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Zdjęcia na odkładce: Park w Głuchołazach przed i po rewitalizacji.
Materiały z kontroli NIK

Wy k az stosowanych sk rótów i pojęć
Program Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
lub POWT Rzeczpospolita Polska 2007–2013, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej
nr K(2007) 6066 z dnia 11 grudnia 2007 r. nr CCI 2007 CB 163 PO 0251
Uszczegółowienie Uszczegółowienie Programu, dokument przygotowany wspólnie przez
oba kraje partnerskie i zatwierdzony przez Komitet Monitorujący. Zawiera
informacje dotyczące osi priorytetowych i dziedzin wsparcia, beneficjentów
końcowych, podmiotów wdrażających, sposobów wdrażania Programu
i planu finansowego dla każdej osi priorytetowej i dziedziny wsparcia
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W ramach Programu
przewidziano możliwość dofinansowania projektów środkami EFRR
do 85% wydatków kwalifikowalnych
UE Unia Europejska
KE Komisja Europejska
Instytucja podmiot odpowiedzialny za zarządzanie Programem i jego wdrażanie.
Zarządzająca (IZ) Funkcję IZ pełni Minister Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
CRR RCz Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, podmiot wykonujący
na terenie Republiki Czeskiej funkcję Kontrolera
MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP
KK Koordynator Krajowy podmiot odpowiedzialny za koordynację wykonywania
zadań w ramach Programu oraz ustanowienie systemu zarządzania i kontroli
po polskiej stronie (funkcję KK pełni MRR)
KM Komitet Monitorujący, kolegialny organ odpowiedzialny za wybór projektów
do dofinansowania, jak też monitorowanie postępów oraz osiągnięcia
założonych celów Programu
WST Wspólny Sekretariat Techniczny z siedzibą w Ołomuńcu, instytucja wspierająca
IZ, KM (łącznie z przedstawicielem KK) oraz Instytucję Audytową zakresie
wykonywanych przez nie w ramach Programu czynności
DUW Dolnośląski Urząd Wojewódzki
OUW Opolski Urząd Wojewódzki
ŚUW Śląski Urząd Wojewódzki
Rozporządzenie rozporządzenie Rady ( WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ogólne ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/19992
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1 	Zmienionej decyzjami KE nr K(2010) 1593 oraz C(2013) 3417.
2 Dz. Urz. UE L210, z 31 lipca 2006 r., s. 25 ze zm., dalej: rozporządzenie ogólne. Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem
1 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie rozporządzenie Komisji ( WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
wykonawcze ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/19993
Rozporządzenie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia
w sprawie EFRR 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/19994
Kontroler w Polsce: wojewodowie, wyznaczeni na podstawie art. 16 rozporządzenia
w sprawie EFRR, do weryfikacji legalności i prawidłowości wydatków
zadeklarowanych przez beneficjentów; w Republice Czeskiej – CRR RCz
Beneficjent osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca
projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych
na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu (art. 5 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju5)
Umowa umowa zawarta pomiędzy IZ a beneficjentem na dofinansowanie projektu
o dofinansowanie (w Republice Czeskiej funkcję taką pełni decyzja IZ o dofinansowaniu projektu)
WMPK wspólna metodologia procesu kontroli dla Programu opracowana dla
potrzeb kontroli projektów przez IZ w porozumieniu z KK na podstawie art. 16
rozporządzenia ogólnego oraz art. 13 rozporządzenia wykonawczego
Projekt przedsięwzięcie będące przedmiotem umowy o dofinansowanie
Wydatek wydatek lub koszt faktycznie poniesiony przez beneficjenta w związku
kwalifikowalny z realizacją projektu i udokumentowany zgodnie z wytycznymi Ministra
Rozwoju Regionalnego, wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy
o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju, który kwalifikuje się do objęcia
wsparciem ze środków przeznaczonych na realizację Programu w trybie
określonym w umowie o dofinansowaniu
Wydatek wydatek lub koszt niespełniający wymogów objęcia wsparciem ze środków
niekwalifikowalny publicznych przeznaczonych na realizację Programu, pokrywany ze środków
własnych beneficjenta w ramach realizowanego projektu
Produkty określają „dobra i usługi”, które powstaną w wyniku działań podjętych
w ramach projektu; produktem (skwantyfikowanym za pomocą wskaźnika
produktu) może być: zmodernizowana droga, wybudowana przystań/pomost
dla kajaków, odnowiona linia kolejowa, zrewitalizowany park – w ramach
działań poszczególnych projektów wchodzących w skład Programu

678

3
4
5

Dz. Urz. UE L371, z 27 grudnia 2006 r., s.1 ze zm., dalej: rozporządzenie wykonawcze.
Dz. Urz. UE L210, z 31 lipca 2006 r., s. 1 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie EFRR. Ww. rozporządzenie zostało uchylone
z dniem 1 stycznia 2014 r.
Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.

Wskaźniki wskaźniki służące do pomiaru, na poziomie projektu lub Programu,
rezultatu bezpośrednich efektów realizowanych działań. W Programie jako taki
wskaźnik przewidziano przykładowo liczbę miejscowości będących pod
bezpośrednim oddziaływaniem, liczbę kobiet/mężczyzn pod oddziaływaniem
infrastruktury i ochrony środowiska, liczbę produktów i usług turystycznych
Wskaźniki wskaźniki służące do pomiaru stanu wdrożenia Programu lub osi
na poziomie priorytetowej (wskaźnik wejścia – dotyczący poziomu zaangażowana alokacji
Programu środków finansowych, wskaźnik produktu – dotyczący liczby projektów
o określonym charakterze oraz wskaźniki rezultatu dotyczące efektów
Programu)
Wskaźniki mierzalne parametry projektu wyrażone w jednostkach fizycznych,
produktu np. długość nowych lub wyremontowanych dróg, liczba zorganizowanych
imprez, liczba zmodernizowanych elementów infrastruktury
Rezultaty odzwierciedlają efekty (natychmiastowe zmiany), które powstaną w wyniku
podjętych działań i uzyskanych w ramach projektów produktów, np. wzrost
liczby pojazdów, turystów lub ośrodków kultury
Oddziaływanie skutki społeczno-ekonomiczne (długoterminowe) zauważalne po pewnym
czasie od zakończenia działań Programu lub projektu, np. wzrost liczby miejsc
noclegowych, atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej lub turystycznej
regionu
Efekty (wyniki) zmiana wynikająca z realizacji Programu lub projektu, która winna być
zaplanowana w odniesieniu do założonych celów. Obejmują zarówno
rezultaty, jak i ich oddziaływanie np. efektem rewitalizacji parku może być
wzrost atrakcyjności turystycznej miasta, skutkujący zwiększeniem liczby
turystów i firm związanych z turystyką, a przez to zmniejszeniem bezrobocia
i rozwojem gospodarczym
Grupa docelowa grupa osób lub podmiotów do której skierowany jest produkt projektu,
określona przez kryteria społeczno-demograficzne (np. miejsce zamieszkania,
status zawodowy)
Wpływ
transgraniczny
(efekt
transgraniczny)

znaczenie projektu dla obszaru pogranicza polsko-czeskiego, wynikające
z zaplanowanych w projektach produktów, rezultatów i ich oddziaływania
na grupy docelowe, np. korzyści z realizacji projektu dla mieszkańców tych
terenów. Wpływ taki, co do zasady wymagany był dla każdego projektu
realizowanego w ramach Programu

Współpraca współpraca pomiędzy partnerami po obu stronach granicy w zakresie
transgraniczna wspólnego przygotowania, realizacji, personelu i finansowania projektu
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założenia kontroli
Temat i numer kontroli

Kontrola projektów realizowanych w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013” (D/13/505).
Kontrola została podjęta w wyniku wspólnej inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli oraz Najwyższego
Organu Kontroli Republiki Czeskiej (Nejvyšší kontrolní úřad), na podstawie umowy o współpracy
zawartej w dniu 27 lutego 2013 r. Kontrola POWT prowadzona była równolegle w Polsce i Republice
Czeskiej.
Cel i zakres kontroli
Celem głównym kontroli była ocena wdrażania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Kontrolą objęto działania KK oraz Kontrolerów
w ramach ustanowionego systemu zarządzania i kontroli, jak również, w odniesieniu do wybranych
projektów, prawidłowość ich realizacji przez beneficjentów. W szczególności weryfikowano
przygotowanie zadań do realizacji oraz ich finansowe i rzeczowe wykonanie, a także osiągnięcie
założonych celów i wskaźników.
Kontrolę przeprowadzono w 13 jednostkach, tj.: Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, trzech
urzędach wojewódzkich, trzech starostwach powiatowych, trzech urzędach miejskich i jednym
gminnym, a także w powiatowym i wojewódzkim zarządzie dróg, w województwach dolnośląskim,
opolskim i śląskim. Wykaz skontrolowanych jednostek, osób zajmujących kierownicze stanowiska,
a także ocen sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych stanowi załączniki nr 5.1.
do Informacji.
W MRR oraz urzędach wojewódzkich kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 6 (z uwzględnieniem kryteriów 7 określonych
w art. 5 ust. 1 tej ustawy), a w pozostałych jednostkach na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK
(z uwzględnieniem kryteriów8 określonych w art. 5 ust. 2 ustawy).
Zgodnie z założeniami, ze 149 zrealizowanych do 31 grudnia 2012 r. projektów9, kontrolą objęto
osiem poniższych.
Tabela nr 1
Numer projektu

Tytuł projektu

Kontrolowany
beneficjent

CZ.3.22/1.1.00/08.00004

Zwiększenie transgranicznej dostępności
Otmuchów – Mikulovice

Powiat Nyski

PL.3.22/1.1.00/08.00020

Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej Cieszyna
i Czeskiego Cieszyna

Powiat Cieszyński

PL.3.22/1.1.00/08.00063

Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi
Prudnik – Rylovka w aspekcie układu z Schengen

Powiat Prudnicki

PL.3.22/1.1.00/08.00654

Rewitalizacja linii kolejowej Szklarska Poręba
– Harrachov

Województwo Dolnośląskie/
Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei

6 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.: dalej: Ustawa o NIK.
7 	Legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
8 	Legalności, gospodarności i rzetelności.
9 	Na dzień 31 grudnia 2012 r. podpisano umowy o dofinansowanie 249 projektów (bez mikroprojektów), z których dla 149
finansowa realizacja została ukończona.

7

ZAŁOŻEN I A KONTROL I

Numer projektu

Tytuł projektu

Kontrolowany
beneficjent

CZ.3.22/2.2.00/08.00037

Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu
polsko-czeskim

Gmina Głuchołazy

CZ.3.22/2.2.00/08.00056

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
w strefie pogranicza Broumovsko –
Mieroszowskiego – 1. Etap

Gmina Mieroszów

PL.3.22/2.2.00/09.01512

Czesko-polska baza kulturalno-turystyczna
Głubczyce – Krnov

Gmina Głubczyce

CZ.3.22/2.2.00/09.01564

Rzeki dzielą, rzeki łączą – budowa przystani
kajakowych na Odrze i Olzie

Gmina Krzyżanowice

Skontrolowane projekty zakwalifikowane zostały do dwóch osi priorytetowych 10 (nr 1 i 2) oraz
następujących dziedzin wsparcia – 1.1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej i 2.2. Wspieranie
rozwoju turystyki.
Kwotę objętych kontrolą NIK poświadczonych wydatków kwalifikowalnych projektów, w odniesieniu
do środków przeznaczonych na dzień 31 grudnia 2012 r. na poszczególne osie priorytetowe i ww.
dwie dziedziny wsparcia, przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela nr 2
Badana
próba
(5/3)

Oś
priorytetowa

Alokacja*

Przekazano
beneficjentom*

Wydatki kwalifikowane
beneficjentów objęte kontrolą

1

2

3

4

5

6

euro

euro

zł

euro

%

Oś I.

96 031 753

72 711 387

30 424 424

7 429 378

10,2

W tym
dziedzina 1.1

60 144 443

47 520 037

30 424 424

7 429 378

15,6

Oś II.

81 888 666

53 498 574

11 806 216

2 801 846

5,2

W tym
dziedzina 2.2

69 710 616

50 268 384

11 806 216

2 801 846

5,6

Oś III.

64 775 800

32 677 020

0

0

-

Oś IV.

15 491 248

3 850 023

0

0

-

Ogółem:

258 187 467

162 737 004

42 230 640

10 231 224

6,3

* Źródło: Sprawozdanie roczne Programu za 2012 r.

Okres objęty kontrolą
Kontrolą objęto lata 2007–2013 (do dnia zakończenia kontroli). Dopuszczono również dokonywanie
ustaleń obejmujących okresy wcześniejsze, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały
bezpośredni wpływ na ustalenia dotyczące kontrolowanego okresu.

10 	Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, oś priorytetowa 2.
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Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności
lokalnych, oś priorytetowa 4. Pomoc techniczna.

ZAŁOŻEN I A KONTROL I

Tło kontroli
W dniu 11 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program ustalając Instytucją Zarządzającą
– Ministra Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, a Koordynatorem Krajowym – Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Ogólne cele Programu ukierunkowane zostały
na podnoszenie integracji gospodarczej polsko-czeskiego obszaru przygranicznego, poprawę
warunków w zakresie wzrostu gospodarczego obszaru przygranicznego, poprawę warunków
w zakresie rozwoju zrównoważonego środowiska oraz dalszą integrację społeczną polskoczeskiego obszaru przygranicznego. Na jego realizację przeznaczono 258 187 467 euro11, w tym
wkład funduszy europejskich (środki EFRR), który musi być rozliczony do końca 2015 r., wynosił
219 459 344 euro 12 (85%). Do końca 2012 r. zostały złożone 622 wnioski o dofinansowanie
projektów13, na łączną kwotę 451 193 446 euro (środki z EFRR). W 249 przypadkach zostały zawarte
umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 212 863 530 euro14.
Łącznie wartość ww. projektów wyniosła 256 017 872 euro, co stanowiło 99,2% alokacji
(258 187 467 euro) obejmującej zarówno środki z EFRR, jak i środki krajowe. Do dnia 31 grudnia
2012 r. beneficjentom Programu wypłacono 162 737 004 euro.

11 	W tym na Fundusz Mikroprojektów, zwany dalej: FM, 51 637 493 euro.
12 	W tym na FM 43 891 869 euro.
13 	Bez alokacji FM.
14 	Bez alokacji FM.
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Po dsum owan i e w y n i ków ko n t r o li
2.1 	Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości15 realizację
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007–2013, w tym skuteczność ustanowionego systemu zarządzania i kontroli oraz
osiąganie zaplanowanych rezultatów w wybranych do badań kontrolnych projektach.
Działania podejmowane przez objęte kontrolą podmioty w ramach ustanowionego systemu
zarządzania i kontroli, ograniczały ryzyko nieprawidłowego wydatkowania środków, jak też
niewykorzystania dostępnych środków EFRR. O skuteczności działań podejmowanych w ramach
Programu świadczy wysoki poziom osiągnięcia zaplanowanych efektów Programu. Ustalone
w trakcie kontroli nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na wdrożenie Programu.
Koordynator Krajowy prawidłowo realizował zadania przypisane przez Komisję Europejską, które
polegały w szczególności na koordynacji działań i współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi
w realizację Programu, w tym prowadzeniu działań promocyjnych i informacyjnych Programu. Jego
działania zapewniły skuteczne funkcjonowanie na terenie Polski systemu zarządzania i kontroli
Programu, w ramach którego powierzył trzem wojewodom wykonywanie funkcji Kontrolera, o której
mowa w art. 16 rozporządzenia w sprawie EFRR, przeprowadzał kontrole systemowe, jak też analizował
i informował Instytucję Zarządzającą i Komisję Europejską o zaistniałych nieprawidłowościach.
Jednocześnie działania podejmowane przez Koordynatora zarówno na etapie tworzenia, jak
i funkcjonowania wspólnych instytucji Programu zagwarantowały przestrzeganie zasady równego
traktowania i partnerstwa państw w nim uczestniczących.
Realizacja przez wojewodów zadań polegających na przeprowadzaniu kontroli na miejscu i kontroli
administracyjnych projektów realizowanych w ramach Programu16 umożliwiła potwierdzenie
m.in. dostarczenia produktów, w tym usług stanowiących przedmiot dofinansowania, zasadności
wydatków zadeklarowanych dla działań, jak również zgodności tych wydatków i związanych z nimi
operacji (lub ich części) z przepisami wspólnotowymi i krajowymi.
Działania beneficjentów ośmiu objętych kontrolą projektów zapewniły powstanie produktów,
które wykorzystywane były przez zainteresowanych (nie tylko należących do zidentyfikowanych
na wstępnym etapie projektu grup docelowych). Miały one również korzystny wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy obszaru pogranicza polsko-czeskiego, na co wprost wskazuje pozytywna
ocena społeczna podjętych działań. Tym samym istnieją podstawy do uznania, że realizacja
projektów w ramach Programu zapewni zakładany wpływ transgraniczny poprzez osiągnięcie
zaplanowanych efektów Programu.
Dotychczasowe działania podmiotów zaangażowanych w realizację Programu po obu stronach
granicy umożliwiły wykorzystanie do dnia 31 grudnia 2012 r. 69,9% alokowanych środków EFRR.
Ogranicza to ryzyko niewykorzystania części dostępnych środków do końca 2015 r.
Stwierdzone nieprawidłowości polegające na naruszeniu obowiązujących przepisów, jak również
braku należytej rzetelności podejmowanych działań, wystąpiły w większości urzędów wojewódzkich,
jak i u beneficjentów jednak nie przekroczyły przyjętego progu istotności (nie więcej niż 2% wydatków
kwalifikowalnych). Skutki tych nieprawidłowości ograniczały się do poszczególnych projektów i nie
miały istotnego wpływu na osiągnięcie zaplanowanych efektów Programu.
15 	Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
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2.2 	Synteza wyników kontroli
Spośród projektów, których wartość wyniosła 256 017 872 euro (99,2% alokacji obejmującej
zarówno środki z EFRR jak i krajowe), kontrolą NIK objęto osiem wybranych projektów w ramach
Programu, na realizację których wydatkowano łącznie 45 821 001 zł, z czego 42 230 640 zł stanowiły
wydatki kwalifikowalne objęte kontrolą. Kontrola wykazała, że wydatki na kwotę 43 003 zł
(tj. 0,1% badanych wydatków) mogą być uznane za niekwalifikowalne17, należy jednak zaznaczyć,
że stwierdzony poziom ww. wydatków nie przekroczył 2% progu istotności przyjętego przez NIK
i Najwyższy Organ Kontroli Republiki Czeskiej.
Również i wymiar finansowy tego typu nieprawidłowości w innych projektach 18 (na kwotę
63 370 zł), które NIK stwierdziła w trakcie kontroli przeprowadzonych w urzędach wojewódzkich
nie przekraczał tego progu.
1. MRR prawidłowo wykonywało obowiązki KK wynikające z Programu, w tym współdziałało z IZ
przy realizacji po polskiej stronie zadań wynikających z art. 60 rozporządzenia ogólnego.
W celu ustanowienia systemu zarządzania i kontroli, KK zawarł trzy porozumienia w sprawie
ustanowienia Kontrolerem wojewodów Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego, zobowiązując
ich do przygotowania i stosowania Instrukcji Wykonawczych stanowiących zbiór procedur
wykonywania czynności kontrolera. KK przeprowadził kontrole systemowe oraz analizował
nieprawidłowości, w tym pod kątem występowania błędów systemowych, rażącego
zaniedbania przyjętych zasad systemu zarządzania i kontroli lub rażącego naruszenia warunków
certyfikacji. KK prawidłowo realizował obowiązki w zakresie informowania IZ i KE o zaistniałych
w trakcie realizacji Programu nieprawidłowościach. Na bieżąco współpracował z pozostałymi
instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu, w tym m.in. zawarł w dniu 3 sierpnia
2009 r. z IZ Porozumienie w sprawie realizacji Programu oraz uzgodnił z tą instytucją treść
dokumentu Opis Systemu Zarządzania i Kontroli zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego
dla Programu. Ponadto KK uczestniczył w powołaniu Wspólnego Sekretariatu Technicznego,
w którego pracach, zgodnie z zasadą równego traktowania i partnerstwa obu państw, brali
udział przedstawiciele Polski. Również poprzez zawarcie porozumień z samorządami trzech
województw, KK zapewnił udział przedstawicieli Polski w ocenie zgłaszanych wniosków
o dofinansowanie, jak też prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Programu. [str. 16]
2. Ustanowieni Kontrolerzy, w większości przypadków, wykonywali prawidłowo zadania polegające
na weryfikacji legalności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów.
Organizacja pracy w tym zakresie była prawidłowa, na co istotny wpływ miało przygotowanie
przez poszczególnych wojewodów Instrukcji Wykonawczych, stanowiących opis procedur realizacji
ww. zadań. Pomimo występowania niespójności pomiędzy treścią poszczególnych dokumentów
programowych, w zakresie odnoszącym się do obowiązków Kontrolerów, nie wystąpiły negatywne
skutki takiego stanu. Ograniczona jednakże liczba osób wykonujących zadania w poszczególnych
urzędach wojewódzkich zwiększała ryzyko nieterminowej realizacji niektórych obowiązków
Kontrolera.

17 	A tym samym uzyskane dofinansowanie podlegać będzie zwrotowi.
18 	Projekty Nr. CZ.3.22/1.1.00/08.00002 oraz CZ.3.22/2.2.00/09.01519.
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	Przeprowadzono wszystkie wymagane zasadami Programu kontrole administracyjne.
Znacząca większość z zaplanowanych w badanym okresie kontroli beneficjentów (kontrole
na miejscu), tj. 79 z 8319 została przeprowadzona, a ich wyniki na bieżąco wprowadzano
do systemu informatycznego MONIT7+. Zarówno w przypadku kontroli na miejscu, jak i kontroli
administracyjnych, realizowany był obowiązek sporządzania list sprawdzających. Kontrole
obejmowały weryfikację prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów, dostarczenia
towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania, zasadności ponoszonych wydatków,
a także zgodności takich wydatków z umową o dofinansowanie, przepisami wspólnotowymi
i krajowymi (w tym dotyczącymi prowadzenia ewidencji księgowej i udzielania zamówień
publicznych). Jedynie w trzech przypadkach brak należytej rzetelności działań skutkował
poświadczeniem kwalifikowalności wydatków wbrew zasadom wyrażonym w Podręczniku
beneficjenta dofinansowania. Pozostałe kontrole były przeprowadzone prawidłowo, jednakże
wystąpiły przypadki nieterminowej realizacji niektórych obowiązków. Wyżej wymienione
nieprawidłowości miały charakter formalny i nie miały istotnego wpływu na ogólną prawidłowość
weryfikacji wydatków. Nie stwierdzono przypadków wydania poświadczenia kwalifikowalności
wydatków, przed uprzednim zakończeniem ww. kontroli. [str. 19]
3. We wszystkich ośmiu objętych kontrolą projektach, stwierdzono zgodność założonych celów
z dokumentami programowymi, a osiągnięcie tych celów potwierdziły zarówno uzyskane
wskaźniki produktów i rezultatów, jak i oceny społeczne. Uzyskane wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych w trakcie niniejszej kontroli na zlecenie NIK przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Nysie, jak również oceny formułowane podczas przeprowadzonych paneli
dyskusyjnych (grup fokusowych) wskazują, że w efekcie realizacji projektów nastąpił zakładany
wpływ transgraniczny, w tym wpływ na grupy docelowe.
Dokumenty programowe nie zobowiązywały beneficjentów do dokonywania weryfikacji stopnia
osiągnięcia zakładanych rezultatów poszczególnych projektów, a ustalone wskaźniki programowe
oraz mierzalne parametry projektów nie były bezpośrednio powiązane z celami. Stwierdzono,
że żaden z beneficjentów nie dokonał pełnej analizy osiągnięcia zakładanych we wniosku celów.
	Przy realizacji wspólnych przedsięwzięć zachowana została zasada partnerstwa, jak też realizowane
były przez partnerów obowiązki wynikające z zawartych pomiędzy nimi umów o współpracy.
[str. 21]
4. W znaczącej większości przypadków obowiązki wynikające z umów o dofinansowanie były
prawidłowo realizowane przez beneficjentów. Środki na realizację skontrolowanych projektów
zostały wydatkowane zgodnie z przepisami UE i prawem polskim. Za wyjątkiem dwóch przypadków
zidentyfikowanych przez Kontrolerów20, wyboru wykonawców dokonano z zachowaniem zasad
uczciwej konkurencji, co zapewniło oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. W przypadku
siedmiu z ośmiu objętych kontrolą beneficjentów stwierdzono jednak nieprawidłowości przy
realizacji rzeczowego i finansowego zakresu zadań. Dotyczyły one w szczególności niewłaściwego
przygotowania dokumentacji przetargowej, naruszenia przepisów dotyczących udzielania
zamówień publicznych, niemającego jednak wpływu na wybór wykonawcy czy niewłaściwej
weryfikacji prawidłowości realizacji robót budowlanych.
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19 DUW przeprowadził 35 z 36 zaplanowanych kontroli, ŚUW 23 z 25, a OUW 21 z 22.
20 	W projektach nr PL.3.22/1.1.00/08.00654 oraz nr CZ.3.22/2.2.00/09.01564.
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	Pięciu beneficjentów prawidłowo realizowało obowiązki sprawozdawcze, służące monitorowaniu
projektów, jak też poświadczeniu przez Kontrolera kwalifikowalności wydatków. Tylko w jednym
przypadku, nieprawidłowość w tym obszarze może skutkować uznaniem wydatku w kwocie
43 003 zł za niekwalifikowany. Inne jednostkowe nieprawidłowości polegały m.in. na ujmowaniu
operacji gospodarczych w księgach rachunkowych niezgodnie z ich treścią ekonomiczną oraz
w niewłaściwej podziałce klasyfikacji budżetowej. Pomimo tego, że stanowiły one naruszenie
obowiązujących przepisów, nie miały negatywnego wpływu na realizację umów o dofinansowanie.
[str. 26]
5. Wszyscy beneficjenci zrealizowali działania objęte projektami, co zapewniło uzyskanie zakładanych
produktów, których jakość nie budziła zastrzeżeń NIK. [str. 21]
	Trwałość tych produktów, do dnia zakończenia poszczególnych czynności kontrolnych,
została zachowana, co było zgodne z wymaganiami wynikającymi z Podręcznika beneficjenta
dofinansowania. Nieprawidłowości w tym obszarze stwierdzono w czterech jednostkach i dotyczyły
one w szczególności zaniechania przeprowadzenia okresowych (rocznych i pięcioletnich) kontroli
stanu technicznego drogi i nieskutecznego dochodzenia usunięcia występujących usterek
technicznych. [str. 30]
6. Pomimo że beneficjenci prowadzili działania promocyjne i informacyjne realizowanych projektów
zgodnie z zasadami określonymi w Programie, to ich skuteczność była ograniczona. W wyniku
przeprowadzonych badań ankietowych działania te zostały ocenione najniżej (3,25 w skali do 8 pkt.).
Wskazuje to, że zaprojektowane w Programie i zrealizowane przez beneficjentów działania nie
utrwaliły w pełni przekazu dotyczącego roli jaką Wspólnota Europejska oraz społeczność lokalna
(beneficjenci) odgrywają w ramach rozwoju pogranicza polsko-czeskiego. [str. 31]

2.3 	Uwagi końcowe
Na podstawie badań kontrolnych obejmujących osiem projektów stwierdzić należy, że zostały
osiągnięte zaplanowane rezultaty projektów oraz stwierdzono zadawalającą skuteczność ustalonego
systemu zarządzania i kontroli, co potwierdził niski poziom wydatków niekwalifikowalnych.
Na prawidłowe wdrażanie Programu istotny wpływ miało szczegółowe określenie warunków
jego realizacji, w tym praw i obowiązków instytucji wdrażających i beneficjentów zarówno
w dokumentach programowych jak i wewnętrznych procedurach tworzonych w MRR i urzędach
wojewódzkich. Powyższe ograniczało dowolność postępowania, a w konsekwencji także ryzyko
wystąpienia nieprawidłowości skutkujących uznaniem poświadczonych przez Kontrolera wydatków,
poniesionych przez beneficjentów na realizację projektów, za wydatki niekwalifikowalne. W trakcie
kontroli stwierdzono jednakże występowanie niespójności pomiędzy treścią poszczególnych
dokumentów programowych. Analiza tych dokumentów wykazała dwa takie przypadki,
polegające na przypisaniu tych samych zadań dwóm różnym instytucjom. I tak, jak wynika
z treści Uszczegółowienia21 kontroli na miejscu dokonuje się na podstawie próbek projektów,
zgodnie z opracowanym Planem kontroli. Próba projektów zostaje dobrana na podstawie analizy
zagrożeń, zaproponowanej przez polskich i czeskich Kontrolerów oraz zatwierdzonej przez IZ.
Obowiązek corocznego dokonania sprawdzania parametrów takiej analizy został przypisany
Kontrolerom. Natomiast w WMPK22 jako podmiot zobowiązany do dokonania takiego sprawdzania
21 	Punkt 3.15.2 Uszczegółowienia, Wersja 4 z dnia 23 września 2009 r., s. 43.
22 	WMPK, wersja 1 z dnia 8 kwietnia 2009 r.
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i wprowadzenia ewentualnej aktualizacji tych parametrów wskazano CRR RCz. Ponadto rozbieżności
dotyczyły podmiotu zobowiązanego do dokonania doboru próby do kontroli trwałości na miejscu.
W Podręczniku beneficjenta dofinansowania (wersja 4, pkt. 5.5.) podstawą wyboru takiej próby były
wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej przez Kontrolerów, natomiast zgodnie z WMPK23 doboru
tego miał dokonać CRR RCz. W obu przypadkach zadania te były realizowane przez instytucję
czeską.
Istotnym aspektem, na który w szczególności należy zwrócić uwagę, jest ograniczenie możliwości
obiektywnej weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów poszczególnych projektów, zarówno
w odniesieniu do celów tych projektów, jak i całego Programu. W dokumentacji Programu,
jak również we Wnioskach projektowych oraz Umowach o dofinansowanie nie przewidziano
konieczności zdefiniowania mierzalnych wskaźników poziomu osiągnięcia zakładanych efektów
oraz obowiązku dokonywania takich pomiarów. Wskaźniki na poziomie Programu i zastosowane
wskaźniki rezultatu oraz mierzalne wskaźniki projektu (wskaźniki produktu) zawarte w tych
wnioskach, z uwagi na ich ogólny charakter i brak powiązania z celami, nie pozwalają na bieżącą
identyfikację poziomu osiągnięcia założonych rezultatów, a także na rzetelną ocenę, czy w wyniku
poniesienia wydatków na realizację projektów osiągnięto zakładane cele Programu (poprawę
stanu infrastruktury komunikacyjnej i stanu obsługi transportowej w obszarze pogranicza polskoczeskiego24 oraz rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego25). Tym
samym przyjęty system monitorowania poziomu wskaźników nie zapewniał poszczególnym
beneficjentom, jak i instytucjom Programu informacji o uzyskanych rezultatach i oddziaływaniu,
tj. o zmianach o charakterze jakościowym sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza
polsko-czeskiego, w tym jego konkurencyjności i spójności, a także współpracy jego mieszkańców26.
Pomimo powyższego ograniczenia, NIK dokonała weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów,
poprzez przeprowadzenie w szerokim zakresie badania opinii społecznej, w tym w drodze badań
ankietowych oraz paneli dyskusyjnych. W odniesieniu do ośmiu objętych kontrolą projektów, wyniki
tych badań wskazują, że podjęte przez beneficjentów działania były skuteczne, a ich dotychczasowe
efekty, przyczyniały się do osiągania założonych celów Programu.

23 	Załącznik nr 17.
24 	Cel szczegółowy dziedziny wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej.
25 	Cel szczegółowy dziedziny wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki.
26 	Cel globalny Programu – Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez
wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.
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I N F ORMACJE SZCZEGÓŁOWE

3.1 	Charakterystyka stanu prawnego
Podstawowymi europejskimi aktami prawnymi regulującymi tematykę objętą kontrolą
są rozporządzenie w sprawie EFRR, rozporządzenie ogólne oraz rozporządzenie wykonawcze.
Natomiast krajowe zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę, jak
również tryb współpracy między nimi określa ustawa o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju.
Zasady współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim w ramach Programu dookreśla
dokument programowy oraz jego Uszczegółowienie.
Szczegółową charakterystykę stanu prawnego przedstawiono w załączniku 5.3. do Informacji.

3.2 	Uwarunkowania społeczno-organizacyjne
W ramach okresu programowania 2007–2013 główny program Funduszy Strukturalnych,
tzw. Cel 3 Polityki Spójności Unii Europejskiej określony został jako Europejska Współpraca
Terytorialna. Został on ukierunkowany na wspieranie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej
i międzyregionalnej. W ramach tej współpracy, KE zatwierdziła POWT obejmujący pogranicze
polsko-czeskie, uzgodniony wspólnie przez oba państwa partnerskie. Tworząc Program strony
zobowiązały się do wspólnego wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza
polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez
promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców (cel globalny). Ogólne cele tego Programu
ukierunkowane zostały zatem na podnoszenie integracji gospodarczej polsko-czeskiego obszaru
przygranicznego, poprawę warunków w zakresie wzrostu gospodarczego obszaru przygranicznego,
poprawę warunków w zakresie rozwoju zrównoważonego środowiska oraz dalszą integrację
społeczną polsko-czeskiego obszaru przygranicznego.
Poza Programem, określającym zasady współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim
w latach 2007–2013 oraz jego Uszczegółowieniem, podstawowymi dokumentami niezbędnymi
do prawidłowego wdrożenia POWT był Opis systemu zarządzania i kontroli oraz Strategia
Komunikacji (zatwierdzane przez Komisję Europejską). Ponadto dla potrzeb kontroli projektów
opracowano dokument WMPK, a na potrzeby przygotowania i realizacji projektów Podręcznik
wnioskodawcy i Podręcznik beneficjenta dofinansowania.
W ramach ustanowionej struktury organizacyjnej Programu funkcjonuje IZ, KK, KM, Instytucja
Certyfikująca – Ministerstwo Finansów RCz (Departament Narodowy Fundusz Ministerstwa
Finansów RCz), Instytucja Audytowa – Ministerstwo Finansów RCz (Departament Instytucji
Audytowej – Centralna Jednostka Harmonizacyjna), WST, Podmioty Regionalne – Kraje w RCz oraz
Urzędy Marszałkowskie (Regionalne Punkty Kontaktowe) w RP, Kontrolerzy oraz Wspólny Panel
Ekspertów.
Realizację Programu poprzedziło przeprowadzenie analizy, w wyniku której stwierdzono
występowanie, w planowanym obszarze wsparcia, barier dla przemian społeczno-ekonomicznych
regionu ograniczających wykorzystanie lokalnego potencjału, w tym brak wspólnych sieci
i struktur, realizacji projektów, strategii marketingowych ukierunkowanych na przyciągnięcie
nowych turystów oraz niewystarczającą ilość środków finansowych, a także niezadowalający stan
infrastruktury drogowej.
Długość granicy państwowej Republiki Czeskiej z Rzeczpospolitą wynosi 796 km , co stanowi 22,7%
łącznej granicy Polski oraz około 33% całkowitej długości granicy czeskiej. Na terenie pogranicza
polsko-czeskiego mieszka około siedmiu milionów mieszkańców. W tym, na terenie polskiej części
tego obszaru – ponad trzy i pół miliona osób (prawie 10% mieszkańców naszego kraju).
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Po stronie polskiej obszar wsparcia obejmuje osiem podregionów: jeleniogórski, wałbrzyski,
wrocławski (z tego podregionu do obszaru wsparcia należy tylko Powiat Strzeliński), nyski, opolski27,
rybnicki, bielski oraz tyski (z tego podregionu do obszaru wsparcia należy tylko Powiat Pszczyński).
Po stronie czeskiej obszar ten obejmuje natomiast pięć krajów: liberecki (powiaty: Liberec,
Jablonec nad Nisou, Semily i Česká Lípa), královéhradecki (powiaty Trutnov, Náchod, Rychnov nad
Kněžnou, Hradec Králové i Jičín), pardubicki (powiaty Ústí nad Orlicí, Svitavy, Pardubice i Chrudim),
ołomuniecki (powiaty Šumperk, Jeseník, Olomouc, Přerov i Prostějov) oraz morawskośląski (powiaty
Bruntál, Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava i Nový Jičín).
Zadania w ramach Programu realizowane były przez projekty (powyżej 30 tys. euro) i mikroprojekty
(od 2 do 30 tys. euro nieobjęte niniejszą kontrolą). Projekty, realizowane są przez co najmniej
dwóch partnerów (beneficjentów) z obu państw, przy czym jeden z nich jest partnerem wiodącym
i odpowiada za realizację i rozliczenie projektu. Zasady współpracy partnerów określone są we
wspólnym porozumieniu. Podstawą dofinansowania projektów, w których partnerem wiodącym
jest polski podmiot, jest umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy tym beneficjentami a IZ
(w pozostałych przypadkach podstawę taką stanowi decyzja wydana przez IZ).
Rozliczanie poszczególnych projektów realizowanych w ramach POWT przebiega według
następujących etapów:
– poniesienie przez beneficjentów wydatków na realizację projektu ze środków własnych,
– złożenie przez każdego z partnerów Oświadczeń o zrealizowanych wydatkach za część projektu,
– kontrola administracyjna części projektu przez Kontrolera oraz wydanie poświadczenia
kwalifikowalności wydatków,
– przekazanie Partnerowi Wiodącemu (PW) poświadczeń otrzymanych przez pozostałych partnerów,
– złożenie przez PW Wniosku o płatność wraz z wydanymi poświadczeniami kwalifikowalności
wydatków,
– kontrola administracyjna całego projektu oraz zatwierdzenie Wniosku o płatność,
– weryfikacja Wniosku o płatność przez IZ i IC,
– przekazanie środków PW,
– rozliczenie partnerów projektu (przekazanie przez PW środków pozostałym partnerom).
Realizacja projektów jest monitorowana również na podstawie składanych przez partnerów Raportów
(końcowych lub bieżących) z realizacji projektu lub jego części w terminach określonych w załączniku
do zawartej umowy o dofinansowanie, a także na podstawie wyników dodatkowych kontroli.

3.3 Istotne ustalenia kontroli
3.3.1. Działania Koordynatora Krajowego w systemie zarządzania i kontroli Programu
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność Ministerstwa jako Koordynatora
Krajowego Programu.
Działania podejmowane przez KK zapewniły przestrzeganie zasady równego traktowania i partnerstwa
państw uczestniczących w Programie, zarówno na etapie tworzenia, jak i funkcjonowania
wspólnych instytucji, a dotychczasowe zaangażowanie poszczególnych projektów, ogranicza ryzyko
niewykorzystania środków przyznanych na jego realizację.
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27 	Programem objęte zostało całe województwo opolskie.

I N F ORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Na podstawie porozumień KK powierzył wykonywanie funkcji Kontrolera, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia wojewodom województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
W porozumieniach tych określono m.in. zakres i formę dokonywania kontroli, a także zobowiązano
Kontrolerów do przygotowania i stosowania Instrukcji Wykonawczych. Pracownicy MRR
zweryfikowali i zatwierdzili takie instrukcje, które przygotowane zostały przez wszystkich
wojewodów. Zawarte zostały również porozumienia z samorządami województw dolnośląskiego,
opolskiego i śląskiego, w których jednostki te zobowiązały się do zapewnienia funkcjonowania
Regionalnych Punktów Kontaktowych, świadczenia usług informacyjnych oraz doradczych, a także
do współdziałania z WST28 oraz do udziału w procesie oceny wniosków projektowych29. Powyższe
zapewniało zachowanie zasady równego traktowania i partnerstwa obu państw przy realizacji
wspólnych zadań WST i Wspólnego Panelu Ekspertów. W przypadku KM zasada ta została również
zachowana, gdyż przedstawiciele Polski, na równych z Czechami prawach, uczestniczyli w pracach
tego gremium.
KK brał udział w przygotowaniu dokumentów dotyczących Programu, a także w ramach realizacji
obowiązków informacyjnych, zapewnił dostęp do tych dokumentów30 zainteresowanym osobom,
jak też udzielał niezbędnych wyjaśnień.
W celu weryfikacji prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu,
KK prowadził kontrole systemowe, które obejmowały wszystkich Kontrolerów oraz wybranych
partnerów projektów31 i Instytucji Regionalnych32. Pracownicy MRR przeprowadzili łącznie 33 takie
kontrole, w 12 podmiotach. Ich wyniki umożliwiły formułowanie zaleceń pokontrolnych, których
wdrażanie było rzetelnie monitorowane. KK prawidłowo procedował ze stwierdzonymi w trakcie
realizacji Programu nieprawidłowościami, w tym m.in. informował KE.
W prowadzonym w MRR rejestrze odnotowano33 37 nieprawidłowości w wykorzystaniu środków
EFRR na łączną kwotę 256 847 euro (EFRR), z których pięć dotyczyło kwot wyższych niż 10 tys. euro34.
Nieprawidłowości te dotyczyły m.in.:
- naruszenia przez Zamawiającego35 art. 7 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych36 w związku z niedopełnieniem obowiązku zamieszczenia
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu37;
- naruszenia przez Zamawiającego art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust 1 tej
ustawy, poprzez dokonanie dwukrotnej zmiany terminu składania ofert, w drodze zmiany treści
SIWZ, bez jednoczesnego przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych wymaganych
ogłoszeń o zmianie ogłoszenia o zamówieniu38,
28 	M.in. przy organizacji szkoleń i warsztatów oraz prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych, w tym zapewnieniu

powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia.
	W
szczególności poprzez wskazanie ekspertów oraz organizację posiedzenia Panelu Ekspertów.
29
30 Dokumenty te zamieszczono m.in. na stronach internetowych POWT i MRR oraz w tzw. Bazie Wiedzy.
31 	Euroregiony pełniące funkcję Partnera Wiodącego w przypadku Funduszu Mikroprojektów.
32 	Samorządy trzech objętych Programem województw.
33 	Na dzień 9 października 2013 r.
34 	Próg, powyżej którego nieprawidłowości obciążające budżet ogólny Wspólnot Europejskich, powinny być zgłaszane KE
(art. 28 oraz art. 36 rozporządzenia wykonawczego, wskazanego w pkt. 3.1. informacji)
35 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
36 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., dalej: ustawa Pzp.
37 	W projekcie (CZ.3.22/1.1.00/08.00053) Polepszenie infrastruktury komunikacyjnej w Karkonoszach i Górach Izerskich nałożona
została korekta finansowa na kwotę 72 845 euro, w tym dofinansowanie 61 922 euro. W projekcie (PL.3.22/1.1.00/00654)
Rewitalizacja linii kolejowej Szklarska Poręba – Harrachov korekta wyniosła 144 078 euro, w tym dofinansowanie 122 466 euro.
38 	Skutkowało to nałożeniem korekty finansowej na kwotę 45 841 euro, w tym dofinansowanie 38 965 euro na polskiego
beneficjenta, tj. Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu realizującą projekt nr CZ.3.22/1.1.00/08.00696.
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- zlecenia obsługi projektu39 pracownikom własnej jednostki organizacyjnej z pominięciem analizy
rynku i upublicznienia informacji o zamówieniu, co uniemożliwiło potwierdzenie poniesienia
wydatków w sposób gospodarny i efektywny zapewniający optymalizację poniesionych
nakładów w stosunku do założonych efektów40.
Ww. nieprawidłowości o jednostkowym charakterze nie miały istotnego wpływu na wdrożenie
Programu i nie skutkowały wstrzymaniem płatności środków z EFRR.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 rozporządzenia ogólnego, strony uczestniczące w realizacji programu
operacyjnego, powinny zabezpieczyć wykorzystanie dostępnych środków – pod groźbą ich utraty –
przedkładając do KE wnioski o płatność do dnia 31 grudnia drugiego roku, następującego po roku,
w którym powstało zobowiązanie. W planie finansowym dla Programu zostały przedstawione
minimalne kwoty łącznych płatności w roku, których osiągnięcie lub przekroczenie na koniec roku,
gwarantowało otrzymanie pełnej puli alokacji środków EFRR na dany rok. Limity, o których mowa
powyżej, zostały ustalone na lata 2011-2015 odpowiednio w kwotach (euro, ze środków EFRR):
34 740 071, 69 904 420, 142 947 398, 180 771 598 oraz 219 459 344. Kwoty zgłoszonych do KE
płatności na koniec 2011 r. i 2012 r. obejmujących wszystkie projekty, wynosiła odpowiednio (euro,
ze środków EFRR) 114 425 754 oraz 153 376 156.
Na poniższym wykresie zestawiono minimalne kwoty łącznych płatności w latach 2011-2012 (limity)
oraz kwoty zgłoszonych płatności (wykorzystanie).
Wykres nr 1

Źródło: Sprawozdanie roczne Programu za 2012 r.

Dane te wskazują, że na koniec 2012 r. minimalny poziom wykorzystania alokacji stanowił 31,9%
przyznanych środków, a osiągnięto poziom wykorzystania alokacji równy 69,9%. Uwzględniając
powyższe, dotychczasowy stan zaawansowania realizacji Programu, znacząco ogranicza ryzyko
możliwości utraty przyznanych środków.

39 	Przez Gminę Karpacz.
40 	W projekcie nr CZ.3.22/2.2.00/08.00600 Podziemne Karkonosze za niekwalifikowalne uznano wydatki w kwocie 18 478 euro,
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w tym dofinansowanie 15 707 euro. W projekcie (PL.3.22/2.2.00/08.00042) TRANSKARKONOSZE – wzrost atrakcyjności
turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich
za niekwalifikowalne uznano wydatki w kwocie 15 914 euro, w tym dofinansowanie 13 527 euro.
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3.3.2. Działania Kontrolerów w systemie zarządzania i kontroli Programu
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
realizację zadań Kontrolera pierwszego stopnia w ramach Programu.
O generalnie pozytywnej ocenie systemu zarządzania i kontroli Programu zdecydowała prawidłowa
organizacja pracy jak też przygotowanie merytoryczne pracowników urzędów wojewódzkich,
co umożliwiło realizację obowiązków Kontrolera polegających w szczególności na weryfikacji
legalności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z porozumień zawartych z KK, wojewodowie opracowali
Instrukcje Wykonawcze, których stosowanie, po uprzedniemu zatwierdzeniu przez Koordynatora,
zapewniło jednolity sposób postępowania. Ograniczony natomiast poziom zatrudnienia w tych
jednostkach, jak również w przypadku OUW prowadzenie czynności kontrolnych obejmujących
100% wydatków, miał wpływ na terminowość realizacji niektórych zadań. W znaczącej większości
przypadków, pracownicy urzędów rzetelnie wykonywali czynności kontrolne, co umożliwiło
wystawienie przez wojewodów, w okresie objętym kontrolą, 645 poświadczeń kwalifikowalności
wydatków na łączną kwotę 69 315 707 euro. Stanowiły one 91,4% kwoty zgłoszonych przez
beneficjentów jako kwalifikowalne wydatków (75 813 652 euro), poniesionych na realizację
poszczególnych projektów (po ich przeliczeniu na euro).
Kontrolerzy na bieżąco informowali KK o wykrytych nieprawidłowościach oraz współpracowali
z instytucjami Programu, w tym w zakresie realizacji zaleceń i rekomendacji wynikających
z prowadzonych audytów i kontroli. Wynikiem współpracy było wyeliminowanie negatywnych
skutków występowania niespójności pomiędzy treścią poszczególnych dokumentów
programowych w zakresie odnoszącym się do obowiązków Kontrolerów. I tak, niejednolicie
wskazano podmiot zobowiązany do:
– przeprowadzenia sprawdzania parametrów analizy ryzyka służącej do oceny projektów, w celu
doboru próbki projektów do kontroli na miejscu,
– dokonywania doboru próby projektów do kontroli trwałości na miejscu.
Obowiązki takie nałożono na Kontrolera w pierwszym przypadku w pkt. 3.15.2 Uszczegółowienia,
a w następnym w pkt. 5.5 Podręcznika beneficjenta dofinansowania, natomiast w pkt. 7 i 8.2 WMPK
jako podmiot zobowiązany do przeprowadzenia zarówno ww. sprawdzenia, jak i dokonania doboru,
wskazano CRR RCz. W obu przepadkach zadania te wykonywało CRR RCz.
W dwóch z trzech objętych kontrolą urzędach, stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań,
które nie miały jednak istotnego wpływu na realizację funkcji Kontrolera.
1. Trzy kontrole administracyjne wydatków zostały przeprowadzone nierzetelnie przez pracowników
OUW. W dwóch przypadkach wydane zostały poświadczenia kwalifikowalności wydatków 41,
obejmujące kwoty ujęte w przedłożonych przez beneficjentów oświadczeniach o zrealizowanych
wydatkach za część projektu, pomimo tego, że część tych wydatków 42, poniesionych
we wcześniejszych okresach monitorowania, powinna być ujęta w odrębnych oświadczeniach
złożonych za takie okresy. Powyższe stanowiło naruszenie obowiązków beneficjenta wyrażonych
w pkt. 5.1.2 Podręcznika beneficjenta dofinansowania, jak też zasad składania takich oświadczeń
określonych w pkt. 3.15.1.3. Uszczegółowienia. W przypadku trzeciej kontroli, wydane zostało
41 	W projekcie nr: PL.3.22/2.2.00/09.01512 (Gmina Głubczyce) na kwotę 9 683 euro i nr CZ.3.22/1.1.00/08.00002 (Województwo
Opolskie) na kwotę 14 651 euro.

42 	Przekraczające równowartość kwoty 7 000 euro.
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poświadczenie kwalifikowalności wydatków43, obejmujące m.in. wydatki na pokrycie należności
wynikających z dokumentów wystawionych przez partnerów uczestniczących w projekcie.
Stanowiło to naruszenie wyrażonego w punkcie 4.4 Podręcznika beneficjenta dofinansowania
zakazu przefakturowania/przeksięgowania wydatków między partnerami projektu. Powyższe
wynikało z nieprawidłowej interpretacji przez pracowników OUW treści dokumentów
programowych.
2. W ŚUW oraz OUW wystąpiły przypadki nieterminowej realizacji, w stosunku do WMPK,
niektórych zadań Kontrolera. Dotyczyły one w szczególności przekazania jednej informacji
o wynikach weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą ex-ante postępowania o zamówienie
publiczne44, przeprowadzenia kontroli dziewięciu45 Raportów46, zatwierdzenia pięciu Wniosków
o płatność za projekt47 oraz 16 Raportów48, przekazania dwóch Sprawozdań z kontroli na miejscu
beneficjentom 49. Ponadto osiem kontroli na miejscu 50 zostało przeprowadzanych przez
pracowników OUW w innych miesiącach niż przewidziane w planie kontroli, co w przypadku
czterech z nich było naruszeniem zasady51 przeprowadzania kontroli w obu państwach w przeciągu
jednego miesiąca. W jednym przypadku stwierdzano też brak przeprowadzenia przez pracowników
OUW kontroli trwałości projektu52, pomimo ujęcia jej w Planie kontroli.
3.3.3.	Realizacja wybranych projektów
Kontrola beneficjentów stanowiła podstawę dokonania oceny zarówno stopnia osiągnięcia
zakładanych celów (produktów i efektów), jak i prawidłowości podejmowanych działań, przy
realizacji wybranych projektów.
W ramach uzgodnień z Naczelnym Organem Kontroli RCz, po polskiej stronie, kontrolą objęto
działania ośmiu beneficjentów dotyczące ośmiu projektów dofinansowanych środkami Programu.
Do dnia 31 grudnia 2012 r. projekty te zostały zakończone, a także nastąpiło ich rozliczenie. Łącznie
na ich realizację partnerzy polscy wydatkowali 45 821 001 zł, z czego kwota 34 851 827 zł (76,1%)
podlegała dofinansowaniu.

43 	Projekt nr CZ.3.22/2.2.00/09.01519 (Powiatowi Głubczyckiemu) na kwotę 553 euro.
44 ŚUW, dla projektu CZ.3.22/2.2.00/08.00040 informację przekazał po 15, a nie wymaganych 7 dniach.
45 	Pięciu złożonych do ŚUW oraz czterech do OUW.
46 Dotyczyło Raportów z bieżącej i końcowej realizacji projektów składanych wraz z Oświadczeniami dla których kontrolę
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przeprowadzono od 64 do 281 dni od ich złożenia, a nie w wymaganym 60 dniowym terminie.
Dwóch
złożonych do ŚUW (54 i 57 dni zamiast wymaganych 30) oraz trzech złożonych do OUW (31-38 dni).
47
Dotyczyło
to Raportów bez Oświadczeń lub Wniosków, które zatwierdzano w terminie od 31 do 70 dni od daty wpływu
48
do OUW, tj. po upływie wymaganego 30 dniowego terminu.
49 ŚUW, odpowiednio 10 i 7 dni roboczych (zamiast wymaganych 5) po zakończeniu kontroli dla projektów
nr CZ.3.22/2.2.00/08.00040 i PL.3.22/1.1.00/08.00020.
	U
sześciu beneficjentów.
50
	Zapisanej
w punkcie 7 WMPK.
51
	Nr
CZ.3.22/2.2.00/08.00026.
52
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Kwoty wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów, w tym kwoty objęte
badaniem w ramach tej kontroli, przedstawia poniższe zestawienie.
Tabela nr 3

Numer projektu
1

Wydatki poniesione przez
beneficjenta na realizację
projektu

z tego wydatki
objęte kontrolą

Rozmiar
próby
(3/2)

zł

zł

%

2

3

4

PL.3.22/1.1.00/08.00020

8 945 222

8 694 063

97,2

CZ.3.22/1.1.00/08.00004

3 002 575

2 866 588

95,5

PL.3.22/1.1.00/08.00063

6 453 927

6 453 927

100,00

PL.3.22/1.1.00/08.00654

15 430 863

14 915 259

96,7

33 832 587

32 929 837

97,3

PL.3.22/2.2.00/09.01512

1 965 147

1 845 718

93,9

CZ.3.22/2.2.00/08.00037

2 401 691

2 401 691

100,0

CZ.3.22/2.2.00/09.01564

405 510

405 519

100,0

CZ.3.22/2.2.00/08.00056

7 216 056

7 216 056

100,0

Suma dziedziny wsparcia 2.2

11 988 414

11 868 984

99,0

Suma dziedzin wsparcia 1.1 i 2.2

45 821 001

44 798 821

97,8

Suma dziedziny wsparcia 1.1

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie stopień osiągnięcia celów założonych dla
wszystkich kontrolowanych projektów.
1. Kontrola wykazała zgodność pomiędzy wskaźnikami i celami założonymi dla poszczególnych
projektów z przyjętymi w Programie. W każdym przypadku osiągnięto zakładane rezultaty53, działania
objęte dofinansowaniem zostały faktycznie wykonane, a zaplanowane we wnioskach o przyznanie
dofinansowania z Programu wartości wskaźników programowych54 oraz produkty projektu55 (mierzalne
parametry projektu) zostały osiągnięte. Ponadto ich jakość oraz zachowanie trwałości nie budziło
istotnych zastrzeżeń. Zestawienie obejmujące cele główne, cele szczegółowe, jak też osiągnięte
wskaźniki produktu objętych kontrolą projektów, stanowi załącznik 5.2. do Informacji.
2. W celu dokonania oceny, czy faktycznie osiągnięto zaplanowane cele, dla poszczególnych
projektów przeprowadzone zostały badania ankietowe zarówno po polskiej, jak i po czeskiej
stronie oraz zorganizowano panele dyskusyjne z grupami fokusowymi. Badania ankietowe
przeprowadzone na zlecenie NIK przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, a ich
wyniki zawarte w Raporcie końcowym56 potwierdziły osiągnięcie zakładanych w projektach celów
53 	Przykładowo: dla projektu nr PL.3.22/1.1.00/08.00063 pn. „Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi

Prudnik-Rylkova w aspekcie układu z Schengen” poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1615O na odcinku 8,7 km
oraz przywrócenie jej transgranicznej funkcjonalności nastąpiła poprawa dostępności komunikacyjnej, a dla projektu
nr CZ.3.22/2.2.00/09.01564 pn. „Rzeki dzielą, rzeki łączą – budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie” poprzez
wybudowanie przystani/pomostów kajakowych, powiększenie zasobu sprzętu wodniackiego oraz organizację imprez
wodniackich nastąpił rozwój ruchu turystycznego na terenie pogranicza.
54 	Przykładowo: liczba miejscowości, kobiet lub mężczyzn pod oddziaływaniem infrastruktury i ochrony środowiska.
55 	Przykładowo: długość nowych lub wyremontowanych dróg o znaczeniu lokalnym lub regionalnym.
56 	Raport końcowy z badania społecznej oceny oddziaływania projektów transgranicznych CZ.3.22/1.1.00/08.00004,
CZ.3.22/2.2.00/08.00037, PL.3.22/1.1.00/08.00063, PL.3.22/2.2.00/09.01512, CZ.3.22/2.2.00/08.00056, PL.3.22/1.1.00/08.00654,
PL.3.22/1.1.00/09.00020, CZ.3.22/2.2.00/09.01564 realizowanych w ramach Programu.
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współpracy transgranicznej, której efektem jest wpływ transgraniczny na obszarze polsko-czeskiego
pogranicza. Powyższe świadczy o skuteczności podejmowanych działań. I tak przykładowo poprzez:
yy realizację przez Powiat Prudnicki projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1615O nastąpił
zakładany wpływ transgraniczny, w tym wpływ na grupę docelową, stanowiący istotne wsparcie rozwoju
społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmocnienie jego konkurencyjności
i spójności, poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej i stanu obsługi transportowej, przywrócenie
transgranicznej funkcjonalności drogi, poprawę jakości kontaktów społecznych oraz gospodarczych pomiędzy
mieszkańcami, zintensyfikowanie kontaktów handlowych i gospodarczych, a także lepsze wykorzystanie
rozbudowanej infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej w Czechach i bogatej oferty handlowousługowej w Polsce, a przez to podniesienie atrakcyjności terenów pogranicza;
yy realizację przez Gminę Krzyżanowice projektu polegającego na wybudowaniu przystani/pomostów kajakowych,
powiększenie zasobu sprzętu wodniackiego oraz organizację imprez wodniackich nastąpił zakładany wpływ
transgraniczny w tym wpływ na grupę docelową, stanowiący rozszerzenie oferty turystycznej na pograniczu
czesko-polskim poprzez powstanie miejsc umożliwiających wyjście na brzeg (odpoczynku) oraz możliwość
bezpłatnego wypożyczenia kajaków, a przez to wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionu i wsparcie ruchu
turystycznego. Umożliwiono mieszkańcom pogranicza i turystom oraz początkującym wodniakom korzystanie
z nowego rozwijającego się produktu turystycznego przez podniesienie bezpieczeństwa i komfortu turystyki
wodniackiej i sportu.
Zdjęcie nr 1
Przystań kajakowa w Gminie Krzyżanowice

Źródło: materiały z kontroli NIK

Zawarta w Raporcie końcowym analiza odpowiedzi udzielonych przez 2 820 ankietowane
osoby57 wskazuje, że sumaryczna społeczna ocena końcowa projektów była dobra i wynosiła
średnio 4,82 (w skali do 8 pkt.), tzn. że ich oddziaływanie zostało pozytywnie ocenione przez
większość ankietowanych, zarówno w odniesieniu do celów deklarowanych we wnioskach, jak
i poszczególnych parametrów. Badaniami w szczególności objęto zasadność, jakość, odziaływanie,
optymalizację wykorzystania zasobów oraz funkcjonalność społeczną działań projektów, w tym
zrealizowanych inwestycji. W ocenie ankietowanych, projekty spełniają kryteria formułowane
w ramach Programu 58. Ankietowani dostrzegali pozytywny wpływ inwestycji na poprawę:
57 1486 w Polsce i 1334 w Czechach.
58 Dla osi priorytetowej 2 – rozwijanie potencjału gospodarczego pogranicza i rozwijanie jego konkurencyjności, a dla osi

22

priorytetowej 1 – wzmacnianie transgranicznych powiązań komunikacyjnych.
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jakości infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej, dostępności komunikacyjnej, atrakcyjności
turystycznej, warunków funkcjonowania przedsiębiorczości oraz jakości życia mieszkańców,
a także na ożywienie kontaktów pomiędzy mieszkańcami regionu pogranicza. Ocena całościowa
wskazuje na różnicę pomiędzy faktycznym poziomem realizacji celów/parametrów (faktycznym
poziomem oddziaływania), a poziomem oczekiwanym przez ankietowanych. Dotyczy to także
oceny poszczególnych rezultatów, przy czym w przypadku części z nich, różnica ta jest znacząca
(przykładowo po polskiej stronie najwyżej oceniona została jakość wykonania zadań – 5,53,
a najniżej efekt promocyjny – 3,25).
Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych, którzy w większości wchodzili w interakcje
z realizowanymi projektami (na co wskazywało m.in. ich miejsce zamieszkania59) wynikało, że jakość
wykonania inwestycji była najwyżej ocenianą cechą rezultatów projektów transgranicznych
(średnia ocena 5,38 w skali do 8). Średnia ocena jakości wykonania inwestycji wśród ankietowanych
w Czechach wynosi 5,22 i jest nieznacznie niższa od oceny ankietowanych w Polsce (o 0,31 pkt).
Stwierdzono też rozbieżności pomiędzy ocenami jakości wykonania poszczególnych projektów,
które wynosiły od do 3,760 do 761 punktów.
Dwie trzecie ankietowanych uznało zasadność realizowania inwestycji (średnia ocena w skali
punktowej 4,75), w tym 40,5% badanych wskazało na bezwarunkową zasadność inwestycji
(„całkowicie uzasadnione”), 25,5% na zasadność warunkową („uzasadnione, lecz były ważniejsze
inwestycje”), natomiast jedynie 4,5% uważało, że realizacja projektów była nieuzasadniona. Dane
te przedstawia poniższy wykres.
Wykres nr 2

Wydatkowanie środków było:

Źródło: Raport końcowy z badań ankietowych

Zasadność realizacji projektów nieznacznie wyżej oceniają ankietowani w Polsce (69,5%) niż
w Czechach (62,6%). Jako najbardziej uzasadnione, po obu stronach granicy, uznano projekty
w których partnerami był Powiat Nyski (5,55) i Gmina Krzyżanowice (5,51). Najniższy poziom
zasadności odnotowano natomiast w przypadku projektów współrealizowanych przez Gminę
Głubczyce (3,59) oraz Gminę Głuchołazy (3,87). Największe rozbieżności pomiędzy inwestycjami
59 	Przykładowo po polskiej stronie 63% zamieszkiwało w gminie w której zlokalizowano inwestycje, 19% w powiecie,
8% w województwie, a jedynie 10% poza województwem w którym zlokalizowano projekt.
60 Dla projektu, którego beneficjentem po polskiej stronie było Województwo Dolnośląskie.
61 Dla projektu, którego beneficjentem po polskiej stronie był Powiat Nyski.
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realizowanymi po stronie polskiej oraz po stronie czeskiej w ramach jednego projektu, wystąpiły
w przypadku projektów, w których brał udział Powiat Nyski (1,5 pkt.) oraz Powiat Cieszyński
(o 1,33 pkt.). Oceny takie były wyższe wśród ankietowanych w Polsce.
Większość respondentów oceniła działania beneficjentów jako zgodne z normami prawnymi,
etycznymi i ekonomicznymi (gospodarność). Średni wynik takich ocen w skali punktowej wyniósł
4,6 (po stronie polskiej 3,5, a po stronie czeskiej 5,7). W żadnym projekcie cześć realizowana przez
polskiego partnera nie została oceniana wyżej niż część realizowana przez czeskiego partnera
w Czechach. Największa różnica wystąpiła pomiędzy oceną rzetelności i uczciwości w realizacji
projektów przez Gminę Krzyżanowice i jej partnera (o 4 pkt.).
Wyniki analizy ankiet wskazują, że inwestycje realizowane w ramach projektów mają pozytywne
oddziaływanie na sferę przedsiębiorczości. Przykładowo, średni poziom takiego wpływu na sferę
przedsiębiorczości wynosi w skali ośmiopunktowej 4,99. Wpływ trzech inwestycji uzyskał ocenę
bardzo dobrą (projekty współrealizowane przez Powiat Nyski – 6,02, Powiat Prudnicki – 6,06, Powiat
Cieszyński – 6,13). Analiza wyników wykazała, że na sektor przedsiębiorczości korzystniejszy wpływ
mają inwestycje w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (5,92). Natomiast wpływ inwestycji
o charakterze turystyczno-rekreacyjnym oceniono na 4,03 punktów. Kontrolowane projekty,
wg ankietowanych, pozytywnie oddziaływały również na wpływ transgraniczny rozumiany m.in.
jako poprawa jakości kontaktów społecznych, gospodarczych i turystycznych między mieszkańcami
pogranicza (ożywienie ruchu transgranicznego). Średnia ocen w tym zakresie wyniosła 4,67
(ocena projektów z zakresu infrastruktury komunikacyjnej 5,47, a związanych z turystyką 3,85).
Oddziaływanie transgraniczne inwestycji realizowanych w Czechach oceniono na 4,93 punktów
i ocena ta była wyższa o 0,55 pkt. od inwestycji realizowanych w Polsce. Ankietowani w Polsce
dostrzegali znaczący poziom wpływu transgranicznego projektów związanych z infrastrukturą
komunikacyjną (szczególnie drogową), natomiast taki wpływ projektów związanych z turystyką nie
uzyskał tak dobrej oceny (4 punkty). W Czechach wysoko oceniono wpływ transgraniczny projektów
realizowanych w ramach obu dziedzin. Projekty o charakterze turystycznym zostały ocenione
wyżej przez ankietowanych w Czechach (łącznie o 1,6 pkt., tj. odpowiednio 4,65 i 3,05). Najwyższy
poziom oddziaływania transgranicznego odnotowano w przypadku projektów współrealizowanych
przez Powiat Prudnicki (6,4) oraz Nyski (6,0), a najniższy przez Gminę Głubczyce (2,6) oraz Gminę
Krzyżanowice (3,3). Największe rozbieżności ocen w tym zakresie po obu stronach granicy wystąpiły
w przypadku projektów współrealizowanych przez Gminę Mieroszów (2,8 pkt. – wyżej oceniono
po stronie czeskiej) oraz Powiat Cieszyński (2,4 pkt. – wyżej po stronie polskiej).
Realizowane projekty pozytywnie wpływają również na jakość życia grup docelowych (głównymi
beneficjentami byli mieszkańcy – 35,5%, turyści – 25,5% oraz sektor przedsiębiorczości – 14%).
Największy wpływ na tą sferę mają projekty związane z komunikacją.
Wysokiej ocenie jakości wykonania projektów transgranicznych towarzyszył niski poziom wiedzy
ankietowanych, co do źródeł finansowania inwestycji. Jedynie 34% ankietowanych udzieliło w tej
kwestii prawidłowej odpowiedzi, 20% wskazało wyłącznie na fundusze unijne, a 42% uznało, że nie
posiada wystarczającej wiedzy, aby wskazać określone źródło takiego finansowania. W większym
natomiast zakresie ankietowani rozpoznawali nazwę Programu (46%). Stosunkowo niski poziom
wiedzy na temat źródeł finansowania inwestycji, był powiązany z ograniczonym poziomem
zainteresowania dobrem wspólnym (25% nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w kwestii
zasadności inwestycji) oraz sposobem promocji projektów. W świetle przeprowadzonych badań
najbardziej widocznym kanałem promocyjnym okazały się tablice informujące w sposób trwały
powiązane z obiektem, natomiast najmniejszy odsetek ankietowanych korzystał z broszur i ulotek.
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Autorzy badań ankietowych przedstawili również wnioski i rekomendacje wynikające z analizy
ankiet, w których sformułowano zalecenia dotyczące potrzeby:
– bardziej szczegółowego rozpoznania i uwzględnienia potrzeb (nawyków) mieszkańców terenów,
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji (konsultacje, projektowanie) w celu
dokonania doboru zarówno projektów, jak i środków do ich realizacji, co umożliwi optymalizację
wykorzystania zasobów oraz efektów społecznych, ekonomicznych i kulturowych;
– zmodyfikowania strategii promocyjnych w celu zwiększenia ich skuteczności. Przykładowo
poprzez akcentowanie informacji dotyczących zaangażowania w realizację projektu środków
beneficjentów, zwrócenie uwagi na kanały informacyjne efektywnie docierające do grup
związanych z realizacją projektu.
Wyniki ankietyzacji były zbieżne z opiniami uczestników paneli dyskusyjnych, którzy wskazywali
na potrzebę realizacji projektów oraz potwierdzali ich pozytywny odbiór społeczny, a także
osiągnięcie zakładanych rezultatów. Osoby te wskazywały również, że w konsekwencji
podejmowanych działań w ramach poszczególnych projektów, pomimo utrudnień 62
i administracyjnych ograniczeń63 następuje rozwój współpracy między stroną czeską i polską.
3. Dokumenty programowe nie zobowiązywały beneficjentów do dokonywania weryfikacji
stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów poszczególnych projektów, zarówno w odniesieniu
do celów tych projektów, jak i całego programu. Jednocześnie wskaźniki programowe oraz
mierzalne parametry projektów miały ogólny charakter i nie były bezpośrednio powiązane
z celami. W dokumentacji Programu nie przewidziano również konieczności zdefiniowania przez
beneficjentów mierzalnych parametrów (wskaźników) poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów
projektu. W konsekwencji instytucje wdrażające Program pozbawione były mechanizmu bieżącego
monitorowania poziomu osiągnięcia założonych celów na poziomie projektów, jak również całego
Programu64. Kontrola wykazała, że żaden z beneficjentów, po zrealizowaniu projektu, nie dokonał
pełnej analizy osiągnięcia zakładanych we wniosku celów. Z punktu widzenia oceny realizacji celów
dobrą praktyką było gromadzenie danych oraz prowadzenie badań i analiz dotyczących osiąganych
rezultatów i oddziaływań wynikających z działań projektów. Przykładowo:
yy Gmina Głuchołazy posiadała niektóre dane o efektach projektu, m.in. dotyczące wzrostu liczby miejsc
noclegowych w latach 2009–2011, rozwoju usług okołoturystycznych w dawnej dzielnicy zdrojowej miasta.
Ponadto przeprowadziła badania ankietowe wśród turystów w 2011 r. wskazujące na zrewitalizowany park
zdrojowy jako największą atrakcję turystyczną Głuchołaz. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że park
w 2010 r. został wybrany najlepszą przestrzenią publiczną województwa opolskiego w konkursie ogłoszonym
przez zarząd województwa opolskiego, zwyciężając jednocześnie w głosowaniu internautów.
yy Powiat Nyski posiadał dane o natężeniu ruchu na odcinku drogi objętym projektem, wskazujące na jego
wielokrotne zwiększenie po przeprowadzeniu modernizacji. Dane te uzyskano w wyniku wykonanych pomiarów
natężenia ruchu zarówno przed jak i po wykonaniu zadania. Zwiększenie natężenia dotyczy wszystkich kategorii
pojazdów, co sugeruje wykorzystywanie ciągu komunikacyjnego zarówno w związku z dojazdami mieszkańców,
ruchem turystycznym, jak i aktywnością gospodarczą (samochody ciężarowe).

62 	Jako utrudnienia w korzystaniu ze środków Programu wskazano m.in. zasadę refinansowania (konieczność finansowania

działań ze środków własnych i ich późniejszy zwrot), skomplikowane formularze projektowe i trudności z ich zrozumieniem,
konieczność dokumentowania obecności uczestników imprez przez podpisywanie list obecności (np. na koncertach),
konieczność zgłaszania wszelkich zmian, przedłużające się procedury przy refinansowaniu poniesionych wydatków.
	Zwrócono
m.in. uwagę na długi czas realizacji obowiązków administracyjnych przy wyjeździe dzieci na imprezy
63
organizowane po drugiej stronie granicy (np. konieczność zgłoszenia listy osób do Kuratorium Oświaty).
64 	Przykładowo wszystkie trzy wskaźniki programowe dla przebudowy drogi Prudnik-Rylovka dotyczyły liczby miejscowości,
kobiet i mężczyzn pod odziaływaniem i nie miały bezpośredniego powiazania z głównym celem projektu tj. poprawą:
dostępności komunikacyjnej, warunków do integracji gospodarczej oraz możliwości rozwoju gospodarczego.
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Zdjęcie nr 2
Zmodernizowana droga w Powiecie Nyskim

Źródło: materiały z kontroli NIK

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działania
podejmowane przez beneficjentów w celu realizacji wybranych projektów.
1. W ośmiu badanych projektach planowane w umowach o dofinansowanie kwoty środków z EFRR
wyniosły łącznie 12 330 244 euro. W związku z zakończeniem realizacji tych projektów, Kontrolerzy
uznali za kwalifikowalne (wydali stosowne poświadczenia) wydatki beneficjentów na kwotę
8 573 506 euro, z czego 8 450 784 euro, zostało przekazane tym podmiotom65.
Dane dotyczące środków przeznaczonych na realizację poszczególnych projektów, wydatków
kwalifikowanych oraz wysokości otrzymanego przez beneficjentów dofinansowania przedstawiono
w poniższym zestawieniu:
Tabela nr 4
Dofinansowanie ze środków EFRR
Numer projektu

1

Kwota
planowana
w umowie/
wniosku
euro

euro

euro

%

%

2

3

4

5

6

PL.3.22/1.1.00/08.00020

2 649 634

CZ.3.22/1.1.00/08.00004

1 153 992

PL.3.22/1.1.00/08.00063

2 230 103

PL.3.22/1.1.00/08.00654

3 622 062
9 655 791

Suma w dziedzinie
wsparcia 1.1

Poziom
Rozmiar
uzyskanego
Kwota
Kwota objęta dofinansowania próby
(4/3)
poświadczona kontrolą NIK
(3/2)

1 813 529

1 813 529

68,4

100,0

576 528

576 528

50,0

100,0

1 327 327

1 327 327

59,5

100,0

2 475 122

2 352 400

68,3

95,0

6 192 506

6 069 784

64,1

98,0

65 	Różnica w kwocie 122 466 euro wynikała z nałożenia przez Kontrolera na polskiego beneficjenta projektu
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nr PL.3.22/1.1.00/08.00654 korekty finansowej w kwocie 144 078 euro, w związku z wykryciem nieprawidłowości przy
udzielaniu zamówień publicznych.
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Dofinansowanie ze środków EFRR
Numer projektu

1

Kwota
planowana
w umowie/
wniosku

Poziom
Rozmiar
uzyskanego
Kwota
Kwota objęta dofinansowania próby
(4/3)
poświadczona kontrolą NIK
(3/2)

euro

euro

euro

%

%

2

3

4

5

6

PL.3.22/2.2.00/09.01512

504 652

345 172

345 172

68,4

100,0

CZ.3.22/2.2.00/08.00037

525 971

480 209

480 209

91,3

100,0

CZ.3.22/2.2.00/09.01564

87 142

76 018

76 018

87,2

100,0

CZ.3.22/2.2.00/08.00056

1 556 688

1 479 601

1 479 601

95,0

100,0

Suma w dziedzinie
wsparcia 2.2

2 674 453

2 381 000

2 381 000

89,0

100,0

Razem 1.1 i 2.2

12 330 244

8 573 506

8 450 784

69,5

98,6

Łącznie na realizację ww. projektów wydatkowano 45 821 001 zł, z tego wydatki kwalifikowalne
wyniosły 42 229 866 zł. Największy udział w wydatkach kwalifikowalnych miały wydatki
inwestycyjne (40 532 993 zł), a następnie wydatki poniesione na zakup usług zewnętrznych
(670 084 zł). Na promocję projektów wydatkowano łącznie 100 224 zł, a wydatki osobowe
i finansowe zamknęły się w kwocie 380 zł.
2. Za wyjątkiem opisanych poniżej nieprawidłowości, które miały jednostkowy charakter,
kontrola potwierdziła zgodność wszystkich wydatków projektów, uznanych jako kwalifikowalne
i zadeklarowanych IZ, z przepisami Unii Europejskiej i prawem polskim, jak również umowami
o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu.
Wydatki zostały należycie udokumentowane oraz ujęte w księgach rachunkowych beneficjentów,
z zastosowaniem odrębnej ewidencji analitycznej projektów. Za wyjątkiem jednego projektu
(nr PL.3.22/1.1.00/08.00654), beneficjenci rzetelnie przygotowywali zadania do realizacji, w tym
poprzez uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami dokumentów, decyzji i pozwoleń.
Poza dwoma przypadkami nieprawidłowości stwierdzonych przez instytucje Programu
przed rozpoczęciem kontroli NIK66, wybór wykonawców robót budowlanych, dostaw i usług,
był dokonywany z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego ich traktowania.
Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły nierzetelnego przygotowania dokumentacji
przetargowej w jednym z postępowań o udzielenie przez Gminę Krzyżanowice zamówienia
publicznego (w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
podano różne wartości oraz terminy przedstawienia przez wykonawców dokumentów
potwierdzających ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej67) oraz ustalenia przez Powiat
Prudnicki wartości szacunkowej zamówienia do przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy
przebudowy drogi powiatowej z naruszeniem art. 35 ust. 1 ustawy Pzp68. Stwierdzone przypadki
naruszenia przepisów ustawy Pzp, nie miały wpływu na prawidłowość oceny i wybory ofert,
co w konsekwencji zapewniało oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
66 	W projekcie nr PL.3.22/1.1.00/08.00654 oraz nr CZ.3.22/2.2.00/09.01564. Nieprawidłowości skutkowały nałożeniem przez
Kontrolerów na polskich beneficjentów korekty w wysokości 5% wydatków poniesionych na realizację tych zamówień.

67 	W SIWZ wartość polisy 600 000 zł oraz dostarczenie jej do dnia podpisania umowy, a w ogłoszeniu 400 000 zł oraz
dostarczenie jej do 7 dni od zawarcia umowy.

68 	Kosztorys sporządzono w listopadzie 2007 r., tj. na 14 miesięcy przed wszczęciem postępowania w dniu 21 lutego 2009 r.
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3. W ramach skontrolowanych projektów realizowana była zasada partnerstwa, w tym w zakresie
deklarowanych kryteriów współpracy. Podejmowane działania polegały na realizacji zawartych
pomiędzy partnerami porozumień, w tym poprzez wspólne przygotowanie, realizację, personel
i finansowanie projektu.
Zdjęcie nr 3
Boisko sportowe w Mieroszowie

Źródło: materiały z kontroli NIK

4. Pięciu beneficjentów69 prawidłowo wykonywało zadania w zakresie monitorowania projektów,
w szczególności polegające na składaniu Kontrolerom Raportów z bieżącej realizacji (części)
projektu, Raportów końcowych z realizacji (części) projektu, Oświadczeń o zrealizowanych
wydatkach, Wniosków o płatność za projekt, jak też Raportów z trwałości. W realizacji tych zadań
przez pozostałych trzech beneficjentów stwierdzono następujące nieprawidłowości:
yy Gmina Głuchołazy nieterminowo złożyła do Kontrolera trzy raporty70;
yy Gmina Głubczyce nie złożyła Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach za część projektu za czwarty okres
monitorujący71, pomimo wydatkowania w tym okresie kwoty 54 120 zł, przekraczającej równowartość
7 000 euro72, co może stanowić podstawę do uznania przez IZ wydatku za wydatek niekwalifikowany
skutkującego koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania73;
yy Województwo Dolnośląskie przedstawiło we wniosku o dofinansowanie oraz w raporcie końcowym z realizacji
projektu, jak też w raportach z trwałości nieprawdziwe informacje w zakresie zarządzania linią kolejową74, a także
przedstawiło w Oświadczeniu o zrealizowanych wydatkach za część projektu wydatki kwalifikowalne z tytułu
wycinki drzew w kwocie o 5 641 zł niższej od faktycznie poniesionych kosztów, co skutkowało otrzymaniem
niższej kwoty dofinansowania.
69 	Gmina Mieroszów, Gmina Krzyżanowice, Powiat Cieszyński, Powiat Nyski, Powiat Prudnicki.
70 Dotyczyło to raportów złożonych odpowiednio w dniach 23 lipca i 13 października 2009 r. (raporty częściowe) oraz
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25 października 2010 r. (raport końcowy z realizacji części projektu), dla których terminy złożenia, zgodnie z aktualnymi
wówczas harmonogramami, upływały odpowiednio 30 czerwca i 30 września 2009 r. oraz 30 lipca 2010 r.
	Obejmujący
okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
71
72 	Tj. osiągnięcia minimalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych zobowiązujących do złożenia ww. oświadczenia.
73 	W kwocie 8 231 euro.
74 	W ww. dokumentach zapisano, że zarządzanie infrastrukturą zrewitalizowanej linii kolejowej będzie wykonywane przez
Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we własnym zakresie, a tylko przejściowo miano je zlecić podmiotowi zewnętrznemu,
podczas gdy było to rozwiązanie docelowe.

I N F ORMACJE SZCZEGÓŁOWE

6. W działalności siedmiu beneficjentów, wystąpiły również inne nieprawidłowości, których
charakter nie był jednolity. Błędy te nie miały jednak wpływu na kwalifikowalność wydatków, a tym
samym wysokość dofinansowania. I tak nieprawidłowości te polegały m.in. na:
yy zaniechaniu przez Powiat Prudnicki oraz Województwo Dolnośląskie przesłania do Kontrolera wymaganej75
informacji o zamiarze wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
yy dopuszczeniu przez Powiat Nyski do nieprzedłożenia przez wykonawcę robót budowlanych zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, obejmującego wydłużony, w stosunku do pierwotnego, okres jej
obowiązywania76;
yy nierzetelnym i niespójnym podawaniu przez Województwo Dolnośląskie danych w dokumentacji projektu
w zakresie jednego z podstawowych parametrów tj. prędkości na odnowionej linii77, co w konsekwencji
skutkowało koniecznością zlecania robót dodatkowych;
yy nierzetelnym i opieszałym prowadzeniu działań związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew78 oraz
niezgodnym z decyzjami środowiskowymi przeprowadzenia ww. wycinki79, w ramach projektu realizowanego
przez Województwo Dolnośląskie;
yy nieegzekwowaniu przez Gminę Krzyżanowice od wykonawcy robót budowlanych obowiązku przedłożenia
w dokumentacji odbiorowej księgi obmiaru oraz braku dokonania niektórych wymaganych wpisów w dzienniku
budowy;
yy nierzetelnym dokonaniu przez Powiat Prudnicki odbioru końcowego robót budowlanych, pomimo nie
przedłożenia przez wykonawcę niektórych wymaganych dokumentów80 oraz stwierdzenia licznych drobnych
usterek81;
yy nieterminowym dokonaniu ośmiu płatności wynikających z zaciągniętych zobowiązań82 przez Gminę
Głuchołazy;
yy zaniechaniu przekazania przez Powiat Cieszyński Kontrolerowi informacji o konieczności odstąpienia
od zawarcia umowy ubezpieczenia83 mienia (tj. produktu projektu w zakresie jego uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty), pomimo obowiązku wynikającego z art. 5 pkt 1 tiret trzecie umowy o dofinansowanie, w związku z pkt 3
załącznika nr 1 do ww. umowy84;
yy nieterminowym przekazaniu przez Gminę Głubczyce partnerowi projektu otrzymanego dofinansowania85;
yy ujęciu operacji gospodarczych86 w księgach rachunkowych niezgodnie z ich treścią ekonomiczną87 oraz
w niewłaściwej podziałce klasyfikacji budżetowej88, co miało wpływ na sprawozdania roczne Rb-28S sporządzone
przez Gminę Głubczyce za 2011 r. i Powiat Nyski za 2009 r.;
75 	Pkt. 4.2.2. Podręcznika beneficjenta dofinansowania.
76 	Umowę na wykonanie drugiego etapu przebudowy drogi wydłużono o jeden miesiąc (z 30 września na 31 października
2009 r.).

77 	M.in. projekt techniczny wskazywał prędkość 40 km/h jako parametr do wytycznych dot. remontu, a wniosek
o dofinansowanie podawał prędkość szlakową linii 50 km/h jako produkt projektu po stronie polskiej.

78 	O zgodę na wycinkę drzew wystąpiono dopiero 19 listopada 2009 r., podczas gdy wniosek o dofinansowanie złożono

30 października 2008 r.
79 	Wycinkę przeprowadzono w kwietniu i maju 2010 r., podczas gdy decyzja nakazywała jej przeprowadzenie w okresie
jesienno-zimowym, tj. z wyłączeniem okresu od 1 kwietnia do 30 września.
80 	Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Dotyczących
m.in: przestawienia hydrantu poza chodnik, uzupełnienia balustrad, poprawienia: chodnika, urządzeń
81
na sieciach, ułożenia nawierzchni z kostki na wjazdach i chodnikach oraz oznakowania poziomego i pionowego.
82 Dotyczyło to płatności regulowanych po terminie (od 1 do 38 dni) na łączną kwotę 975 137 zł, na ogólną liczbę 19 dokonanych
w ramach Projektu płatności na łączną kwotę 2 401 691 zł.
	Potwierdzenie
firmy ubezpieczeniowej o braku możliwości wynegocjowania adekwatnego ubezpieczenia.
83
	Ogólne
warunki
dotyczące udzielenia dofinansowania w ramach POWT 2007–2013.
84
85 	Kwoty 43 420 euro i 93 906 euro przekazano odpowiednio 2 i 5 dni po upływie wymaganego 10 dniowego terminu.
86 	Na łączną kwotę 12 883 zł w Urzędzie Miejskim w Głubczycach oraz na 434 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nysie.
87 	Tj. jako nakłady na środki trwałe w budowie, pomimo iż wydatkami inwestycyjnymi nie były, gdyż dotyczyły zakupu
usług przewozu osób (najem autobusu), zakupu usług reklamowych dotyczących przygotowania plakatów reklamowych
i folderów promocyjnych oraz zakupów ogłoszenia w prasie.
88 	W Głubczycach w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby, §§ 6057 i 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a w Nysie w dziale 600 Transport i łączność, rozdział
60014 Drogi publiczne powiatowe, §§6058 i 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
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yy ujęciu w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Głubczycach (na koncie 011-1) zakończenia zadania
inwestycyjnego dopiero w trakcie kontroli NIK (w czerwcu 2013 r.), pomimo że odbiór ostateczny inwestycji
nastąpił w dniu 17 października 2011 r.;
yy nieprowadzeniu przez Województwo Dolnośląskie wymaganego monitoringu wpływu linii kolejowej
na środowisko przyrodnicze, w tym monitoringu ruchu turystycznego.

Ponadto nierzetelne i niepełne przygotowanie przez Województwo Dolnośląskie i Dolnośląską
Służbę Dróg i Kolei do realizacji 89, projektu nr PL.3.22/1.1.00/08.00654 skutkowało niższym
od oczekiwanego dofinansowaniem z EFRR, koniecznością zlecania robót dodatkowych oraz
trzykrotnym wydłużaniem terminu zakończenia realizacji zadania. Powyższe spowodowane brakiem
kompletnej dokumentacji technicznej tego zadania na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
7. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z załącznika nr 1 do umowy o dofinansowania, jak też
pkt. 4.3. Podręcznika beneficjenta dofinansowania, wszystkie kontrolowane podmioty zapewniły
trwałość rezultatów realizacji projektów. Składniki majątkowe objęte działaniami projektów były
na bieżąco wykorzystywane, a ich pierwotne przeznaczanie nie uległo zmianie.
W czterech z dziewięciu skontrolowanych jednostkach, stwierdzono jednak w tym zakresie
nieprawidłowości, które polegały m.in. na:
yy zaniechaniu przeprowadzenia okresowych (rocznych i pięcioletnich) kontroli stanu technicznego drogi
i znajdujących się na niej obiektów inżynierskich (przepustów), objętych projektem realizowanym przez Powiat
Prudnicki, co naruszało obowiązek wynikający z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane90. Powyższe zaniechanie uzasadniono brakiem środków;
yy opieszałym podejmowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie działań w celu usunięcia usterek
przebudowanej drogi (w tym w ramach wykonania zastępczego) stwierdzonych w okresie rękojmi
za wady. Zaniechano również naliczania i dochodzenia kar umownych z tytułu nieusunięcia w wyznaczonym
terminie stwierdzonych usterek przez wykonawców, którzy zostali postawieni w stan upadłości.
Zdjęcie nr 4
Pociąg na linii kolejowej Szklarska Poręba - Harrachov

Źródło: materiały z kontroli NIK

89 	W projekcie nie ujęto zleconych zamówień na kwotę 1 066 028,43 zł, na realizację których do zakończenia kontroli
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wydatkowano 969 409,86 zł.
Dz.
U. z 2013 r., poz. 1409.
90
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8. Wszyscy beneficjenci zrealizowali zawarte we wnioskach projektowych działania promocyjne.
Działania te odpowiadały wymaganiom określonym w pkt. 4.7. Podręcznika beneficjenta
dofinansowania. Objęte poszczególnymi projektami składniki majątkowe zostały prawidłowo
oznaczone poprzez umieszczenie (m.in. na tablicach informujących) symbolu Unii Europejskiej,
powołania się na UE i EFRR oraz hasła „Przekraczamy granice”.
Ponadto NIK zwraca uwagę, że pomimo zrealizowania wszystkich założonych zadań w zakresie
promocji i wydatkowania na ten cel 100 124 zł 91, wyniki ankietyzacji wskazują na ograniczoną
skuteczność tych działań (efekty zostały najniżej ocenione, uzyskując 3,25 w skali do 8 pkt.).

91 	Kwota ta stanowi 0,22% całości wydatków poniesionych przez beneficjentów. W złożonych oświadczeniach beneficjenci
wydatki te ujęli na kwotę 23 797 euro, co stanowi 55,4% kwoty planowanej w umowach o dofinansowanie.
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4

I n f o r m a c j e d o d at k o w e
4.1 Organizacja i metodyka kontroli
Dla zapewnienia porównywalności ustaleń i ocen z kontroli, w uzgodnieniu z Najwyższym Organem
Kontroli Republiki Czeskiej dokonano celowego doboru jednostek do kontroli. Zgodnie z przyjętymi
założeniami, kontrolą po polskiej stronie objęto beneficjentów zakończonych i rozliczonych
do 31 grudnia 2012 r. projektów z dwóch dziedzin wsparcia (o numerach 1.1 i 2.2), w tym zarówno
partnerów wiodących (4), jak i pozostałych (4). W przypadku sześciu projektów 92, kontrole
prowadzone były zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie.
W kontroli przyjęto następujące zasady definiowania stanów nieprawidłowych uznawanych
za nieprawidłowość o zasadniczym znaczeniu:
−− 	
wszystkich, które skutkowały konsekwencjami finansowymi (w tym potencjalnymi korektami)
wyższymi niż założony wspólnie z NOK RCz próg istotności (2%),
−− 	
niewykrycie przez Kontrolera nieprawidłowości powstałych przy realizacji projektu, które mógł
on ustalić (w zależności od rodzaju przeprowadzanej w danym przypadku kontroli),
−− 	
przewlekłość w działaniach jednostki w zakresie realizacji przypisanych jej w POWT działań,
−− 	
podawanie nieprawdziwych informacji w dokumentach,
−− 	
nieprzestrzeganie zasad udzielania zamówień mających wpływ na wybór wykonawców.
W ramach kontroli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie przeprowadziła na zlecenie NIK
badania ankietowe (ocena ilościowa). Ankietyzacja objęła 2 820 osób, pozostających z ocenianymi
produktami projektów w styczności poznawczej lub funkcjonalnej93, po obu stronach granicy. Dla
każdego projektu sporządzone zostało odrębne streszczenie wyników badań, a ogólne wyniki
badań przedstawiono w Raporcie końcowym zamieszczonym na stronie internetowej NIK. Kolejnym
elementem badania efektów projektów były zorganizowane, w trakcie każdej kontroli, spotkania
tzw. grup focusowych – paneli dyskusyjnych (badanie jakościowe) z udziałem osób najbardziej
zainteresowanych projektami (liderów lokalnych oraz mieszkańców). W zorganizowanych ośmiu
spotkaniach udział wzięło łącznie 122 osoby.

4.2 	Przebieg kontroli
Delegatury NIK w Katowicach i Wrocławiu przeprowadziły kontrole łącznie w sześciu jednostkach,
którymi każda z nich objęła urząd wojewódzki oraz dwóch beneficjentów. Delegatura w Opolu
przeprowadziła natomiast siedem kontroli, tj. kontrolę MRR, OUW oraz czterech beneficjentów94.
Czynności kontrolne rozpoczęły się 10 czerwca 2013 r., a ostatnie wystąpienie pokontrolne zostało
podpisane 6 grudnia 2013 r.
Wykaz skontrolowanych jednostek, osób zajmujących kierownicze stanowiska, a także ocen
sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych stanowi załączniki nr 5.1. do Informacji.
W wystąpieniach pokontrolnych przekazanych kierownikom kontrolowanych jednostek zawarto
łącznie 17 wniosków pokontrolnych, które dotyczyły m.in.:
−− 	
wyeliminowania błędów podczas przygotowania dokumentacji postępowań o udzielenie
zamówień publicznych, w szczególności w zakresie właściwego określenia kryteriów oceny ofert,
terminów ich składania, jak też wymagań dotyczących dokumentacji technicznych;
92 	Projekty o numerach CZ.3.22/1.1.00/08.00004, CZ.3.22/2.2.00/08.00037, CZ.3.22/2.2.00/08.00056, PL.3.22/1.1.00/08.00654,
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PL.3.22/1.1.00/09.00020, CZ.3.22/2.2.00/09.01564.
93 Deklarujących posiadanie wiedzy pozwalającej na ocenę oddziaływania projektów.
94 	W przypadku projektu nr CZ.3.22/1.1.00/08.00004 kontrolę przeprowadzono zarówno w Starostwie Powiatowym w Nysie
jak i w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nysie.

I n f o r m a c j e d o d at k o w e

−− 	
podjęcia działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznego nadzoru nad
terminowością prowadzonych kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu;
−− 	
zawiadomienia, zgodnie z punktem 3.16.2 Uszczegółowienia POWT, IZ o podejrzeniu
nieprawidłowości dotyczących wydatków ujętych w Oświadczeniach złożonych przez Gminę
Głubczyce (z 30 stycznia 2012 r.), Województwo Opolskie (z 7 stycznia 2010 r.) oraz Powiat
Głubczycki (z 6 sierpnia 2012 r.);
−− 	
zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad i usterek w wykonanych robotach budowlanych;
−− 	
naliczenia i wyegzekwowania należnych kar umownych.
W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne kierownicy skontrolowanych jednostek poinformowali
NIK o podjętych działaniach w celu realizacji wniosków pokontrolnych.
Do dnia sporządzenia niniejszej informacji (15 stycznia 2014 r.) jeden wniosek (6%) zostały
zrealizowane, a osiem przyjęto do realizacji (47%).
Jedynie Wojewoda Opolski zgłosił trzy zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. Komisja
Rozstrzygająca uwzględniła jedno zastrzeżenie w całości, a dwa oddaliła. Rozstrzygnięcia te nie
skutkowały zmianą oceny ogólnej oraz ocen cząstkowych sformułowanych w tym wystąpieniu.
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5.1. 	Wykaz kontrolowanych jednostek i osób kierujących tymi jednostkami
oraz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrole,
a także ocen kontrolowanej działalności zawartych w wystąpieniach
pokontrolnych
Jednostka
kontrolowana

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena ogólna
kontrolowanej działalności

1.

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
w Warszawie

Elżbieta
Bieńkowska

Pozytywna

2.

Opolski Urząd
Wojewódzki w Opolu

Ryszard Wilczyński

Pozytywna mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

3.

Starostwo Powiatowe
w Prudniku

Radosław
Roszkowski

Pozytywna mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

4.

Starostwo Powiatowe
w Nysie

Adam Fujarczuk

Pozytywna

5.

Powiatowy Zarząd Dróg
w Nysie

Tadeusz
Dziubandowski

Pozytywna mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

6.

Urząd Miejski
w Głubczycach

Jan Krówka

Pozytywna mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

7.

Urząd Miejski
w Głuchołazach

Edward
Szupryczyński

Pozytywna mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

8.

Śląski Urząd
Wojewódzki
w Katowicach

Zygmunt
Łukaszczyk

Pozytywna

9.

Starostwo Powiatowe
w Cieszynie

Jerzy Nogowczyk

Pozytywna

10.

Urząd Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Pozytywna mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

11.

Dolnośląski Urząd
Wojewódzki
we Wrocławiu

Aleksander Marek
Skorupa

Pozytywna

12.

Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu

Jacek Baszczyk95

Pozytywna mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

13.

Urząd Miejski
w Mieroszowie

Andrzej Laszkiewicz

Pozytywna

Lp.

95

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Delegatura NIK
w Opolu

Delegatura NIK
w Katowicach

Delegatura NIK
we Wrocławiu

95 	Od 15 października 2012 r., poprzednio: Andrzej Jakubowski od 15 grudnia 1990 r., Leszek Loch od 1 lipca 2007 r., Roman
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Głowaczewski od 29 grudnia 2009 r.
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5.2. 	Zestawienie celów głównych i szczegółowych oraz osiągniętych
wskaźników produktu objętych kontrolą projektów

Lp.

1.

2.

Numer projektu,
polski beneficjent,
czeski beneficjent,
tytuł projektu

PL.3.22/1.1.00/08.00020,
Powiat Cieszyński,
Miasto Czeski Cieszyn,
Wzmocnienie dostępności
komunikacyjnej Cieszyna
i Czeskiego Cieszyna

CZ.3.22/1.1.00/08.00004,
Powiat Nyski, Kraj
Ołomuniecki i Zarząd Dróg
Kraju Ołomunieckiego,
Zwiększenie
transgranicznej
dostępności
Otmuchów – Mikulovice

Wskaźnik
produktu

Osiągnięta
przez
polskiego
beneficjenta
wartość
wskaźnika
produktu

Cel główny

Cele szczegółowe

Wzmocnienie dostępności
komunikacyjnej regionu
pogranicza polskoczeskiego. Oznacza
to tworzenie warunków
lepszej dostępności
komunikacyjnej poprzez
poprawę spójności
komunikacyjnej. Projekt
przyczyni się w pełni
do osiągnięcia celów osi
priorytetowej, bowiem
lepsza dostępność
komunikacyjna
podniesie atrakcyjność
obszaru pogranicza,
będzie przeciwdziałać
marginalizacji
ekonomicznej
i społecznej i sprzyjać
tworzeniu spójnego
pod względem
społeczno-gospodarczym
obszaru.

Poprawa stanu
infrastruktury
komunikacyjnej
w obszarze pogranicza
czesko-polskiego,
poprawa warunków
ruchu w rejonie
przejść granicznych,
usprawnienie połączeń
komunikacyjnych
z drogami wyższej
kategorii (wylotami
z obu miast),
poprawa środowiska
naturalnego, poprawa
dostępu do obszarów
inwestycyjnych.

Długość nowych
lub wyremontowanych
dróg o znaczeniu
lokalnym – regionalnym

1260 mb

Długość zbudowanych
albo zmodernizowanych
poboczy lub chodników

1330,5 mb

Liczba zbudowanych
albo zmodernizowanych
skrzyżowań

1

Liczba zrealizowanych
lub zmodernizowanych
urządzeń
oświetleniowych

36

Podniesienie jakości
dostępności czeskopolskiego pogranicza,
jako podstawowego
warunku zwiększenia
atrakcyjności tego
obszaru dla jego
mieszkańców,
zagranicznych
i krajowych inwestorów
oraz gości.

Poprawa stanu
infrastruktury
drogowej i dostępności
czesko-polskiego
pogranicza. Poprawa
dostępności atrakcji
turystycznych regionu
jesenickiego i jezior
otmuchowskich.
Zwiększenie
bezpieczeństwa
i płynności ruchu
drogowego. Stworzenie
korzystnych
warunków dla rozwoju
gospodarczego
poprzez połącznie
sieci drogowej Powiatu
Nyskiego z drogą
krajową nr 46.

Długość nowych
lub wyremontowanych
dróg o znaczeniu
lokalnym
lub regionalnym

2332 mb

Liczba zrealizowanych
lub zmodernizowanych
urządzeń
oświetleniowych

7

Długość zbudowanych
albo zmodernizowanych
poboczy lub chodników

2332 mb

Liczba zbudowanych
lub zmodernizowanych
przejść dla pieszych

8

Liczba zbudowanych
lub zmodernizowanych
skrzyżowań

2
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Lp.

3.

4.

5.

36

Numer projektu,
polski beneficjent,
czeski beneficjent,
tytuł projektu

PL.3.22/1.1.00/08.00063,
Powiat Prudnicki,
Gmina Hlinka,
Przywrócenie
transgranicznej
funkcjonalności drogi
Prudnik – Rylovka
w aspekcie układu
z Schengen

Cel główny

Cele szczegółowe

Poprawa dostępności
komunikacyjnej
omawianego obszaru
na poziomie lokalnym
i międzynarodowym,
pomiędzy terenami
po obu stronach
granicy. Poprawa
warunków do integracji
gospodarczej
polsko-czeskiego obszaru
przygranicznego
oraz możliwość rozwoju
gospodarczego rynku
lokalnego w obrębie
przygranicza sprzyjająca
tworzeniu spójnego,
jednolitego obszaru.

Ułatwienie terenom
marginalizowanym
i zagrożonym
degradacją powrotu
do należytego
funkcjonowania
w ramach
wewnątrzeuropejskiej
wspólnoty lokalnej
i regionalnej.
Poprawa dostępności
komunikacyjnej
jako warunku
do intensyfikacji
działalności
gospodarczej
na poziomie lokalnym
oraz dynamicznego
rozwoju turystyki
(zwłaszcza rowerowej).

Wskaźnik
produktu

Osiągnięta
przez
polskiego
beneficjenta
wartość
wskaźnika
produktu

Długość nowych
lub wyremontowanych
dróg o znaczeniu
lokalnym lub
regionalnym

8720 mb

Długość zbudowanych
albo zmodernizowanych
poboczy lub chodników

17745 mb

Liczba
zmodernizowanych
lub zrealizowanych
elementów
infrastruktury
transportowej

3

Liczba zbudowanych
lub zmodernizowanych
skrzyżowań

1

Liczba zbudowanych
lub zmodernizowanych
przejść dla pieszych

24

PL.3.22/1.1.00/08.00654,
Województwo
Dolnośląskie/ Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei,
Państwowy Zarząd
Infrastruktury Kolejowej,
Rewitalizacja linii kolejowej
Szklarska Poręba
– Harrachov

Wzrost atrakcyjności
turystycznej Karkonoszy
i Gór Izerskich poprzez
uruchomienie kolejowych
przewozów turystycznych
pomiędzy Szklarską
Poręba a Harrachovem,
które jednocześnie
zwiększą dostępność
ośrodka narciarstwa
biegowego na Polanie
Jakuszyckiej.

Uruchomienie
przewozów regularnych
oraz przejazdów
okazjonalnych,
a także przejazdów
turystycznych taborem
zabytkowym.

Długość odnowionej
linii kolejowej
na terytorium RP

13,2 km

Prędkość szlakowa
na odnowionej linii

50 km /h

PL.3.22/2.2.00/09.01512,
Gmina Głubczyce, Gmina
Krnów (Město Krnov),
Czesko-polska baza
kulturalno-turystyczna
Głubczyce – Krnov

Rozwój ruchu
turystycznego
oraz turystyczne
i ekonomiczne ożywienie
regionu przygranicznego,
rozwijanie wartości
kulturalnych i tradycji
pogranicza czeskopolskiego, informacja
o regionie i odnowienie
zabytku kultury
o dużym znaczeniu
architektonicznym (willa
Flemicha w Krnowie).

Poszerzenie oferty
imprez kulturalnych
i wystaw dla turystów
czesko-polskich
oraz poprawa dostępu
do informacji.

Liczba nowych
i zmodernizowanych
obiektów turystycznych

1

Liczba nowych
lub zmodernizowanych
punktów
informacyjnych nowych
lub zmodernizowanych
punktów
informacyjnych

1

Liczba zrealizowanych
działań na rzecz
promocji kultury
lub turystyki

20
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Lp.

6.

7.

8.

Numer projektu,
polski beneficjent,
czeski beneficjent,
tytuł projektu

Cel główny

Cele szczegółowe

Wskaźnik
produktu

Osiągnięta
przez
polskiego
beneficjenta
wartość
wskaźnika
produktu

CZ.3.22/2.2.00/08.00037,
Gmina Głuchołazy,
Społeczność Vincentego
Priessnitza,
Dziedzictwo Wincentego
Priessnitza na pograniczu
polsko-czeskim

Wzmocnienie
konkurencyjności
oraz rozwój potencjału
ekonomicznego w rejonie
jesenicko-nyskim.
W ramach rozwoju
turystyki priorytetem
było odnowienie
dziedzictwa kulturalnego
oraz naturalnego łącznie
z rozwojem w pograniczu
czesko-polskim
„priessnitzowskiej”
tradycji lecznictwa
z zastosowaniem zimnej
wody. Projekt powinien
na dłuższy okres
czasu wesprzeć rozwój
działalności w zakresie
kultury oraz rozwój
bogactwa turystycznego
na pograniczu
czesko-polskim.

Zwiększenie oraz rozwój
turystyki na pograniczu
czesko-polskim. Projekt
ma na celu polepszenie
i poprawienie
aktywności
wypoczynkowych
oraz relaksacyjnych.
W ramach podniesienia
ilości odwiedzjących
zostanie powiększona
oraz poprawiona
wspólna strategia
marketingowa.
Dzięki rozbudowaniu
parków zostanie
poszerzony zakres
usług oferowanych
przez obu partnerów.
Rozbudowaniem
dwujęzycznego systemu
informacyjnego
będzie usunięta
bariera językowa obu
partnerów.

Liczba produktów
i usług turystycznych
Powierzchnia
zbudowanych
lub zmodernizowanych
obiektów o charakterze
wypoczynkowym

29049 m²

CZ.3.22/2.2.00/09.01564,
Gmina Krzyżanowice,
Miasto Bohumin,
Rzeki dzielą, rzeki łączą
– budowa przystani
kajakowych na Odrze
i Olzie

Rozwój ruchu
turystycznego
na terenie pogranicza,
uatrakcyjnienie regionu
przemysłowego
i rozszerzenie oferty
aktywnego spędzania
czasu wolnego.
Podniesienie świadomości
mieszkańców i gości
dotyczącej ciekawostek
w przygranicznych
miejscowościach,
piękna przyrody
i rzek. Podniesienie
bezpieczeństwa turystów.

Umożliwienie dużej
liczbie obywateli
i turystów
oraz początkującym
korzystanie z nowego,
rozwijającego się
produktu turystycznego
oraz podniesienie
bezpieczeństwa
i komfortu turystyki
wodniackiej i sportu.
Podniesienie
świadomości
miejscowych obywateli
pogranicza
oraz gości z obu
państw o dziedzictwie
przyrodniczym
i ważnej europejskiej
lokalizacji Meandrów
Granicznych Odry.
Rozszerzenie usług
przez podniesienie ilości
wykorzystanego sprzętu
wodniackiego
oraz wybudowanie
miejsc dla odpoczynku
i relaksu.

Liczba nowych
i zmodernizowanych
obiektów turystycznych

2

Liczba zrealizowanych
działań na rzecz
promocji kultury
lub turystyki

4

CZ.3.22/2.2.00/08.00056,
Gmina Mieroszów, Miasto
Meziměsti,
Rozwój infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej
w strefie pogranicza
Broumovsko-Mieroszowskiego
– 1. etap

Stworzenie infrastruktury
turystycznej, wpływającej
na polepszenie ogólnej
sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionie
po obu stronach granicy.

Wybudowanie
infrastruktury
turystycznej po obu
stronach granicy
tak aby wzajemnie
się uzupełniała i był
połączona.

Liczba nowych
i modernizowanych
obiektów turystycznych

1

Powierzchnia
zbudowanych
lub zmodernizowanych
obiektów o charakterze
wypoczynkowym

3210 m²

1

37

zał ączniki
5.3. Analiza stanu prawnego
Przepisy europejskie
Rozporządzenie Ogólne określa m.in. cele i zasady pomocy, w tym ogólne zasady systemu
zarządzania i kontroli.
Rozporządzenie w sprawie EFRR określa zadania EFRR m.in. w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej. W ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna EFRR, zgodnie z art. 6 ww.
rozporządzenia, skupia swoją pomoc na priorytecie rozwoju transgranicznej działalności o wymiarze
gospodarczym, społecznym i środowiskowym poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego
rozwoju terytorialnego, a przede wszystkim poprzez:
a) wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju MŚP, turystyki, kultury oraz handlu
transgranicznego;
b) wspieranie i poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego
zarządzania nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym;
c) wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi;
d) zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych
i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz
zagospodarowania odpadów;
e) rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności
w sektorach takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja.
W art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFRR wskazano, że państwa członkowskie uczestniczące
w programie operacyjnym powołują jedną instytucję zarządzającą, jedną instytucję certyfikującą
oraz jedną instytucję audytową; ta ostatnia ma swoją siedzibę w państwie członkowskim instytucji
zarządzającej. Instytucja certyfikująca otrzymuje płatności dokonane przez Komisję oraz, co do
zasady, dokonuje płatności na rzecz beneficjenta wiodącego. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1
tego rozporządzania IZ zapewnia zatwierdzenie wydatków każdego beneficjenta uczestniczącego
w operacji przez Kontrolera, o którym mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. rozporządzenia w celu zatwierdzenia wydatków każde państwo
członkowskie ustanawia system kontroli umożliwiający weryfikację dostarczenia produktów i usług
stanowiących przedmiot dofinansowania, zasadności wydatków zadeklarowanych dla działań
lub ich części wdrażanych na terytorium danego państwa, jak również zgodności tych wydatków
i związanych z nimi operacji lub ich części z przepisami wspólnotowymi i krajowymi. W tym celu
każde państwo członkowskie wyznacza Kontrolerów odpowiedzialnych za weryfikację legalności
i prawidłowości wydatków zadeklarowanych przez każdego beneficjenta uczestniczącego
w operacji. Państwa członkowskie mogą postanowić o wyznaczeniu jednego Kontrolera na cały
obszar objęty programem. W przypadku gdy dostarczenie produktów i usług stanowiących
przedmiot dofinansowania może zostać zweryfikowane wyłącznie w odniesieniu do całej operacji,
weryfikacja przeprowadzana jest przez Kontrolera z państwa członkowskiego, w którym ma swoją
siedzibę beneficjent wiodący, lub przez instytucję zarządzającą.
Natomiast zgodnie z ust. 2 ww. artykułu każde państwo członkowskie zapewnia zatwierdzenie
wydatków przez Kontrolerów w terminie trzech miesięcy.
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Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFRR operacje wybrane do programów
operacyjnych mających na celu rozwój działalności transgranicznej, obejmują beneficjentów
z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest państwem członkowskim,
którzy współpracują przy każdej operacji na co najmniej dwa z poniższych sposobów: wspólne
przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel i wspólne finansowanie. Wybrane operacje
spełniające wyżej wymienione warunki mogą zostać zrealizowane w jednym państwie pod
warunkiem, że zostały przedstawione przez podmioty należące co najmniej do dwóch państw.
Zgodnie z art. 20 ust. 1. beneficjenci wyznaczają spośród siebie beneficjenta wiodącego dla każdej
operacji. Beneficjent wiodący przyjmuje następujące obowiązki:
a) dokonuje ustaleń dotyczących jego relacji z beneficjentami uczestniczącymi w operacji w formie
umowy zawierającej, m.in. postanowienia gwarantujące należyte zarządzanie funduszami
przeznaczonymi na daną operację, włącznie z warunkami odzyskania kwot nienależnie
wypłaconych;
b) odpowiada za zapewnienie realizacji całej operacji;
c) dopilnowuje, by wydatki przedstawione przez beneficjentów uczestniczących w operacji
zostały poniesione na realizację operacji i odpowiadały czynnościom uzgodnionym między tymi
beneficjentami;
d) weryfikuje, czy wydatki przedstawione przez beneficjentów uczestniczących w operacji zostały
zatwierdzone przez Kontrolerów;
e) odpowiada za przekazanie wkładu EFRR beneficjentom uczestniczącym w operacji.
2. Każdy beneficjent uczestniczący w operacji:
a) przyjmuje na siebie odpowiedzialność w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie
zadeklarowanych przez siebie wydatków;
b) informuje państwo członkowskie, w którym się znajduje, o swoim uczestnictwie w operacji, jeżeli
to państwo członkowskie nie bierze udziału w danym programie operacyjnym.
Rozporządzenie Wykonawcze ustanawia szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Ogólnego i rozporządzenia w sprawie EFRR w zakresie m.in.: informacji i promocji, informacji
w sprawie wykorzystania funduszy, systemów zarządzania i kontroli, nieprawidłowości oraz
kwalifikowalności programów operacyjnych dla celu Europejska współpraca terytorialna.
Przepisy krajowe
Zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy
między nimi określa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju.
Zgodnie z art. 3 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 20 grudnia 2008 r.), politykę rozwoju
prowadzą: Rada Ministrów, samorząd województwa oraz samorząd powiatowy i gminny.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje realizację strategii rozwoju
współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych pochodzących z Unii
Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych m.in. przez:
1) podejmowanie inicjatyw w zakresie programowania strategicznego, w tym polityki rozwoju;
2) programowanie i realizację polityki regionalnej;
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3) okresową ocenę realizacji strategii, o których mowa w art. 9, w odniesieniu do celów i priorytetów
średniookresowej strategii rozwoju kraju, oraz przedstawianie opinii o zgodności strategii
i programów ze średniookresową strategią rozwoju kraju;
4) monitorowanie i ocenę rozwoju kraju w ujęciu regionalnym i przestrzennym oraz przedstawianie
Radzie Ministrów rekomendacji w tym zakresie;
5) opracowywanie raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym,
o którym mowa w art. 35b, wraz z rekomendacjami dla polityki rozwoju;
6) wyznaczanie obszarów problemowych o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym
wymagających interwencji państwa.
Na mocy art. 35 ust. 3 ww. ustawy Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu
zapewnienia zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej
oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską, a także w celu zapewnienia
jednolitości zasad wdrażania programów operacyjnych został upoważniony do wydawania
wytycznych dotyczących programów operacyjnych. Realizacja programów operacyjnych podlega
monitorowaniu przez Komitet Monitorujący (art. 36 ust. 1).
Podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu zawarta
z beneficjentem przez w szczególności instytucję zarządzającą albo stosowana decyzja, które
określają warunki dofinansowania projektu, a także prawa i obowiązki beneficjenta z tym
związane (art. 30). Beneficjent jest obowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości
realizacji projektu, przeprowadzanej przez m.in. instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą,
instytucję audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz inne instytucje uprawnione
do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów (art. 35e. ust. 1 tej ustawy).
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków jednostek samorządu lokalnego
Jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007–2009 ustalały w uchwałach budżetowych
limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, które to limity ujmowane były w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały
budżetowej. Kwestie te regulował do dnia 31 grudnia 2009 r. art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych96. Obecnie kwestie, o których była mowa w art. 166 tej ustawy,
reguluje art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych97, zgodnie z którym
wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujmowane są w wieloletnich prognozach
finansowych.
Udzielanie zamówień publicznych
Obowiązki beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z EFRR wynikają przede
wszystkim z przepisów prawa europejskiego, tj. traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
i dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/18/WE oraz 2004/17/WE z dnia 31 marca
2004 r., których implementację stanowi ustawa Pzp.
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Ustawa Pzp określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej,
kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych
w ustawie. Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych,
m.in. przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych. Art. 4 określa przypadki wyłączenia z tej ustawy. Dotyczy to m.in. zamówień
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro (pkt 8).
Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy (art. 147 ust. 1 i 2). Przepisy art. 147 ust. 398 wyszczególniały przypadki, w których zamawiający
miał obowiązek żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia (m.in. jeśli wartość zamówienia
na roboty budowlane była równa lub przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8). Wyjątek od tej zasady został określony w art. 147 ust. 4 tej ustawy.
Warunki wynikające z przepisów Prawa budowlanego
Działalność obejmującą m.in. sprawy budowy i utrzymania obiektów budowlanych oraz zasady
działania organów administracji publicznej w tych sprawach określa ustawa Prawo budowlane.
Pojęcie roboty budowlane – zgodnie z art. 3 pkt 7 tej ustawy – oznacza budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Art. 3
pkt 6 ustawy Prawo budowlane określa budowę jako wykonywanie obiektu budowlanego
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu
budowlanego. Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 7a jako przebudowę należy rozumieć wykonywanie
robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg
są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany
granic pasa drogowego. W art. 3 pkt 8 zdefiniowano remont jako wykonywanie w istniejącym
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych
innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Art. 62 ust. 1 pkt ustawy Prawo budowlane stanowi, że obiekty budowlane powinny być w czasie
ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli: co najmniej raz
w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących
podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji
gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Natomiast
zgodnie z pkt 2 ww. przepisu również powinny być one poddane kontroli okresowej, co najmniej
raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień
instalacji i aparatów. Kontrole te powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 62 ust. 4).

98 	Przepisy art. 147 ust. 3 i 4 Pzp zostały uchylone z dniem 22 grudnia 2009 r.
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Odpowiedzialność wykonawcy za jakość wykonanych robót
Ogólne uregulowania dotyczące umów o roboty budowlane – niezależnie od zasad zawartych
w przepisach dotyczących zamówień publicznych – zawarte zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny 99 w art. 647-658. W przypadku opóźnienia się przez wykonawcę
z rozpoczęciem robót lub z wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót
w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również
do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się
odpowiednio przepisy o umowie o dzieło (art. 656 § 1 Kc).
W przypadku rękojmi za wady (w zakresie nieuregulowanym odmiennie) przepisy o umowie
o dzieło zawierają z kolei odesłanie do przepisów o rękojmi przy sprzedaży (art. 638 oraz art. 556
i następne Kc).
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5.4.	Wykaz podstawowych aktów prawnych związanych z kontrolowaną
działalnością
1.	Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie (WE)
nr 1783/1999 (Dz. U. UE z 31 lipca 2006 r., L 210, str. 1 ze zm.), zwane Rozporządzeniem w sprawie
EFRR. Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. przez rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie EFRR
i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. U. UE z dnia 20 grudnia 2013 r.
nr L 347, str. 289).
2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U.
UE z dnia 31 lipca 2006 r., nr L 210, str. 25 ze zm.). Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem
1 stycznia 2014 r. przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. U. UE z dnia 20 grudnia 2013 r. nr L 347, str. 320 ze zm.).
3.	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE
z dnia 27 grudnia 2006 r., nr L 371, str. 1 ze zm.).
4.	Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju (Dz. U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 712 ze zm.).
5.	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
6.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).
7.	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
8.	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)100.
9.	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
10.	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.).
11.	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
12.	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.).

100 	Obowiązująca do dnia 31 grudnia 2009 r.
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5.5.	Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1.	Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2.	Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3.	Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4.	Prezes Rady Ministrów
5.	Minister Infrastruktury i Rozwoju
6.	Minister Finansów
7.	Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
8.	Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej
9.	Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
10.	Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
11.	Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej
12.	Wojewodowie Dolnośląski, Opolski i Śląski
13.	Marszałkowie województw Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego
14.	Beneficjenci objęci kontrolą
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