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Wykorzystanie � rodków Unii Europejskiej  w �wietle kontroli NIK  

Najwy� sza Izba Kontroli prowadzi kontrole wykorzystania � rodków Unii Europejskiej (UE) 

od pocz� tku lat 90. Izba przywi� zuje du� �  wag�  do badania wykorzystania funduszy unijnych 

i kontrole w tym zakresie od wielu lat nale� �  do priorytetowych kierunków kontroli NIK 

(np. w Planie pracy NIK na 2007 r. stanowi�  one 20% tematów kontroli planowych, bez 

kontroli wykonania bud� etu pa� stwa). Przeprowadzone w tym zakresie kontrole ujawni
y 

wiele problemów wynikaj� cych z nie w pe
ni zadowalaj� cego przygotowania administracji 

publicznej do wykonywania zada�  wynikaj� cych z cz
onkostwa w UE oraz do sprawnego 

zarz� dzania � rodkami z bud� etu UE, w tym � rodkami przedakcesyjnymi oraz � rodkami 

funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójno�ci.  

 W zakresie � rodków przedakcesyjnych NIK prowadzi
a kontrole wykorzystania 

� rodków Phare, ISPA, SAPARD oraz funduszy partnerskich (counterpart funds, tzw. CPF), 

natomiast w zakresie � rodków poakcesyjnych Izba bada
a wykorzystanie zarówno funduszy 

strukturalnych, jak i Funduszu Spójno�ci. W zale� no�ci od tematu i celu kontroli, zakres 

bada�  NIK obejmowa
 kontrole u beneficjentów oraz w jednostkach uczestnicz� cych we 

wdra� aniu funduszy unijnych na wszystkich poziomach systemu zarz� dzania i kontroli. 

Kontrole NIK wykaza
y, � e realizacja projektów Phare cz� sto obarczona by
a wysokim 

ryzykiem utraty � rodków z uwagi na opó� nienia w realizacji programu, pocz� wszy od etapu 

programowania i wyboru projektów, poprzez podpisywanie umów z beneficjentami, 

prowadzenie post� powa�  przetargowych i zawieranie umów z wykonawcami. Realizacja 

programu stanowi bowiem ci� g dzia
a�  i opó� nienia na jednym etapie, b� d�  na jednym 

szczeblu, powoduj�  opó� nienia na kolejnych etapach realizacji programu, co prowadzi do 

spi� trzenia zada�  tu�  przed up
ywem terminów. Problem ten, jak wykazuj�  kontrole NIK, 

wyst� puje tak� e przy wykorzystywaniu funduszy strukturalnych. Cz� sto dzia
ania 

administracji podejmowane s�  w ostatniej chwili, pod presj�  czasu, co zwi� ksza ryzyko 

niedotrzymania terminu lub pope
nienia b
� du. Przy braku czasu cz� sto nie ma mo� liwo�ci 

powtórzenia wadliwych czynno�ci oraz wykorzystania � rodków pochodz� cych z oszcz� dno�ci 

uzyskanych w wyniku post� powa�  przetargowych na inne projekty. 

Wyniki przeprowadzonych w ostatnich kilku latach kontroli realizacji programów 

Phare (obecnie realizacja programów Phare ju�  si�  ko� czy) wykaza
y, � e nast� pi
a 

zauwa� alna poprawa zarówno w programowaniu i wykorzystywaniu tych � rodków Phare, jak 
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i w zakresie monitorowania, nadzoru i kontroli finansowej przez jednostki wdra� aj� ce, a tak� e 

nadzoru ze strony w
a� ciwych sekretarzy i podsekretarzy stanu (pe
ni� cych funkcj�  PAO - 

Program Authorising Officer) oraz Ministra Finansów wykonuj� cego funkcj�  Krajowego 

Urz� dnika Zatwierdzaj� cego (National Authorising Officer - NAO) oraz ze strony UKIE 

pe
ni� cego rol�  Narodowego Koordynatora Pomocy (NAC - National Aid Coordinator). 

Nieprawid
owo�ci w wydatkowaniu funduszy przedakcesyjnych wyst� powa
y 

w znacznie mniejszej skali ni�  pod koniec lat 90., kiedy nieprawid
owo�ci dotyczy
y nie tylko 

nieprzestrzegania procedur realizacji programów i projektów, ale wcale nierzadkich wówczas 

przypadków niecelowo�ci cz� � ci wydatków, np. kontrola „ Wykorzystania pomocy z funduszy 

partnerskich Unii Europejskiej”  (informacja czerwiec 2002 r.) wykaza
a, � e w okresie 

stycze�  1997 r. - marzec 2001 r. niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano z tych funduszy 

kwot�  12.330,8 tys. z
, tj. 18,4% � rodków obj� tych kontrol� , z czego niegospodarnie 

wydatkowano 286,8 tys. z
, a niecelowo – 920,7 tys. z
. Natomiast w kolejnych latach � rodki 

przedakcesyjne by
y ju�  zazwyczaj wykorzystywane przez beneficjentów zgodnie 

z przeznaczeniem, a zak
adane cele i efekty realizacji projektu by
y osi� gane. Na przyk
ad: 

NIK, pomimo stwierdzonych nieprawid
owo�ci, pozytywnie oceni
a dzia
ania w zakresie 

zarz� dzania i monitorowania programu PHARE „Spójno� �  Spo
eczno-Gospodarcza 2000” 

podejmowane przez podmioty zaanga� owane we wdra� anie tego programu. Dzia
ania te by
y 

realizowane na ogó
 prawid
owo i skutecznie, w wyniku czego ostatecznie wykorzystano 

blisko 95% � rodków z programu PHARE SSG 2000. Po przeprowadzeniu kontroli 

„ Wykorzystania przez ma
e i � rednie przedsi� biorstwa pomocy finansowej uzyskanej 

w ramach programu "PHARE 2001 Spójno� �  Spo
eczno-Gospodarcza - Rozwój Ma
ych 

i � rednich Przedsi� biorstw" z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych” , NIK pozytywnie oceni
a 

zarz� dzanie Funduszem Dotacji Inwestycyjnych przez Regionalne Instytucje Finansuj� ce, 

pomimo niepe
nego wykorzystania bud� etu programu z przyczyn niezale� nych od tych 

instytucji (co wskazano dalej). Stwierdzone nieprawid
owo�ci mia
y charakter formalny 

i dotyczy
y m.in. opó� nie�  w zawieraniu i rozliczaniu umów o dotacje lub b
� dów 

proceduralnych przy ocenie wniosków. Wykorzystanie � rodków Phare przez ma
ych 

i � rednich przedsi� biorców by
o zgodne z przeznaczeniem, pojedyncze nieprawid
owo�ci 

i uchybienia dotyczy
y b
� dów przy sporz� dzaniu wniosków lub dokonywaniu rozlicze� . 

Za
o� one efekty programu by
y osi� gane, m.in. w postaci wzrostu zatrudnienia i przychodów 

ze sprzeda� y towarów lub us
ug. 

Realizacja projektów Phare nie przebiega
a jednak bezproblemowo. Stosunkowo 

cz� sto wyst� powa
y problemy z utrzymaniem p
ynno� ci finansowania realizacji projektów, 
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zarówno przy finansowaniu ze � rodków Phare, jak i przy wspó
finansowaniu z bud� etu 

pa� stwa w formie dotacji. W polskich warunkach realizowania projektów, bardzo cz� sto 

w ostatnich mo� liwych terminach, niekiedy z opó� nieniem, dochodzi
o do spi� trzenia 

wymagalnych p
atno�ci na rzecz wykonawców, przy braku wystarczaj� cych � rodków Phare 

na koncie programu, pomimo podejmowania przez PAO dora� nych dzia
a�  jak 

krótkoterminowe po� yczki z kont innych programów Phare czy wyst� powanie do Komisji 

Europejskiej o wyp
at�  podwójnej transzy. Wynika
o to g
ównie ze sposobu finansowania 

Phare przyj� tego w memorandum zawartym z Komisj�  Europejsk� , � e przekazanie stronie 

polskiej kolejnej transzy � rodków nast� powa
o dopiero po rozpatrzeniu wniosku trwaj� cym 

minimum miesi� c, a wyst� pienie z kolejnym wnioskiem o � rodki by
o mo� liwe po wykazaniu 

osi� gni� cia kolejnego progu wydatków w ca
ym programie. W przypadku � rodków bud� etu 

pa� stwa na dotacje na wspó
finansowanie, problemy z zachowaniem p
ynno�ci finansowej 

wynika
y przede wszystkim ze z
o� onych procedur wewn� trz administracji centralnej w 

sprawie uruchomienia rezerwy celowej, a tak� e z d
ugotrwa
ego procesu zawierania umów o 

dotacje z Regionalnymi Instytucjami Finansuj� cymi w sprawie wdra� ania projektów Phare. 

Badaj� c „ Przygotowanie administracji publicznej do korzystania ze � rodków Funduszu 

Spójno�ci” , Izba zwróci
a uwag�  na konsekwencje opó� nie�  w wykorzystaniu � rodków 

z funduszu przedakcesyjnego ISPA. Opó� nienia w rozpocz� ciu realizacji programu ISPA 

spowodowa
y, � e znaczna cz� � �  zobowi� za�  niezrealizowanych w ramach ISPA (do czasu 

przyst� pienia Polski do Unii Europejskiej) zosta
a przesuni� ta do sfinansowania z Funduszu 

Spójno�ci. Oznacza
o to ograniczenie mo� liwo�ci finansowania z Funduszu Spójno�ci 

nowych projektów infrastrukturalnych w sektorze transportu i ochrony � rodowiska. 

Od 1 stycznia 2000 r. do 30 wrze�nia 2004 r. ze � rodków ISPA strona polska wydatkowa
a 

230,5 mln euro, czyli zaledwie 44% � rodków przekazanych przez KE oraz 15,1% � rodków 

ISPA przyznanych Polsce z ISPA na podstawie Memorandów Finansowych. W zwi� zku 

z przej� ciem do realizacji z Funduszu Spójno�ci projektów funduszu ISPA, które do dnia 

1 maja 2004 r. nie zosta
y zako� czone, z Funduszu Spójno�ci zostan�  pokryte zobowi� zania 

zwi� zane z realizacj�  by
ych projektów ISPA - w 
� cznej wysoko�ci 1.064,1 mln euro, co 

stanowi 28,5% alokacji Funduszu Spójno�ci dla Polski na lata 2004-2006 (3.733,4 mln euro).�

Nie budzi w� tpliwo�ci, � e do�wiadczenia jednostek wynikaj� ce z korzystania 

z przedakcesyjnych � rodków Unii Europejskiej przyczyni
y si�  do wi� kszej skuteczno�ci 

administracji publicznej we wdra� aniu funduszy strukturalnych i wykorzystaniu innych 

funduszy Unii Europejskiej, jak te�  pozwoli
y na zdobycie do�wiadcze�  we wdra� aniu 

nowoczesnych metod przygotowania projektu, wniosku o dofinansowanie oraz do 
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zarz� dzania i kontroli projektu, przyj� tych w Unii Europejskiej. Praktyka pokaza
a, � e 

jednostki, które zdoby
y takie do�wiadczenia, s�  bardziej skuteczne w ubieganiu si�  

i wykorzystaniu � rodków z funduszy strukturalnych. 

Istotnym problemem wykazywanym kontrolach NIK jest przewlek
o� �  i d
ugotrwa
y 

przebieg post� powa�  o udzielenie zamówienia publicznego, z uwagi na mo� liwo� �  sk
adania 

przez oferentów licznych zapyta� , protestów i odwo
a� , nawet w przypadku prawid
owego 

przygotowania i przeprowadzenia post� powania przez zamawiaj� cego, co prowadzi do 

wyd
u� enia post� powania do kilku miesi� cy a nawet do pó
 roku. Nawet w przypadku 

wyst� pienia nieistotnych wad, nie maj� cych znaczenia dla przebiegu i wyniku post� powania, 

prowadzi
o to do konieczno�ci powtórnego przeprowadzenia kilkumiesi� cznego 

post� powania. Oznacza to bardzo pó� ne zawarcie przez beneficjenta umowy z wykonawc� . 

W konsekwencji znacz� co wzrasta ryzyko niedotrzymania terminu zako� czenia realizacji 

projektu okre� lonego w umowie z beneficjentem, przy braku mo� liwo�ci jego przed
u� enia 

wobec up
ywu terminów wydatkowania � rodków dla danego programu lub projektu. Wi� � e 

si�  z tym zagro� enie konieczno�ci zwrotu � rodków (np. otrzymanych z Phare) lub 

nieotrzymania z funduszy strukturalnych refundacji poniesionych wydatków, b� d�  zwrotu 

� rodków otrzymanych w ramach prefinansowania. Przyk
adowo, z ustale�  kontroli 

„ Wykorzystanie pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu 

PHARE Spójno� �  Spo
eczno-Gospodarcza 2000”  (informacja kwiecie�  2005 r.) wynika, � e 

w przypadku realizacji II etapu projektu budowy drogi dojazdowej do lotniska pod 

Katowicami, z uwagi na konieczno� �  powtórzenia przetargu, zaistnia
o zagro� enie zwrotu 

15 mln euro otrzymanych z Phare na realizacj�  I etapu tego projektu, gdy�  ca
o� �  projektu nie 

zosta
a uko� czona w terminie. Rozwi� zaniu sygnalizowanych przez NIK problemów 

wynikaj� cych z nieuzasadnionego wyd
u� ania post� powa�  o udzielenie zamówienia 

publicznego, wyst� puj� cych w trakcie realizacji projektów w ramach programów 

wspó
finansowanych z funduszy strukturalnych, maj�  s
u� y�  zmiany w ustawie – Prawo 

zamówie�  publicznych, wprowadzone w 2006 r. z inicjatywy Ministra Rozwoju 

Regionalnego, które ograniczaj�  wymogi prawa polskiego do minimum wymaganego przez 

przepisy wspólnotowe. Wi� kszo� �  uproszcze�  tej ustawy, ze wzgl� du na du� �  warto� �  

zamówienia, nie b� dzie mia
a zastosowania w przypadku projektów infrastrukturalnych, gdzie 

nadal kluczowe znaczenie ma staranne przygotowanie projektu i przetargu przez beneficjenta.   

Wyniki kontroli NIK uzasadniaj�  stwierdzenie, � e warunkiem powodzenia w realizacji 

projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze � rodków unijnych jest bardzo staranne 

opracowanie dokumentacji projektu i post� powania przetargowego, m.in. konieczne jest 
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uregulowanie stosunków w
asno�ciowych terenu, wykonanie niezb� dnych uzgodnie�  i ocen 

oddzia
ywania na � rodowisko, zapewnienie zgodno�ci projektu z planem zagospodarowania 

przestrzennego (którego cz� sto nie ma, co rodzi dalsze problemy), niezb� dne jest tak� e � cis
e 

przestrzeganie wymogów wynikaj� cych z prawa wspólnotowego i polskiego, programów 

operacyjnych i ich uzupe
nie� , procedur wdra� ania oraz wytycznych instytucji 

zarz� dzaj� cych i wdra� aj� cych. 

Przeszkod�  w realizacji zada�  inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy 

unijnych bywa tak� e skomplikowane i niespójne ustawodawstwo krajowe. Na przyk
ad, 

kontrola „ Przygotowania administracji publicznej do korzystania ze � rodków Funduszu 

Spójno�ci”  (informacja czerwiec 2005 r.) wykaza
a, � e przepisy krajowe nie by
y w pe
ni 

dostosowane do przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ocen oddzia
ywania na 

� rodowisko przedsi� wzi� � , wymaganych w przypadku projektów wspó
finansowanych 

z Funduszu Spójno�ci. W konsekwencji Komisja Europejska w grudniu 2004 r. zatwierdzi
a  

warunkowo 26 projektów zg
oszonych przez Polsk�  do dofinansowania z Funduszu 

Spójno�ci. Niezb� dne zmiany w ustawie – Prawo ochrony � rodowiska zosta
y uchwalone 

dopiero w kwietniu 2005 r., m.in. uregulowano post� powanie w sprawie oceny oddzia
ywania 

na � rodowisko, skutków realizacji planów i programów oraz planowanych przedsi� wzi� � . 

Kontrola ta pokaza
a, � e Komisja Europejska rygorystycznie egzekwuje przepisy dotycz� ce 

ochrony � rodowiska przy realizacji projektów infrastrukturalnych, m.in. w kwestii ochrony 

obszarów obj� tych sieci�  Natura 2000. Jest to szczególnie istotne przy realizacji projektów 

rozwoju sieci transportowych. Wdra� anie ochrony na obszarach Natura 2000 jest 

przedmiotem planowanej na 2007 r. kontroli NIK, której celem jest dokonanie oceny zakresu 

i skuteczno�ci dzia
a�  administracji publicznej dla wype
nienia przez Polsk�  zobowi� za�  

wynikaj� cych z dyrektyw Rady: 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 

ptaków i 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory, tj. wyznaczenia i zapewnienia ochrony obszarów Natura 2000. 

Podobnie jak przeprowadzone przez NIK kontrole przed przyst� pieniem Polski do UE, 

równie�  kontrole z kilku ostatnich lat pokaza
y, � e stan administracji publicznej 

odpowiedzialnej za sprawne zarz� dzanie � rodkami z bud� etu UE nie jest w pe
ni 

zadowalaj� cy. Kontrole „ Przygotowania administracji publicznej do pozyskiwania 

i wykorzystania funduszy strukturalnych”  (informacja marzec 2004 r.) oraz „ Przygotowania 

administracji publicznej do korzystania ze � rodków Funduszu Spójno� ci”  (informacja 

czerwiec 2005 r.) wykaza
y, � e wiele niezb� dnych ustaw i aktów wykonawczych zosta
o 

opracowanych z wielomiesi� cznym opó� nieniem, np. ustawa o Narodowym Planie Rozwoju 



 6 

zosta
a przyj� ta dopiero w kwietniu 2004 r., co przyczyni
o si�  do ponad pó
rocznego 

opó� nienia we wdra� aniu funduszy strukturalnych w Polsce. Opó� nienia w opracowaniu 

podstawowych aktów prawnych niezb� dnych dla wdra� ania funduszy strukturalnych 

przyczyni
y si�  do spi� trzenia prac i opó� nie�  na dalszych etapach wdra� ania programów 

operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych. Zbyt pó� ne przyj� cie programów 

operacyjnych i uzupe
nie�  programów operacyjnych oraz opó� nienia w wydawaniu aktów 

prawnych i w opracowaniu procedur i wytycznych powodowa
y dalsze opó� nienia, m.in. - jak 

wykaza
a kontrola „ Wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)”  (informacja kwiecie�  2006 r.) -  

w rozpocz� ciu naboru oraz procesu oceny i wyboru wniosków projektowych sk
adanych 

przez beneficjentów. W konsekwencji powodowa
o to pó� niejsze podpisywanie umów 

o dofinansowanie projektu, a nast� pnie pó� niejsze rozpocz� cie realizacji projektu przez 

beneficjenta, jego pó� niejsze zako� czenie i rozliczenie, co ma bezpo� redni wp
yw na stan 

zaawansowania wykorzystania funduszy strukturalnych. 

Ustalenia przeprowadzonych przez NIK kontroli: „ Funkcjonowania systemu 

wewn� trznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych” , „ Wykorzystania funduszy 

strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR)”  czy te�  opublikowanej w lutym 2007 r. informacji o wynikach kontroli 

„ Pozyskiwania i wykorzystania � rodków pomocowych Unii Europejskiej na samorz� dowe 

budownictwo drogowe”  pokaza
y problem tworzenia nadmiernie rozbudowanych procedur 

i nak
adania przez instytucje zarz� dzaj� ce na beneficjentów oraz instytucje zaanga� owane 

w proces wdra� ania funduszy strukturalnych licznych obowi� zków, nie wynikaj� cych 

z wymogów prawa wspólnotowego i Komisji Europejskiej. Prowadzi
o to do anga� owania 

cz� � ci pracowników do wykonywania zada�  ma
o istotnych z punktu widzenia prawid
owego 

wdra� ania projektu czy programu, niekiedy do dublowania tych samych czynno� �  na ró� nych 

poziomach zarz� dzania, a w konsekwencji, przy niewystarczaj� cym stanie kadr, przyczynia
o 

si�  to powstawania opó� nie�  w wykorzystaniu funduszy unijnych. 

Kontrole NIK wykaza
y, � e beneficjenci na ogó
 realizowali projekty zgodnie 

z umowami o dofinansowanie. Poniesione wydatki kwalifikowa
y si�  do refundacji 

z funduszy strukturalnych, poza nielicznymi przypadkami cz� stkowych wydatków, co 

nie mia
o istotnego wp
ywu na rozliczenie projektów. Zak
adane efekty rzeczowe realizacji 

projektów oraz wska� niki osi� gni� cia celów projektu z regu
y zosta
y osi� gni� te. 

W celu zwi� kszenia poziomu wykorzystania funduszy strukturalnych, Rada Ministrów 

pod koniec 2005 r. przyj� 
a Program naprawczy zwi� kszaj� cy absorpcj�  funduszy 
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strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, maj� cy na celu 

uproszczenie systemu wdra� ania i przyspieszenie p
atno�ci. Kontrole NIK wskazuj� , � e dzi� ki 

realizacji dzia
a�  okre� lonych w tym programie do ko� ca grudnia 2006 r. zakontraktowane 

zosta
y ju� prawie wszystkie dost� pne � rodki (91% alokacji na lata 2004-2006), a warto� �

p
atno�ci, jakie zosta
y zrealizowane z funduszy strukturalnych kilkakrotnie wzros
a 

w porównaniu do 2005 r. i do ko� ca 2006 r. wynios
a 
� cznie blisko 10,6 mld z
, tj. 32,2 % 

alokacji 2004-2006. W wyniku tych dzia
a�  unikni� to na koniec 2006 r. utraty � rodków 

z alokacji 2004 roku. Niezb� dne jest jednak dalsze przyspieszenie tempa wydatkowania 

� rodków z funduszy strukturalnych w 2007 i 2008 r. w celu pe
nego wykorzystania alokacji 

2004-2006. 

Wyniki przeprowadzonych przez Izb�  kontroli wskazuj� , i�  pomimo podejmowanych 

przez kolejne rz� dy dzia
a�  w celu przygotowania kadr administracji do realizacji zada�  

w zakresie wykorzystania � rodków UE, liczba wykwalifikowanych urz� dników w cz� � ci 

jednostek zaanga� owanych w proces wdra� ania funduszy strukturalnych jest niewystarczaj� ca 

w stosunku do na
o� onych zada� . Jest to szczególnie istotne w kontek�cie spi� trzenia w 2007 

i 2008 r. rozlicze�  wykorzystania � rodków z alokacji 2004-2006 oraz równoczesnej realizacji 

dodatkowych zada�  wynikaj� cych z przygotowania do wykorzystania � rodków przyznanych 

Polsce na okres programowania 2007-2013. Niewystarczaj� ca obsada kadrowa przyczynia si�  

do powstawania b
� dów i opó� nie�  w realizacji zada�  oraz do nadmiernego spi� trzenia zada� , 

zw
aszcza w zakresie weryfikacji wniosków beneficjentów o refundacj�  poniesionych 

wydatków (m.in. dotyczy to urz� dów wojewódzkich). W konsekwencji powstaje ryzyko 

niewykorzystania cz� � ci � rodków z funduszy strukturalnych z alokacji 2004-2006 w wyniku 

nieprzedstawienia w terminie poprawnego zbiorczego wniosku o p
atno� �  do Komisji 

Europejskiej lub przedstawienia wniosku, w którym cz� � �  wydatków mog
aby by�  

zakwestionowana. Przy wysokich wymaganiach w zakresie kwalifikacji zawodowych i 

znajomo�ci j� zyków, przy oferowanych relatywnie niskich wynagrodzeniach, nadal cz� sto 

trudno znale� �  odpowiednich kandydatów do pracy w administracji przy obs
udze funduszy 

Unii Europejskiej. W zwi� zku z tym do zada�  w tym zakresie cz� sto zatrudniano osoby 

bezpo� rednio po studiach, które nast� pnie kierowano na szkolenia, jednak� e w wielu 

przypadkach pracownicy ci znajdowali potem zatrudnienie w innych instytucjach, na bardziej 

atrakcyjnych warunkach. Do niestabilno�ci kadry dodatkowo przyczynia si�  istnienie 

znacznych ró� nic w poziomie przeci� tnych wynagrodze�  pomi� dzy urz� dami administracji 

publicznej. Gro� ba odp
ywu najlepszych pracowników, zw
aszcza wobec poprawy sytuacji na 

rynku pracy w bie� � cym roku, jest obecnie szczególnie aktualna. Na brak odpowiednio 



 8 

licznej i wykwalifikowanej kadry pracowników oraz wysok�  rotacj�  przeszkolonych 

pracowników w zwi� zku z niewystarczaj� cym poziomem wynagrodze�  wskazuj�  wyniki 

kontroli „ Pozyskiwania i wykorzystania � rodków pomocowych Unii Europejskiej na 

samorz� dowe budownictwo drogowe”  (informacja luty 2007 r.). Kilkakrotne zwi� kszenie 

wysoko�ci � rodków z bud� etu UE, jakie Polska mo� e wykorzysta�  w Nowej Perspektywie 

Finansowej 2007-2013 (w porównaniu do alokacji na lata 2004-2006), powoduje, � e 

konieczne jest odpowiednie wzmocnienie kadr. Zbyt ma
a liczba odpowiednio 

przygotowanych pracowników nie b� dzie w stanie zapewni�  profesjonalnego zarz� dzania i 

kontroli dla kilkakrotnie zwi� kszonych funduszy i równocze�nie prawid
owo rozliczy�  

wykorzystanie � rodków z alokacji 2004-2006. 

Kontrole NIK wykaza
y, � e braki we wspó
pracy i niezadowalaj� ca koordynacja 

dzia
a�  administracji publicznej s�  istotnymi przyczynami opó� nie�  w wykorzystaniu 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno�ci oraz we wdra� aniu Inicjatywy Wspólnotowej 

INTERREG IIIA. Mi� dzy innymi kontrola „ Funkcjonowania systemu wewn� trznej kontroli 

finansowej funduszy strukturalnych”  (informacja maj 2006 r.) potwierdzi
a, � e nienale� yta 

wspó
praca pomi� dzy poszczególnymi instytucjami istotnie wyd
u� y
a proces zawierania 

porozumie�  dotycz� cych podzia
u zada�  oraz opracowywanie podr� czników i wytycznych 

niezb� dnych dla prawid
owego zarz� dzania i kontroli. Istotnym problemem by
y równie�  zbyt 

cz� ste zmiany w ju�  zatwierdzonych dokumentach i cz� sto przewlek
y proces weryfikacji 

i uzgodnie�  ww. dokumentów pomi� dzy poszczególnymi instytucjami. Niezb� dna jest zatem 

dalsza poprawa wspó
pracy i koordynacji dzia
a�  pomi� dzy urz� dami administracji 

publicznej, co jest warunkiem prawid
owego wykorzystania funduszy UE przyznanych na 

okres 2007-2013, które s�  kilkakrotnie wi� ksze ni�  � rodki z alokacji 2004-2006. 

Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji, kiedy samorz� dy województw w ramach 

16 regionalnych programów operacyjnych b� d�  w latach 2007-2015 bezpo� rednio zarz� dza�  

wykorzystaniem znacznej cz� � ci � rodków z funduszy strukturalnych na rozwój regionalny. 

Powierzenie samorz� dom województw zarz� dzania cz� � ci�  funduszy unijnych na rozwój 

regionalny jest zbie� ne z postulatem NIK, sformu
owanym w informacji o wynikach kontroli 

„ Wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR)”  (kwiecie�  2006 r.), � e Polska powinna zmierza�  do 

zdecentralizowania systemu wdra� ania funduszy strukturalnych i zwi� kszenia wp
ywu 

samorz� du terytorialnego na zakres dzia
a�  realizowanych z funduszy strukturalnych oraz � e 

docelowo powinny by�  realizowane odr� bne regionalne programy operacyjne. Wymaga to 

bardzo dobrej koordynacji prac, klarownego podzia
u zada�  i odpowiedzialno�ci, a tak� e 
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lepszej wspó
pracy mi� dzy województwami a administracj�  centraln� , tak aby zapewni�  

zrównowa� ony, spójny rozwój ca
ego kraju i zmniejszanie dysproporcji mi� dzy regionami. 

Warunkiem prawid
owego zarz� dzania i wykorzystania � rodków Unii Europejskiej 

jest wdro� enie w urz� dach administracji publicznej sprawnego i spójnego systemu kontroli 

wewn� trznej, zapewniaj� cego nale� yty przebieg procesów realizacji zada�  i wydatkowania 

� rodków publicznych. Ustalenia kontroli NIK pokazuj� , � e pomimo osi� gni� tej w ostatnich 

latach znacznej poprawy funkcjonowania systemu kontroli wewn� trznej w polskiej 

administracji publicznej system kontroli wewn� trznej w urz� dach nie w ka� dym przypadku  

dzia
a prawid
owo. Poprawa ta zosta
a osi� gni� ta dzi� ki wdro� eniu systemu zarz� dzania 

i kontroli w ramach poszczególnych programów operacyjnych przez instytucje zarz� dzaj� ce, 

po� rednicz� ce i wdra� aj� ce oraz instytucj�  p
atnicz� , wdro� eniu systemu kontroli przez 

urz� dy kontroli skarbowej 5% wydatków poniesionych z funduszy strukturalnych, jak te�  

dzi� ki wdro� eniu przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie wewn� trznej kontroli 

finansowej i audytu. Przeprowadzona przez NIK kontrola „ Funkcjonowania systemu 

wewn� trznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych”  wykaza
a, � e system zarz� dzania 

i kontroli funduszy strukturalnych w Polsce ustanowiony zosta
 zgodnie z wymogami Komisji 

Europejskiej i na ogó
 zapewnia wykrywanie nieprawid
owo�ci w wykorzystaniu tych 

� rodków. Stwierdzono jednak, � e przyj� te w ramach programów operacyjnych na lata 2004 – 

2006 procedury zarz� dzania i kontroli finansowej zosta
y nadmiernie rozbudowane, co 

w praktyce przyczynia
o si�  to do powstawania opó� nie�  w wykorzystaniu funduszy 

strukturalnych. Jak wynika z ustale�  kontroli „ Wykorzystania funduszy strukturalnych 

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)” , zbyt 

z
o� one i niestabilne procedury oraz zb� dne i niekiedy niejasne wymagania powoduj�  

bowiem, � e beneficjentom trudno jest przebrn� �  przez skomplikowany proces przygotowania 

i wyboru projektu, jego realizacji oraz rozliczenia w celu uzyskania refundacji wydatków. 

Opracowanie zbyt skomplikowanych i ma
o elastycznych procedur wdra� ania ZPORR, m.in. 

w zakresie oceny wniosków projektowych oraz weryfikacji wniosków o p
atno� � , by
o jedn�  

z przyczyn niskiego wykorzystania funduszy w ramach ZPORR w latach 2004–2005. 

Warunkiem szybkiego i sprawnego dzia
ania administracji publicznej jest 

wykorzystywanie narz� dzi informatycznych wspomagaj� cych wykonywanie zada�  poprzez 

usprawnienie procesu gromadzenia i analizowania informacji oraz przyspieszeniu obiegu 

dokumentacji. Strona polska jeszcze w toku negocjacji z Komisj�  Europejsk�  zobowi� za
a si�  

do opracowania i wdro� enia Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej 

Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójno�ci (SIMIK). Przeprowadzone przez NIK 
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kontrole „ Funkcjonowania systemu wewn� trznej kontroli finansowej funduszy 

strukturalnych” ,  „ Wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)”  oraz „ Realizacji projektów 

wspó
finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach kontraktów wojewódzkich”  

wykaza
y, � e system SIMIK, za którego wdro� enie odpowiada Ministerstwo Finansów, 

nie zosta
 w pe
ni uruchomiony. Przygotowanie i wdra� anie systemu SIMIK przebiega
o 

z wielomiesi� cznymi opó� nieniami w stosunku do wielokrotnie przesuwanych terminów 

uko� czenia systemu (w 2004, 2005 i 2006 r.). Pomimo poniesienia na ten cel znacznych 

wydatków i ograniczenia zakresu funkcjonalnego systemu SIMIK (oraz rezygnacji z jego 

wprowadzania dla programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA), jego wdra� anie 

nadal nie zosta
o zako� czone. Powodowa
o to utrudnienia we wdra� aniu programów, m.in. 

w zakresie sporz� dzania wniosków projektowych, monitorowania, sprawozdawczo�ci 

i kontroli, a tak� e powodowa
o dodatkowe koszty, gdy�  niektóre jednostki dla potrzeb 

sprawnego zarz� dzania i kontroli wdra� a
y w
asne rozwi� zania informatyczne. Niezb� dne jest 

terminowe wdro� enie nowego systemu informatycznego monitoringu dla programów 

realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. 

W informacji o wynikach kontroli „ Pozyskiwania i wykorzystania � rodków 

pomocowych Unii Europejskiej na samorz� dowe budownictwo drogowe”  Izba pozytywnie 

oceni
a dzia
ania skontrolowanych jednostek organizacyjnych samorz� du terytorialnego 

w zakresie przygotowania projektów drogowych, spe
niaj� cych warunki ich dofinansowania 

z funduszy strukturalnych zarówno w ramach ZPORR, jak i Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Transport” . Podpisane przez te jednostki umowy o dofinansowanie stworzy
y 

mo� liwo�ci przyspieszenia dostosowywania do standardów unijnych sieci i technicznych 

parametrów dróg zarz� dzanych przez te jednostki. Utrudnienia w pozyskiwaniu � rodków 

unijnych wynika
y g
ównie z nadmiernie skomplikowanych uregulowa�  prawnych, b� d�  

braku ich stabilno� ci. Niski stopie�  wykorzystania � rodków z funduszy strukturalnych 

w ramach SPO „Transport”  wynika
 m.in. ze zbyt zawi
ych i ma
o elastycznych procedur, 

wynikaj� cych z prawa polskiego. Udzia
 dofinansowania z funduszy strukturalnych na 

projekty drogowe j.s.t. wynosi
 62,5% i by
 znacznie ni� szy od mo� liwej górnej granicy tego 

dofinansowania wynosz� cej 75%, co wynika
o z ograniczonej wielko�ci � rodków tych 

funduszy dost� pnych dla j.s.t. w stosunku do zg
oszonego przez te jednostki zapotrzebowania. 

Po przeprowadzeniu kontroli „ Realizacji centralnych zakupów sprz� tu 

komputerowego dla szkó
 i placówek o� wiatowych”  (informacja grudzie�  2006 r.) NIK 

negatywnie oceni
a realizacj�  umów na dostaw�  sprz� tu komputerowego i oprogramowania 
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zawartych w ramach 4 projektów obj� tych Sektorowym Programem Operacyjnym „Rozwój 

Zasobów Ludzkich” , ze wzgl� du niewielkie zaawansowanie projektów i stwierdzenie 

istotnych nieprawid
owo�ci polegaj� cych na: dokonaniu p
atno�ci i potwierdzaniu wykonania 

dostawy bez sprawdzenia prawid
owo�ci dostaw, akceptowaniu nieterminowych dostaw 

i braków w dostarczonym sprz� cie, potwierdzaniu w protoko
ach odbioru danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym, nieegzekwowaniu kar umownych za nieterminowe lub 

nienale� yte wykonanie umów. 

NIK po kontroli „ Realizacji p
atno�ci bezpo� rednich dla rolników po wej� ciu polski 

do UE w latach 2004-2005 (I pó
rocze)”  (informacja sierpie�  2006 r.) pozytywnie oceni
a 

realizacj�  p
atno�ci bezpo� rednich do gruntów rolnych. Nieprawid
owo�ci, które wyst� pi
y 

w pocz� tkowym okresie realizowania p
atno�ci bezpo� rednich przez Agencj�  

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), nie mia
y zasadniczego wp
ywu na 

skuteczno� �  systemu. Oko
o 1,4 mln producentów rolnych, którzy w terminie z
o� yli 

prawid
owo wype
nione wnioski, otrzyma
o przyznane im p
atno�ci. W nast� pstwie 

zg
oszenia w 2004 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Komisji Europejskiej 

wy� szej o oko
o 10% od powierzchni gruntów rolnych powierzchni referencyjnej dla Polski, 

nie wykorzystano na p
atno�ci bezpo� rednie 277 mln z
 ze � rodków przyznanych Polsce wg 

powierzchni referencyjnej. ARiMR nie uruchomi
a pe
nych baz danych Systemu Identyfikacji 

Dzia
ek Rolnych. Zintegrowany System Zarz� dzania i Kontroli (IACS) by
 niestabilny i ma
o 

wydajny, w pocz� tkowym okresie wygenerowa
 3% b
� dnych decyzji administracyjnych, co 

skutkowa
o konieczno�ci�  przeprowadzenia ich ponownej obs
ugi i wyd
u� y
o okres 

dokonania wyp
at oraz opó� nionych kontroli administracyjnych i kontroli gospodarstw. 

Maj� c na uwadze 5-letni okres na przeprowadzenie kontroli przez polskie organy kontrolne 

i organy UE, NIK oceni
a, � e szybkie wyeliminowanie stwierdzonych nieprawid
owo�ci 

powinno usprawni�  system i zapobiec niew
a�ciwemu wykorzystaniu � rodków. 

W wyniku kontroli „ Realizacji Ramowych Programów bada� , rozwoju technicznego 

i prezentacji Unii Europejskiej”  (informacja kwiecie�  2005 r.) Izba negatywnie oceni
a udzia
 

polskich jednostek w realizacji projektów obj� tych Ramowymi Programami, poniewa�  

uzyska
y one niewielkie korzy� ci z udzia
u w tych Programach. W badanym okresie ze 

� rodków publicznych wydatkowano na ten cel 
� cznie 1.211,6 mln z
  (w tym 433,9 mln z
 ze 

� rodków Phare), podczas gdy dofinansowanie z Komisji Europejskiej przekazane polskim 

jednostkom na realizacj�  projektów przyj� tych przez Komisj�  Europejsk�  wynios
o tylko 

222,3 mln z
, tj. 18,4% � rodków zaanga� owanych przez Polsk� . Polskie jednostki badawcze 

i rozwojowe nie potrafi
y skorzysta�  z dofinansowania prac badawczych. Komisja Europejska 
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zakwalifikowa
a do finansowania jedynie 23,2% wniosków z
o� onych przez polskie jednostki 

w ramach 5 Programu Ramowego (realizowanego w latach 1998-2002) oraz tylko 11,7% 

wniosków z
o� onych w ramach 6 Programu Ramowego (realizowanego w latach 2003-2006). 

Po przeprowadzeniu kontroli „ Wykorzystania � rodków wspólnotowych z Finansowego 

Instrumentu Wspierania Rybo
ówstwa (FIWR) na restrukturyzacj�  rybo
ówstwa morskiego”  

(informacja czerwiec 2006 r. ) Izba negatywnie oceni
a przygotowanie instytucji 

pa� stwowych odpowiedzialnych za zarz� dzanie i wdra� anie Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Rybo
ówstwo i Przetwórstwo Ryb” do korzystania ze � rodków na realizacj�  

tego Programu m.in. ze wzgl� du na opó� nienia w wydawaniu przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi rozporz� dze�  wykonawczych dotycz� cych wdra� ania tego programu, 

i nierzetelnie opracowane procedury udzielania pomocy rybakom, które w niedostatecznym 

stopniu zabezpiecza
y przed wyp
at�  �wiadcze�  osobom nieuprawnionym. 

*  *  

Przy okazji warto tak� e zwróci�  uwag� , � e obok corocznie prowadzonych kontroli 

problemowych dotycz� cych wykorzystania � rodków UE, kontrolerzy NIK uczestnicz�  - 

w formie asysty - w kontrolach Europejskiego Trybuna
u Obrachunkowego (ETO) w Polsce, 

co pozwala na bie� � ce wyja� nienie wielu kwestii i unikni� cie problemów, które mog
yby 

powsta�  w wyniku niew
a�ciwego zinterpretowania faktów przez kontrolerów ETO. 

Do�wiadczenia NIK z udzia
u w kontrolach ETO prowadzonych w Polsce pokaza
y, 

� e administracja publiczna nie by
a zadowalaj� co przygotowana do wspó
pracy z ETO, 

niekiedy problemem by
o nawi� zanie bezpo� redniego kontaktu celem przygotowania spotka�  

i niezb� dnej dokumentacji. W zwi� zku z tym, Prezes NIK przes
a
 do organów administracji 

rz� dowej pismo informuj� ce o zasadach kontroli ETO oraz o obowi� zkach administracji 

publicznej w tym zakresie, odby
y si�  tak� e spotkania na ten temat.  

*  *  *  

Podsumowuj� c, nale� y podkre� li� , � e zdolno� �  administracji publicznej do wdra� ania 

i rozliczania � rodków unijnych wymaga dalszej poprawy i je� eli nie ulegnie ona dalszemu 

wzmocnieniu, to Polska w wyniku zaniecha� , opó� nie�  i � le rozumianych oszcz� dno�ci 

w wydatkowaniu � rodków publicznych na administracj�  mo� e utraci�  cz� � �  przyznanych 

� rodków UE, gdy�  nie b� dzie w stanie ich wykorzysta�  i prawid
owo rozliczy� , a zamiast 

spodziewanych korzy� ci z integracji europejskiej koszty zaniedba�  poniesie spo
ecze� stwo. 


