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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 W perspektywie finansowej 2014–2020 wprowadzono nowy instrument 
w zakresie polityki spójności – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 Jest to bardzo ważny instrument rozwoju regionalnego 

 Dotychczas instrument ZIT nie był kompleksowo kontrolowany przez NIK 

 Opóźnienia i błędy w przygotowaniu i realizacji ZIT przyczyniają się do 
niepełnego wykorzystania funduszy w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Mają również wpływ na osiąganie wskaźników  
rzeczowych i rezultatu w ramach ZIT 

 Z ustaleń kontroli wykonania budżetu państwa wynika, że problemy 
z wdrażaniem ZIT były jedną z przyczyn niezadowalającego  
wykorzystania funduszy UE na lata 2014–2020 w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych 

 

 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK.  

Zakres przestrzenny 24 obszarów funkcjonalnych realizacji ZIT w Polsce 



 Czy instytucja koordynująca, instytucje zarządzające oraz związki ZIT 
zapewniły warunki do realizacji ZIT 

 Czy ustanowiony system wyboru projektów ZIT jest zgodny  
z obowiązującymi przepisami 

 Czy wybór projektów ZIT przebiegał zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i procedurami 

 Czy wybrane do realizacji projekty ZIT były realizowane terminowo, 
zgodnie z przepisami  

 Jakie osiągnięto efekty i wskaźniki dla ZIT 

Co kontrolowaliśmy? 03 



Kogo kontrolowaliśmy? 04 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
– wykonujące zadania Instytucji 
Koordynującej Umowę Partnerstwa 

 Sześć Urzędów Marszałkowskich  
– pełniących funkcję Instytucji 
Zarządzającej RPO 

 Sześć Związków ZIT – pełniących 
funkcję Instytucji Pośredniczącej  

 Sześć jednostek wykonujących 
zadania beneficjentów 
realizujących projekty 
współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach regionalnych programów 
operacyjnych realizowanych  
w sześciu województwach  



Stwierdzony stan – warunki do wdrażania ZIT 
opóźnienia, opóźnienia, opóźnienia, opóźnienia 

 Pomimo podjętych przez IK RPO działań w celu skoordynowania procesu 
opracowania Strategii ZIT przez poszczególne Związki ZIT, wystąpiły opóźnienia 
w ich opracowaniu i opiniowaniu. W przypadku żadnej z sześciu Strategii ZIT, 
objętych szczegółowym badaniem NIK, minister ds. rozwoju regionalnego  
nie zachował 60-dniowego terminu określonego w ustawie wdrożeniowej na 
pozytywne zaopiniowanie opracowanej przez Związek ZIT Strategii. Również 
cztery z sześciu objętych kontrolą IZ RPO nie dotrzymały ustawowego terminu 
na zaopiniowanie Strategii ZIT 

 Związki ZIT przekazywały do IK RPO Strategie ZIT z przekroczeniem terminu 
wskazanego przez Ministerstwo 

 Od dnia zatwierdzenia przez KE objętych kontrolą RPO do dnia zaopiniowania 
Strategii ZIT przez Ministerstwo upłynęło od 220 dni (RPO Województwa 
Małopolskiego) do 575 dni (RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego),  
co wpłynęło na znaczne przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji ZIT 

 Opóźnienia w zawieraniu przez IZ RPO porozumień ze Związkami ZIT   
w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej 
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Stwierdzony stan – alokacja ZIT w odniesieniu  
do poszczególnych celów tematycznych (w mln zł) 06 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – wysokość alokacji na ZIT w ramach RPO 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – poziom kontraktacji ZIT 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – poziom certyfikacji ZIT  09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – porównanie poziomu kontraktacji  
i certyfikacji środków ZIT w poszczególnych RPO 

10 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



 

 Wszystkie objęte badaniem IZ RPO oraz IP ZIT prawidłowo stworzyły 
systemy wyboru projektów w ramach ZIT 

 Ocena formalna, merytoryczna i strategiczna objętych kontrolą 42 
wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w trybie 
konkursowym, zgodnie z ustawą wdrożeniową, a także zgodnie  
z procedurami obowiązującymi w danej instytucji, z wyjątkiem  
niedochowania przez IZ RPO Województwa Podlaskiego terminu 
zakończenia oceny merytorycznej w przypadku pięciu spośród siedmiu 
badanych w tym województwie wniosków 

 Średni czas oceny wniosków o dofinansowanie wynosił w badanych 
przypadkach od 22 dni do 204 dni 

 
 

 

Stwierdzony stan – wybór projektów ZIT do dofinansowania (1) 11 



 Ocena objętych kontrolą 42 wniosków o dofinansowanie złożonych 
w trybie pozakonkursowym. Zgłaszanie, identyfikacja i ocena tych 
projektów przebiegała w pięciu z sześciu objętych kontrolą IZ RPO 
zgodnie z procedurami i Wytycznymi w zakresie trybu wyboru 
projektów na lata 2014–2020. Nieprawidłowości stwierdzono  
w przypadku IZ RPO Województwa Pomorskiego, w którym: 

– siedem projektów wykazanych w ramach ZIT było realizowanych  
w poddziałaniu niededykowanym ZIT, co było niezgodne z art. 30 
ust. 3 ustawy wdrożeniowej. W konsekwencji wydatki w ramach 
ww. projektów mogą być uznane za niekwalifikowalne z alokacji  
dla ZIT 

– 12 projektów zostało ocenionych przez IZ RPO, bez obowiązkowego 
udziału IP ZIT, co było niezgodne z art. 30 ust. 5 pkt 3 ustawy 
wdrożeniowej 

 
 
 

 

Stwierdzony stan – wybór projektów ZIT do dofinansowania (2) 12 



 Realizacja projektów ZIT przebiegała często z opóźnieniami,  
stwierdzono też przypadki nieprawidłowości, tj. mi.in.: 

– beneficjenci pięciu projektów nieterminowo składali wnioski  
o płatność  

– trzy projekty ZIT realizowane były niezgodnie z przyjętymi 
harmonogramami, stanowiącymi załączniki do umów  
o dofinansowanie 

– w przypadku pięciu projektów stwierdzono naruszenia ustawy  Pzp 

 Prawidłowo wdrożono system monitorowania i rzetelnie 
monitorowano realizację ZIT  

 

Stwierdzony stan – zawieranie umów o dofinansowanie  
oraz realizacja i rozliczanie projektów ZIT 13 



Stwierdzony stan – przykłady dobrych praktyk w realizacji ZIT  14 

 Dzięki włączeniu przez IZ RPO Województwa Podlaskiego IP ZIT  
w proces oceny projektów ZIT skróceniu uległ czas ich oceny. 
Ponadto, instytucja ta wyznaczyła asystentów do każdego 
realizowanego projektu ZIT oraz powołała tzw. Akademię 
Beneficjenta Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach 
której realizowano szkolenia i świadczono specjalistyczne doradztwo 

 IP ZIT Województwa Małopolskiego prowadziła Forum Zamówień 
Publicznych oraz umożliwiła beneficjentom korzystanie ze wsparcia 
eksperta ds. zamówień publicznych. Ponadto, utworzyła Forum 
Zintegrowanego Transportu Metropolii Krakowskiej w celu 
skoordynowania transportu na tym obszarze. Wzięła również udział  
w tworzeniu partnerstwa pomiędzy jst w ramach Forum Czystego 
Powietrza Metropolii Krakowskiej, które m.in. przyjęło plan likwidacji 
kotłów węglowych do 2022 r.  



Stwierdzony stan – uzyskane efekty projektów ZIT  15 

Źródło: Materiały kontrolne NIK.  

Projekt Rozbudowa oczyszczalni ścieków  
w m. Brzoza, gm. Nowa Wieś Wielka 

Projekt Poprawa dostępności komunikacyjnej  
terenów inwestycyjnych w Łapach 

Projekt Adaptacja pomieszczeń  
na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu  
w Zespole Szkół Samochodowych  
przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu  



Ocena ogólna (1) 16 

 

 Realizacja projektów ZIT  przynosiła zakładane efekty 

 Realizacja projektów w formule ZIT pozwoliła na zdobycie nowych 
doświadczeń przez instytucje zaangażowane w jego wdrożenie,  
jak i przez jst, a także na rozwinięcie współpracy między jst  
w procesie ubiegania się o środki unijne, w miejsce wzajemnej 
konkurencji. Może to stanowić dobry przykład dla jst do 
podejmowania wspólnych projektów w przyszłości 



Ocena ogólna (2) 17 

 W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
były na ogół realizowane zgodnie z przepisami, jednakże w ich przygotowaniu  
i realizacji wystąpiły wielomiesięczne opóźnienia, a stan zaawansowania,  
na 30 czerwca 2018 r., czterech z sześciu badanych ZIT w zakresie kontraktacji  
i certyfikacji środków, był niższy od celów określonych w planach wdrażania 
regionalnych programów operacyjnych oraz celów wyznaczonych przez 
Ministerstwo  

 NIK pozytywnie ocenia, działania podjęte zarówno przez Instytucję 
Koordynującą, jak i Instytucje Zarządzające RPO, w celu przyspieszenia 
kontraktacji i certyfikacji środków ZIT, jednak działania te nie były w pełni 
skuteczne. Istnieje ryzyko niepełnego wykorzystania środków w przypadku 
trzech z sześciu ZIT objętych kontrolą NIK 

 Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego przygotował warunki do powstania  
i realizacji instrumentu ZIT w regionalnych programach operacyjnych. Instytucje 
Zarządzające RPO i Związki ZIT podjęły szereg działań niezbędnych do 
uruchomienia ZIT. Przebieg prac nad Strategiami ZIT był jednak nieoptymalny  
i długotrwały 



Ocena ogólna (3) 18 

 W przypadku jednego RPO stwierdzono dokonanie oceny  12 projektów ZIT  
bez udziału przedstawicieli IP ZIT,  co zaprzecza istocie ZIT, tj. zapewnieniu 
udziału Związków ZIT w wyborze projektów (IZ RPO Woj. Pomorskiego)  

 Stwierdzono także nieprawidłowości takie jak nieterminowe dokonywanie 
oceny wniosków o dofinansowanie lub długi czas oceny w przypadku pięciu 
z 42 wniosków objętych badaniem (tj. 11,9%). Miało to wpływ na wolne 
tempo realizacji ZIT (IZ RPO Woj. Podlaskiego) 

 Realizacja trzech z ośmiu objętych kontrolą projektów ZIT (tj. 37,5%) była 
niezgodna z harmonogramami, a w przypadku czterech projektów  
(tj. 50,0%) wystąpiła konieczność wprowadzania licznych zmian do umów  
o dofinansowanie, co wynikało z opóźnień w realizacji poszczególnych 
etapów projektów 

 Na niski poziom certyfikacji wydatków, w ocenie NIK, oprócz opóźnień  
w realizacji projektów, wpłynęły nieprawidłowości u beneficjentów 



Do Instytucji Zarządzających regionalnymi programami m.in. o: 
 Dokonywanie oceny strategicznej zgodności wniosków o dofinansowanie 

ze Strategią ZIT przez ekspertów wskazanych przez IP ZIT w wykazie 
kandydatów na ekspertów  

 Przestrzeganie zasady realizacji projektów ZIT w ramach dedykowanego 
działania/poddziałania zgodnie z art. 30 ust 3 ustawy wdrożeniowej  

Do przewodniczących Związków ZIT o: 
 Opracowanie w sposób uzgodniony z IZ RPO procedury procesu 

monitorowania realizacji projektów pozakonkursowych  

Do beneficjentów m.in. o: 
 Podejmowanie działań w celu skutecznego zabezpieczenia prawidłowej 

realizacji umów 
 Wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontrolnych zapobiegających 

błędom w prowadzeniu i dokumentowaniu postępowań o udzielanie 
zamówień publicznych 

 

 

 

19 Wnioski 



 Wyniki kontroli pn. Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części  
34 – Rozwój regionalny w zakresie realizacji celów kontraktacji  
i certyfikacji środków w poszczególnych RPO wykazały, że na 31 grudnia 
2018 r.  ponownie nie zrealizowano przyjętych przez Radę Ministrów 
celów. 

Miało to miejsce m.in. w RPO Województw Kujawsko-Pomorskiego, 
Podlaskiego oraz Lubelskiego, tj. w trzech z sześciu objętych kontrolą 
ZIT. 

Według wyjaśnień Instytucji Koordynującej jedną z głównych przyczyn 
były opóźnienia we wdrażaniu ZIT. 

20 Działania po kontroli 



 Do Ministra Inwestycji i Rozwoju zostało skierowane wystąpienie 
pokontrolne, w którym w  związku z niestwierdzeniem 
nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała wniosków 

 Do pozostałych 18 jednostek zostało skierowanych 18 wystąpień 
pokontrolnych. Z ogólnej liczby skierowanych przez NIK 29 wniosków 
pokontrolnych, według stanu na 12 czerwca 2019 r. – 17 wniosków 
zostało zrealizowanych, osiem pozostaje w trakcie realizacji,   
nie przekazano informacji o realizacji czterech wniosków 

21 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 
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