności, 
należycie 
przygotował 
i zrealizował projekt, 
a po jego realizacji 
rzetelnie dokonano 
jego rozliczenia. 
Osiągnięto 
zakładane w umowie 
o dofinansowanie 
wskaźniki produktu 
i rezultatu.  

Brak 

10. Gmina 
Kędzierzyn-
Koźle – Urząd 
Miasta 
Kędzierzyn-
Koźle 

pozytywna Projekt 
zrealizowano 
zgodnie z zapisami 
umowy 
o dofinansowanie, 
uzyskując zakładane 
rezultaty, 
prawidłowo 
udzielano zamówień 
publicznych 
w ramach realizacji 
projektu, 
potwierdzono 
zachowanie 
trwałości projektu. 

Stwierdzona 
nieprawidłowość, 
dotycząca 
niewyegzekwowa
nia kary umownej,  
nie miała wpływu 
na realizację 
projektu ani na 
osiągnięcie 
zakładanych 
w umowie 
o dofinansowanie 
projektu 
wskaźników 
produktu 
i rezultatu. 
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6.1.2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBJĘTE KONTROLĄ PROJEKTY 

Realizator 
projektu 

Tytuł 
projektu 

Cele projektu Wartość 
całkowita 

kontrolowa-
nych 

projektów80 

Działania zrealizowane 
w trakcie projektu 

Stan 
realizacji 

Starostwo 
Powiatowe w 
Namysłowie 

Ochrona in-
situ 
nietoperzy na 
terenie 
zabytkowego 
parku przy 
ulicy 
Oleśnickiej 4 
w 
Namysłowie 

Wzmocnienie 
mechanizmów 
ochrony 
bioróżnorodno-
ści i 
kształtowanie 
świadomości 
społecznej, m.in. 
na temat 
gatunków 
chronionych.  

3 301,9 tys. zł, 
wartość 
dofinansowania 
2 504,1 tys. zł 

Utworzono m.in. 
infrastrukturę dla siedlisk 
oraz wspomagania 
rozmnażania i hibernacji 
nietoperzy, odsunięto presję 
człowieka od tych siedlisk, 
a także podniesiono 
świadomość mieszkańców 
w zakresie korzyści 
płynących z ochrony 
zagrożonych gatunków 
nietoperzy (wykonano m.in. 
adaptację strychu budynku, 
piwniczkę dla nietoperzy 
z wnętrzem zaadaptowanym 
dla potrzeb zimowiska. 
Zakupiono i zamontowano 
budki dla nietoperzy na 
terenie parku, odsunięto ciągi 
jezdne i piesze od siedlisk 
nietoperzy, przeprowadzono 
warsztaty dla dzieci 
i młodzieży) 

Realizacja 
projektu 
została 
zakończona 

Zespół 
Opolskich 
Parków 
Krajobrazow
ych 

Przebudowa i 
wyposażenie 
siedziby 
Zespołu 
Opolskich 
Parków 
Krajobra-
zowych 
z ośrodkiem 
edukacji 
przyrodni-
czej w 
Pokrzywnej 
oraz 
wyposażenie 
ośrodka 
edukacji 
przyrodni-
czej Zespołu 
Parków 
Krajobrazo-
wych w 
Ładzy 

Utworzenie 
nowoczesnego 
centrum edukacji 
ekologicznej 
poprzez m.in. 
przebudowę 
(modernizację) 
wraz z 
doposażeniem 
siedziby ZOPK 
wraz z 
ośrodkiem 
edukacji w 
Pokrzywnej, 
doposażenie 
ośrodka edukacji 
przyrodniczej 
w Ładzy 

2 998,0 tys. zł, 
wartość 
dofinansowania 
2 548,3 tys. zł 

W ramach projektu 
przewidziano m.in. 
przebudowę (modernizację) 
z doposażeniem siedziby 
ZOPK w Pokrzywnej, 
doposażenie ośrodka 
edukacji przyrodniczej ZOPK 
w Ładzy, realizacja filmów 
prezentujących różnorodność 
biologiczną opolskich parków 
krajobrazowych, stworzenie 
konspektów i scenariuszy 
szkoleń i warsztatów poprzez 
waloryzację elementów 
przyrodniczych 

W trakcie 
realizacji 

Urząd Miejski 
w Lewinie 
Brzeskim 

Ochrona in-
situ 
gatunków 
roślin 
i zwierząt 
wraz 
z ochroną 

Wzrost ochrony 
bioróżnorodnośc
i w regionie, 
poprzez ochronę 
in situ gatunków 
roślin i zwierząt. 

1 155,2 tys. zł, 
wartość 
dofinansowania 
981,9 tys. zł 

W ramach zadań 
projektowych dokonano m.in. 
oczyszczenia (odmulenia) 
dna starorzecza, 
faszynowania skarp, 
wybudowano pomosty, wieżę 
widokową. 

Realizacja 
projektu 
została 
zakończona 

                                                           
80 Według umowy o dofinansowanie projektu. 
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i odbudową 
zdegradowa-
nego terenu 
zespołu 
przyrodniczo
-krajobrazo-
wego Lewin 
Brzeski oraz 
budową i 
modernizacją 
infrastruktu-
ry towarzy-
szącej 

Urząd Miasta 
w Brzegu 

Rewaloryzacj
a zbiornika 
wodnego 
przy ul. 
Korfantego 
w Brzegu 

Wzrost 
bioróżnorodno-
ści w regionie, 
poprzez ochronę 
in situ gatunków 
zagrożonych 
(bączka, 
błotniaka 
stawowego, 
rybitwy 
rzecznej) wraz 
z odbudową 
zdegradowanego 
siedliska ww. 
gatunków 

2 372,3 tys. zł, 
wartość 
dofinansowania 
1 945,9 tys. zł 

W trakcie projektu 
przeprowadzono m.in. 
rewaloryzację zbiornika 
wodnego, ograniczono 
antropopresję na terenie 
siedliska roślin i zwierząt, 
dokonano renaturalizacji linii 
brzegowej, wybudowano 
pomosty rekreacyjne 
i widokowe oraz pochylnię 
dla osób niepełnosprawnych 
i utwardzoną ścieżkę 
spacerową 

Realizacja 
projektu 
została 
zakończona 

Urząd Miasta 
Kędzierzyn-
Koźle 

Ochrona 
bioróżnorod
ności 
biologicznej 
w 
Kędzierzynie 
– Koźlu. Etap 
I – 
zabytkowy 
park w 
Sławięcicach 

Ochrona 
różnorodności 
biologicznej na 
terenie 
Kędzierzyna-
Koźla z 
wykorzystaniem 
lokalnych 
zasobów 
przyrodniczych 

1 594,5 tys. zł, 
wartość 
dofinansowania 
1 163,8 tys. zł 

Dokonano m.in. 
inwentaryzacji gatunków 
chronionych, 
przeprowadzono prace 
pielęgnacyjno-nasadzeniowe 
w miejscu realizacji projektu, 
wykonano ponad 2 km ścieżki 
ekologicznej z materiałów 
mineralnych, zakupiono 
ławki, stojaki na rowery, 
kosze na śmieci 

Realizacja 
projektu 
została 
zakończona 

Urząd Miejski 
w Paczkowie 

Ochrona 
różnorodno-
ści 
biologicznej 
w Paczkowie 
poprzez 
zagospodaro
wanie stawu 
przy 
ul. Klonowej 

Ochrona 
zagrożonego 
siedliska 
przyrodniczego 
w Gminie 
Paczków, 
poprzez 
wykonanie prac 
zabezpieczają-
cych i 
ochronnych wraz 
z 
udostępnieniem 
obiektu w celach 
edukacyjnych 

298,9 tys. zł, 
wartość 
dofinansowania 
254,1 tys. zł 

Rozpoczęto prace budowlane 
w obrębie stawu przy ulicy 
Klonowej w Paczkowie 

W trakcie 
realizacji 

Filharmonia 
Opolska im. 
Józefa 
Elsnera 
w Opolu – 
lider 
projektu, 
jako 
partnerzy 
(poddani 
kontroli NIK) 

Ochrona 
trzmiela 
i siedlisk 
z nim 
związanych 
oraz 
promowanie 
postaw 
społecznych 
sprzyjających 
ochronie 

Ochrona 
i wzmocnienie 
różnorodności 
biologicznej na 
terenie 
województwa 
opolskiego ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
obszaru Natura 
2000. 

4 215,6 tys. zł, 
wartość 
dofinansowania 
3 476,4 tys. zł 

W projekcie założono 
realizację 18 działań, w tym 
m.in. modernizację 
i rewitalizację trzech 
zabytkowych obiektów 
w Muzeum Wsi Opolskiej, 
modernizację i dostosowanie 
obiektów zajmujących się 
edukacją ekologiczną na 
potrzeby osób 
niepełnosprawnych (montaż 

Realizacja 
projektu 
została 
zakończona 
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Teatr im. 
Jana 
Kochanowski
ego w Opolu 
oraz Muzeum 
Wsi Opolskiej  

bioróżnorod
ności 
w wojewó-
dztwie 
opolskim 

 

windy w Teatrze im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu) 
i podniesienie poziomu 
wiedzy z zakresu edukacji 
ekologicznej poprzez 
ukazanie natury w sztuce 
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6.2.  ANALIZA STANU PRAWNEGO I UWARUNKOWAŃ ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH 

 PRAWO WSPÓLNOTOWE  

I. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2017 z dnia 
17 grudnia 2013 r. 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 (WE) nr 1083/200681, tzw. rozporządzenie ogólne, 
ustanawia wspólne zasady mające zastosowanie do Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które działają 
w ramach wspólnych ram (europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne – 
EFSI). Zasady ogólne odnoszące się do EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności 
ustanowiono w części trzeciej ww. rozporządzenia. Dotyczą one celów 
priorytetowych i sposobu organizacji tych funduszy, kryteriów jakie państwo 
członkowskie i regiony muszą spełnić, aby kwalifikować się do wsparcia z EFSI, 
dostępnych środków finansowych oraz kryteriów ich alokacji. 
W art. 9 rozporządzenia ogólnego określono cele tematyczne wspierane przez 
EFSI, wśród których wskazano między innymi zachowanie i ochronę 
środowiska. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu 
do wyboru operacji, instytucja zarządzająca m.in.: sporządza i po zatwierdzeniu 
stosuje odpowiednie procedury wyboru i kryteria, które zapewniają, że 
operacje przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów 
odpowiednich priorytetów; są niedyskryminacyjne i przejrzyste; uwzględniają 
ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego82. 
II. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/200683, tzw. rozporządzenie EFRR. 
W art. 5 rozporządzenia EFRR określone zostało, poprzez jakie działania EFRR 
wspiera priorytety inwestycyjne w ramach celów tematycznych określonych w 
art. 9 rozporządzenia ogólnego, tj. m.in.: ochronę i przywrócenie różnorodności 
biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wpieranie usług 
ekosystemowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 ze zm. 
82 Art. 7 rozporządzenia ogólnego dotyczy promowania równości mężczyzn i kobiet oraz 
niedyskryminacji, a art. 8 zrównoważonego rozwoju. 
83 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289 ze zm. 

Rozporządzenia 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) 
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PRAWO KRAJOWE 

1. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej w przypadku programów 
regionalnych Instytucją Zarządzającą jest zarząd województwa. Do zadań 
Instytucji Zarządzającej, określonych w art. 9 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, 
należą m.in.: 
– przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów, spełniających 

warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a) rozporządzenia ogólnego, 
– wybór projektów do dofinansowania, 
– zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowaniu projektów lub 

podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu, 
– prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja 

prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów; 
– zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej wybór projektów do 
dofinansowania właściwa instytucja przeprowadza w sposób przejrzysty, 
rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do 
informacji o warunkach i sposobie wyboru. Wybór ten następuje w trybie 
konkursowym lub pozakonkursowym (art. 38 ust. 1 ustawy wdrożeniowej), a 
wybór określonego trybu należy do właściwej instytucji (art. 38 ust. 4 ww. 
ustawy). W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty 
o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, 
regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT84, lub projekty dotyczące realizacji 
zadań publicznych (art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej). Konkurs 
przeprowadza właściwa instytucja na podstawie określonego przez siebie 
regulaminu (art. 41 ust. 1 ustawy wdrożeniowej). Zgodnie z art. 44 ust. 4 ww. 
ustawy komisja oceny projektów przygotowuje listę ocenionych projektów 
zawierającą przyznane oceny, wskazując projekty, o których mowa w art. 39 
ust. 2 ustawy wdrożeniowej, tj. projekty, które spełniły kryteria wyboru 
projektów, albo spełniły kryteria wyborów projektów i uzyskały wymaganą 
liczbę punktów albo uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku 
gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie 
wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały 
wymaganą liczbę punktów. Zatwierdzenie ww. listy projektów przez właściwą 
instytucję rozstrzyga konkurs (art. 46 ust. 1 ustawy wdrożeniowej). 

Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy wdrożeniowej, beneficjent jest zobowiązany 
poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu 
przeprowadzanych m.in. przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję 
Pośredniczącą, Instytucję Audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej i 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz inne podmioty, uprawnione 
do przeprowadzania kontroli lub audytu. Beneficjent jest zobowiązany 
udostępnić uprawnionym podmiotom dokumenty związane bezpośrednio 
z realizacją projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie 
kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu 
realizacji projektu, dostęp do związanych z projektem systemów 
teleinformatycznych oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji 
projektu. 

                                                           
84 ZIT to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które są instrumentem rozwoju terytorialnego, 
o którym mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 7 rozporządzenia EFRR. Zasady 
funkcjonowania ZIT reguluje rozdział 11 ustawy wdrożeniowej. 

Wybór projektów 

Kontrola projektów 
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2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych85. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej są środkami publicznymi. Wydatki związane z realizacją 
programów i projektów finansowane z tych środków są dokonywane zgodnie 
z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi 
procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu (art. 184 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych). Zgodnie z art. 207 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy 
środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich są: 
− wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
− z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust., 1 ustawy 

o finansach publicznych,  
− a także w przypadku gdy zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości,  
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia ostatecznej decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu.  
W przypadku zajścia powyższych okoliczności związanych 
z nieprawidłowościami przy wydatkowaniu środków europejskich, beneficjent, 
zgodnie z art. 207 ust. 4, zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków 
pochodzących z budżetu UE jeżeli: 
− otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne 

dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów 
potwierdzających nieprawdę, 

− nie zwrócił środków w ww. terminie, tj. 14 dni od dnia doręczenia 
ostatecznej decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu, 

− okoliczności związane z nieprawidłowościami przy wydatkowaniu 
środków europejskich wymienione w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych wystąpiły w skutek popełnienia przestępstwa przez 
beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania 
wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi – 
osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności 
w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez 
wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym 
wyrokiem sądowym. 

Okres wykluczenia, na mocy art. 207 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, 
rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja określająca kwotę przypadającą do 
zwrotu stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia 
dokonania zwrotu środków. Jeżeli zwrot środków przez beneficjenta został 
dokonany przed wydaniem decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu, 
okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 207 ust. 4 pkt 1 i 4 ww. ustawy, a kończy się z upływem trzech lat 
liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez beneficjenta. 
W tej ustawie określone zostały również zasady wydatkowania środków 
publicznych. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki te 
powinny być dokonywane: 
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych 
celów; 
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. 

                                                           
85 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 

Środki pochodzące z 
budżetu Unii 
Europejskiej 



Załączniki 

50 

3.1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie 
rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich86. 

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. Określa ono sposób i tryb wpisywania podmiotów 
wykluczonych do rejestru, zakres przedmiotowy informacji zawartych 
w rejestrze, sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru, tryb 
przekazywania informacji zawartych w rejestrze, sposób i tryb dokonywania 
zmian w rejestrze oraz wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego 
wpisowi do rejestru. Wpis podmiotu wykluczonego do rejestru jest 
dokonywany niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia (§ 4 ust. 1), a podmiot 
wykluczony oraz właściwa instytucja, która dokonała zgłoszenia, są 
powiadamiane o wpisie dokonanym w rejestrze (§ 5 ust. 1). Informacje zawarte 
w rejestrze są udostępniane na podstawie wniosku (§ 8 ust. 1). 

3.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie 
rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich87. 

Rozporządzenie to określa: 
1)   sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru; 
2)   wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru; 
3)   zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze; 
4)   sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru; 
5)   tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze; 
6)   sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze. 

4. Wytyczne horyzontalne 

Poniżej wskazano wytyczne horyzontalne wydane przez ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy 
wdrożeniowej, mające zastosowanie do RPO i mogące mieć zastosowanie do 
przedmiotowej kontroli: 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego, w celu 
zapewnienia zgodności sposobu realizacji programów operacyjnych z prawem 
Unii Europejskiej w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską 
w tym zakresie, a także w celu zapewnienia jednolitości sposobu realizacji 
programów operacyjnych i prawidłowości realizacji zadań i obowiązków 
określonych ustawą, może wydać wytyczne dotyczące: 
1) ewaluacji programów operacyjnych; 
2) trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych; 
3) kontroli realizacji programów operacyjnych; 
4) trybu dokonywania wyboru projektów; 
5) kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; 
6) warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do 
Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych; 
7) korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; 
8) warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej; 
9) systemu informacji i promocji w zakresie programów operacyjnych; 
10) wykorzystania środków pomocy technicznej; 
11) innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów 
operacyjnych. 
W dalszej części tego przepisu wskazano, że minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego: 

                                                           
86 Dz. U. Nr 125 poz. 846 (rozporządzenie zostało uchylone z dniem 20 lutego 2018 r.) 
87 Dz. U. z 2019 r., poz. 1279. 
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1) podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie 
internetowej lub portalu, wytyczne oraz ich zmiany, a także termin, od którego 
wytyczne lub ich zmiany są stosowane; 

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 
komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, na których zostaną 
zamieszczone wytyczne oraz ich zmiany, a także o terminie, od którego 
wytyczne lub ich zmiany są stosowane. 

 
4.1 Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 
Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe 
instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru projektów, z uwzględnieniem 
specyfiki procedur wyboru projektów współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące m.in. ogólnych reguł związanych 
z wyborem projektów, trybu konkursowego wyboru projektów, udziału 
ekspertów w wyborze projektów, uzupełniających reguł związanych 
z wyborem projektów współfinansowanych ze środków EFS.  
Zgodnie z Wytycznymi (rozdział 3 pkt 1) IZ odpowiada za opracowanie 
kryteriów wyboru projektów oraz procedur wyboru projektów. 
Właściwa instytucja podczas procesu wyboru projektów zobowiązana jest do 
przestrzegania zasad: przejrzystości, rzetelności, bezstronności, równego 
dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do 
dofinansowania oraz równego traktowania wnioskodawców. 
W Wytycznych określono zasady dotyczące rozstrzygnięcia konkursów 
i wyboru projektów do dofinansowania. I tak m.in.: 
– rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie przez właściwą 

instytucję listy projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy 
wdrożeniowej; rozstrzygnięcie konkursu jest równoznaczne z uznaniem 
wyników dokonanej oceny projektów oraz podjęciem decyzji w zakresie 
wyboru do dofinansowania; 

informacja o projektach wybranych do dofinansowania jest upubliczniana 
w formie odrębnej listy, którą właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie 
internetowej oraz na portalu; listę zamieszcza się na stronie internetowej i na 
portalu nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

 
4.2 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
latach 2014-2020. 
Wytyczne to dokument, który ma zapewnić koordynację i jednolity sposób 
realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje systemu wdrażania 
na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, 
monitorowania i ewaluacji. Nowym elementem dokumentu są standardy 
dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: 
cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja. 
Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na 
równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich. 
Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów 
w latach 2014-2020 oraz mają zastosowanie do programów Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę.  
Zgodnie z ww. wytycznymi, we wniosku o dofinansowanie wymaga się 
wskazania sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu. 

Przy wyborze projektów jest możliwe zastosowanie kryterium promującego 
dodatkowymi punktami wnioskodawców, którzy na etapie tworzenia wniosku 
o dofinansowanie zadeklarują zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jako 
personelu projektu. 
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4.3 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych 
polityki spójności na lata 2014-2020.  
Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji 
programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań 
informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności 
w perspektywie finansowej 2014-2020. IZ RPO prowadzi działania 
informacyjne i promocyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów oraz do 
mieszkańców danego województwa. 

W Podrozdziale 6.6 Jak należy oznaczać projekty ww. wytycznych wskazano, że 
sposób oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych przez instytucje 
zaangażowane w realizację tych działań określa Księga identyfikacji wizualnej 
oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

4.4 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące 
kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu 
w wyniku przeprowadzonych postępowań, należy stosować wersję 
Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło 
się zawarciem danej umowy. Poszczególne wersje wytycznych obowiązujących 
w okresie objętym kontrolą wskazano w tematyce kontroli. 

4.5 Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych 
i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Celem Wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad przygotowania 
i zatwierdzania szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) oraz 
określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji zawartych w SZOOP, tak 
aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata 2014-
2020. 

4.6 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020. 

Wytyczne mają na celu zapewnienie niezbędnego poziomu koordynacji działań 
podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w celu 
tematycznym 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem 
i wszelką dyskryminacją”. Dokument określa jednolite zasady realizacji 
wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w kwestiach 
najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu oraz zapewnienia jednolite 
standardy wsparcia dla grup docelowych w całym kraju. 

4.7 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Celem ww. wytycznych jest ustanowienie ogólnych zasad w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego, wspólnych dla wszystkich regionalnych 
programów operacyjnych. 
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6.3. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

 
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 320, ze zm.) 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na 

rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 

(WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289, ze zm.) 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, ze zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie 

rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków 

przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1078) zastąpione przez 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie 

rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków 

przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1279) 
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Wykaz wytycznych horyzontalnych wydanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego88: 

1. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-202089. 

2. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-202090. 

3. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-202091. 

4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202092. 

5. Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych 

krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-202093. 

6. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-202094. 

                                                           
88 Wg stanu na dzień 30 września 2019 r.  
89 Zatwierdzone w dniu 13 lutego 2018 r. 
90 Zatwierdzone w dniu 5 kwietnia 2018 r. 
91 Zatwierdzone w dniu 3 listopada 2016 r. 
92 Zatwierdzone w dniu 22 sierpnia 2019 r. 
93 Zatwierdzone w dniu 30 stycznia 2015 r. 
94 Zatwierdzone w dniu 8 lipca 2019 r. 
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6.4. WYKAZ PODMIOTÓW, 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 Ochrony Środowiska 
8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 
9. Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej 

10. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa 

11. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej 
12. Senacka Komisja Środowiska 

13. Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
14. Wojewoda Opolski 
15. Marszałek Województwa Opolskiego 
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6.5.  STANOWISKO MINISTRA DO INFORMACJI O WYNIKACH KONTROLI 
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6.6. OPINIA PREZESA NIK DO STANOWISKA MINISTRA 
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