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1. Wprowadzenie 

Temat i numer kontroli.  „Funkcjonowanie systemu monitorowania inwestycji 

kolejowych w PKP PLK S.A. w latach 2007 - 2015.” Nr P/08/065. 

Była to kontrola planowana, niekoordynowana – podjęta z własnej inicjatywy NIK. 
Wzięto równieŜ pod uwagę sugestię Prezesa Rady Ministrów. 

Polska sieć kolejowa swoimi parametrami technicznymi znacznie odbiega od 

wymagań UE. Nie zostały zrealizowane międzynarodowe zobowiązania Polski, 

dotyczące dostosowania infrastruktury kolejowej do wymaganych standardów. 

Szansą na zmianę obecnego stanu jest modernizacja szeregu linii kolejowych, przy 

wykorzystaniu środków pomocowych UE, m.in. pochodzących z Funduszu 

Spójności. 

Cel kontroli.  Celem kontroli było zbadanie i dokonanie oceny systemu 
monitorowania realizacji programu rzeczowo – finansowego inwestycji kolejowych 
w latach 2007 – 2015 w zakresie: 

� wczesnego wykrywania zagroŜeń w realizacji programu i moŜliwości 
podejmowania działań naprawczych, 

� optymalizacji wykorzystania dostępnych środków finansowych, 
szczególnie funduszy unijnych, 

� aktywnego egzekwowania zobowiązań umownych od podmiotów 
zaangaŜowanych w przygotowania i realizację inwestycji. 

Główne zagadnienia objęte tematyką kontroli to : wdroŜenie, w jednostkach 

wykonujących funkcję Instytucji Pośredniczącej i Instytucji WdraŜającej oraz 

u beneficjenta, systemu monitorowania kolejowych projektów inwestycyjnych 

znajdujących się w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz 

sprawność tego systemu dla zagwarantowania realizacji celów strategicznych 

i cząstkowych określonych w programie (monitoring rzeczowy) i pełnej absorpcji 

alokowanych środków (monitoring finansowy).  

Zakres podmiotowy kontroli. Kontrolę przeprowadzono (pod względem legalności, 

celowości, rzetelności i gospodarności) w Ministerstwie Infrastruktury (MI), Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz w spółce Polskie Koleje 

Państwowe „Polskie Linie Kolejowe” S.A. (PKP PLK S.A.). Kontrolę przeprowadził 

Departament Komunikacji i Systemów Transportowych NIK w okresie od dnia  

12 sierpnia 2008 r. do dnia 31 października 2008 r. 

Okres objęty badaniami kontrolnymi.  

Kontrolą został objęty okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 października 

2008 r.
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działania ministra właściwego do spraw transportu1 
(Instytucji Pośredniczącej – IP), Dyrektora Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych (Instytucji Pośredniczącej II) oraz Zarządu PKP PLK S.A. 
w zakresie ustanowienia i wdroŜenia systemu monitorowania kolejowych 
inwestycji zawartych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ). 

Skontrolowane jednostki wdroŜyły system umoŜliwiający kontrolę i nadzór nad 
projektami inwestycji kolejowych zawartych w POIiŚ. Działania te obarczone były 
jednak nieprawidłowościami, które utrudniały, w okresie objętym kontrolą, 
prowadzenie monitoringu projektów. Do głównych niedostatków w organizacji 
systemu naleŜały uchybienia formalne, polegające na: nieuzgodnieniu przez ministra 
właściwego do spraw transportu procedur postępowania Instytucji Pośredniczącej 
z Ministrem Rozwoju Regionalnego (MRR), długotrwałości procesu opracowywania 
procedur obowiązujących w trakcie realizacji POIiŚ w Instytucji Pośredniczącej 
II stopnia – Centrum Unijnych Projektów Transportowych, przedłuŜająca się 
organizacja CUPT w początkowym okresie jego powstawania, nierzetelność 
kierownictwa CUPT w zakresie sposobu wyłonienia wykonawcy Lokalnego Systemu 
Informatycznego (LSI) oraz nieterminowe sporządzanie w ministerstwie sprawozdań 
z realizacji POIiŚ. Wyeliminowanie tych nieprawidłowości spowoduje, iŜ tak 
zorganizowany system monitoringu pozwoli zainteresowanym instytucjom na: 

� szybkie wykrywanie zagroŜeń i nieprawidłowości w realizacji programu 
i moŜliwość podejmowania działań naprawczych, 

� optymalizację wykorzystania dostępnych środków finansowych, 
szczególnie funduszy unijnych, 

� operatywne egzekwowanie zobowiązań od podmiotów zaangaŜowanych 
w przygotowanie i realizację inwestycji. 

                                                 

1 W okresie objętym kontrolą, urząd ministra właściwego do spraw transportu sprawowali: Minister 
Infrastruktury (od dnia 23 października 2001 r. do dnia 30 października 2005 r. – Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 122, poz. 1336), Minister Transportu i Budownictwa (od dnia 
31 października 2005 r. do dnia 13 lipca 2006 r. – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu 
i Budownictwa Dz. U. Nr 220, poz. 1900) oraz Minister Transportu (od dnia 14 lipca 2006 r. do dnia 
15 listopada 2007 roku – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu Dz. U. Nr 131, poz. 923). 
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2.2. Synteza wyników kontroli 

2.2.1. Minister właściwy do spraw transportu nie wdroŜył do realizacji Instrukcji 
Wykonawczej dla Instytucji Pośredniczącej, która winna zawierać szczegółowe 
procedury postępowania w trakcie realizacji POIiŚ. Opóźnienia w opracowaniu 
i uzgadnianiu treści tego dokumentu wyniosły, na dzień zakończenia kontroli, ogółem 
14 miesięcy.  

W ocenie NIK, trudności w opracowaniu omawianej Instrukcji wynikały z przyczyn 
zaleŜnych, jak i niezaleŜnych od Ministra. NaleŜały do nich: 

• długotrwały proces reorganizacji ministerstwa, związany z utworzeniem 
Ministerstwa Infrastruktury i jednoczesnym zniesieniem Ministerstwa 
Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa 
Transportu, 

• zmiany w załoŜeniach systemu instytucjonalnego wdraŜania priorytetów 
transportowych POIiŚ, związanych z rezygnacją powierzenia zadań Bankowi 
Gospodarstwa Krajowego (BGK), jako Instytucji WdraŜającej (IW), na rzecz 
nowo powołanego Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), 

• przedłuŜające się opracowywanie i zatwierdzenie przez Instytucję 
Zarządzającą (MRR) „Zaleceń do przygotowania Instrukcji Instytucji 
Pośredniczących w ramach POIiŚ”. 

W rezultacie, wobec braku Instrukcji Wykonawczej, realizacja POIiŚ, jego 
monitorowanie oraz sprawozdawczość z tym związana wykonywana była przez 
Ministra bez ustalonych i zatwierdzonych procedur (opis str. 18 – 20). 

2.2.2. Minister właściwy do spraw transportu nierzetelnie realizował zadania 
związane ze sprawozdawczością odnoszącą się do POIiŚ. Spośród 13 sprawozdań 
miesięcznych i 2 okresowych, dotyczących tej sfery działań Ministra, sporządzonych 
i przesłanych MRR, w 6 przypadkach nastąpiło opóźnienie w stosunku do 
obowiązujących terminów. Zdaniem NIK jedną z istotnych przyczyną 
niedotrzymywania terminów w sprawozdawczości była między innymi szczupła 
obsada kadrowa we właściwym merytorycznie departamencie (opis str. 25 – 26). 

2.2.3. Minister właściwy do spraw transportu podjął skuteczne działania na rzecz 
uzyskania jednoznacznego stanowiska Komisji Europejskiej, co do moŜliwości 
realizacji projektów kolejowych w systemie „projektuj i buduj”. Pozytywna opinia 
Komisji Europejskiej w tej sprawie stanowiła istotny impuls do szybszego 
podpisywania pre-umów pomiędzy CUPT a PKP PLK S.A. W rezultacie wszystkie 
pre–umowy, pomimo przesuwania kolejnych planowanych terminów ich zawarcia, 
podpisane zostały do dnia 6 października 2008 r., tj. w terminie wyznaczonym przez 
MRR (opis str. 26 - 27). 

2.2.4. CUPT, zgodnie z zasadami ustalonymi przez IZ, monitorował na bieŜąco 
zarówno proces przygotowania, jak i realizacji indywidualnych projektów kolejowych 
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przez PKP PLK S.A. W okresie objętym kontrolą, CUPT przekazał do Instytucji 
Pośredniczącej (IP) - Ministra Infrastruktury (MI) wszystkie wymagane sprawozdania 
(opis str. 27 - 28). 

2.2.5. NIK negatywnie ocenia działania kierownictwa CUPT w zakresie organizacji 
pracy instytucji w początkowej fazie jej powstania. Zatwierdzenie regulaminu 
organizacyjnego CUPT przez Ministra Infrastruktury nastąpiło bowiem w dniu 
2 kwietnia 2008 r., tj. w 9 miesięcy od dnia powołania jednostki. Według stanu na 
koniec września 2007 r. (po trzech miesiącach od dnia powołania Urzędu) 
zatrudnionych było zaledwie dwóch pracowników (dyrektor CUPT i główna 
księgowa na pół etatu), zaś na koniec 2007 roku stan zatrudnienia wynosił tylko  
37 osób. Stan ten był wysoce niepokojący z uwagi na fakt, Ŝe zgodnie z załoŜeniami, 
jakie przyjął wówczas Minister Transportu, w trakcie podejmowania decyzji 
o powołaniu jednostki, musiała ona powstać w trybie pilnym. Zdaniem Ministra, juŜ 
w 2007 r. CUPT winien wykonać ogromny zakres prac związanych z zapewnieniem 
sprawnego funkcjonowania POIiŚ (opis str. 21 – 22). 

2.2.6. CUPT nieterminowo opracował „Instrukcję Wykonawczą Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia”, określającą procedury kontroli, monitorowania, nadzoru 
przygotowania i realizacji projektów objętych POIiŚ. Instrukcja ta, która zgodnie 
z pierwotnym terminem ustalonym przez MRR, winna być opracowana 
i zatwierdzona do końca lutego 2007 r., faktycznie zatwierdzona została w dniu  
31 lipca 2008 r., tj. w 15 miesięcy po terminie. Na tak długotrwały okres 
opracowywania tego dokumentu wpływały zarówno czynniki niezaleŜne od Urzędu, 
jak i od niego zaleŜne. Do pierwszej grupy czynników naleŜała zmiana koncepcji 
usytuowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia z pierwotnej, według której 
instytucja ta miała być usytuowana w ramach struktury organizacyjnej Banku 
Gospodarstwa Krajowego, na powołanie nowego urzędu, tj. CUPT, jak równieŜ 
długotrwała procedura powołania tego Urzędu. Czynnikiem zaleŜnym od CUPT był 
długotrwały proces opracowania i uzgadniania treści tej instrukcji pomiędzy CUPT 
a Ministerstwem Infrastruktury (opis str. 22 – 23). 

2.2.7. CUPT nie utworzył, do dnia zakończenia kontroli, Lokalnego Systemu 
Informatycznego (LSI) słuŜącego gromadzeniu i przetwarzaniu danych finansowych 
i rzeczowych dotyczących realizacji POIiŚ. Kierownictwo CUPT nierzetelnie 
dokonywało wyboru sposobu wyłonienia wykonawcy tego systemu. Kolejne zmiany 
w koncepcji sposobu opracowania tego systemu następowały bez wnikliwej analizy 
moŜliwości jego realizacji. W rezultacie planowany termin wdroŜenia tego systemu 
planowany jest na III kwartał 2009 r. (opis str. 23 - 24). 

2.2.8. Zarząd PKP PLK S.A. wdroŜył i realizował w zakresie wymaganym na 
poziomie podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu - beneficjenta, 
rozwiązania w ramach systemu zarządzania i monitorowania projektów 
indywidualnych zawartych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. 
Terminowo przekazywał obowiązujące przy realizacji POIiŚ sprawozdania, na 
bieŜąco monitorował stanu przygotowania projektów inwestycji kolejowych do 
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realizacji, wykonywał zadania w ramach utworzonego przez Instytucję Zarządzającą 
(MRR), elektronicznego Systemu Monitoringu Indywidualnych Projektów (SMIP). 

Zarząd PKP PLK S.A., z własnej inicjatywy, opracował i wprowadził w Ŝycie 
„Wytyczne w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, objętych Programem Operacyjnym Infrastruktura 
i Środowisko w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”. 

W okresie objętym kontrolą, zaplanował teŜ i zrealizował cykl szkoleń dla pracowników 
Spółki, które dotyczyły inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych Unii 
Europejskiej (zwanej dalej UE), w tym projektów przewidzianych do współfinansowania 
w ramach POIiŚ (opis str. 24 – 25). 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski  

W ocenie NIK, stwierdzone nieprawidłowości w zakresie monitorowania 
inwestycji kolejowych, nie stanowiły, w okresie objętym kontrolą, zagroŜenia dla 
realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tym niemniej 
długotrwałe opracowywanie podstawowych dokumentów, zawierających procedury 
dotyczące wszelkich działań poszczególnych uczestników realizujących zadania 
w ramach POIiŚ, utrudniało monitorowanie projektów. Istotnym więc było 
doprowadzenie do jak najszybszego uzgodnienia, zatwierdzenia i podpisania 
wszelkich instrukcji, porozumień niezbędnych do precyzyjnego ustalenia 
odpowiedzialności i zakresu działania poszczególnych uczestników realizujących 
POIiŚ. 

W świetle ustaleń kontroli NIK dostrzega potrzebę wprowadzenia przez Ministra 
Rozwoju Regionalnego, jako Instytucji Zarządzającej, zasady wskazania beneficjenta 
na etapie ustalania listy projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych. 
Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować zagroŜenie przedłuŜania procesu 
wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu w przypadkach 
wskazania kilku wykonawców mających przeprowadzać dany projekt.  
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz 

uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Charakterystyka stanu prawnego 

Przepisy regulujące kształt oraz zasady wdraŜania polityki spójności Unii 
Europejskiej w latach 2007 - 2013 zawarte są w Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającym Rozporządzenie (WE) Nr 1260/19992 (zwanym 
dalej rozporządzeniem ogólnym).  

Rozporządzenie to określa cele, do realizacji których mają przyczyniać się 
fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, kryteria kwalifikowalności państw 
członkowskich i regionów w ramach tych funduszy, dostępne zasoby finansowe oraz 
kryteria ich alokacji jak równieŜ ramy polityki spójności, w tym metodę ustalania 
strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, narodowych strategicznych ram 
odniesienia oraz procesu analizy na poziomie Wspólnoty. Dla realizacji celów 
określonych w tym rozporządzeniu ustanowiono zasady partnerstwa, programowania, 
oceny, zarządzania, monitorowania i kontroli, oparte na podziale obowiązków między 
państwa członkowskie i Komisję. 

Szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 
ustanowione zostały w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 
2006 r. ustanawiającym 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 Regionalnego3.  

W rozporządzeniu ogólnym przyjęto zasadnicze modyfikacje systemu 
programowania funduszy, polegające na tym, aby w okresie programowania 2007-
2013 środki strukturalne miały strategiczne, orientacje na priorytety Unii 
Europejskiej. Zgodnie z art. 25 tego rozporządzenia Rada ustanawia na poziomie 
Wspólnoty zwięzłe strategiczne wytyczne dla spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, określające indykatywne ramy interwencji funduszy, 
z uwzględnieniem innych stosownych polityk Wspólnoty.  

                                                 
2 Dz. U. UE. L.06.210.25 
3 Dz. U. UE. L. 06.371.1 
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Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności określone zostały Decyzją Rady WE 
(2006/702/WE) z dnia 6 października 2006 r.4  

Na podstawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności kaŜde 
państwo członkowskie, będące beneficjentem funduszy, przygotowuje narodowe 
strategiczne ramy odniesienia będące swego rodzaju strategicznymi ramami polityki 
spójności realizowanej w danym państwie członkowskim. Zgodnie z art. 
27 rozporządzenia ogólnego narodowe strategiczne ramy odniesienia zapewniają, aby 
pomoc funduszy była zgodna ze strategicznymi wytycznymi Wspólnoty dla 
spójności. Określają one związek pomiędzy priorytetami Wspólnoty, z jednej strony, 
a krajowym programem reform, z drugiej strony. KaŜde narodowe strategiczne ramy 
odniesienia stanowią instrument odniesienia dla przygotowywania programowania 
funduszy. Komisja Europejska zaakceptowała dnia 7 maja 2007 r. polskie Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia.   

Rozporządzenie ogólne (art. 32), stanowi, iŜ podstawowy poziom operacyjny, 
w ramach którego na podstawie narodowych strategicznych ram odniesienia państwo 
członkowskie moŜe prowadzić inwestycje współfinansowane z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, tworzą programy operacyjne. 

Jednym z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do 
osiągnięcia celów załoŜonych przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Program został zatwierdzony 
Decyzją Komisji Europejskiej z 7 grudnia 2007 r. Celem tego programu jest poprawa 
atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury 
technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 
zachowaniu toŜsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Realizacja 
programu i osiągnięcie określonego w nim celu wiąŜę się z koniecznością 
odpowiedniego przygotowania administracji publicznej oraz beneficjentów do jak 
najlepszego wykorzystania dostępnych w ramach programu środków. 

Zasady monitorowania pomocy uzyskiwanej z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności w okresie 2007- 2013 określone zostały w Tytule VI, rozdziale 
II rozporządzenia ogólnego.  

Instytucja zarządzająca i komitet monitorujący zapewniają jakość realizacji 
programu operacyjnego. Monitorowanie prowadzą poprzez odniesienie do 
wskaźników finansowych i wskaźników produktu i rezultatu, określonych 
w programie operacyjnym, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Wymiana 
danych między Komisją a państwami członkowskimi odbywa się drogą elektroniczną. 

Obowiązek przedkładania przez instytucję zarządzającą rocznych i końcowych 
sprawozdań z realizacji programów operacyjnych oraz podstawowe wymagania  
w tym zakresie określone zostały w art. 67 rozporządzenia ogólnego, zgodnie 

                                                 
4 Dz. U. UE. L. 06.291.11 
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z którym po raz pierwszy w roku 2008, a następnie do dnia 30 czerwca kaŜdego roku, 
instytucja zarządzająca przesyła Komisji sprawozdanie roczne, a do dnia 31 marca 
2017 r. końcowe sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego. 

Sprawozdania roczne i końcowe zawierają następujące informacje, 
pozwalające uzyskać jasny obraz procesu realizacji programu operacyjnego, 
a mianowicie: 

a) postęp osiągnięty w realizacji programu operacyjnego i osi priorytetowych 
w odniesieniu do ich konkretnych, weryfikowalnych celów, z podaniem danych 
ilościowych wszędzie tam, gdzie jest to moŜliwe, i z wykorzystaniem przyjętych 
wskaźników, na poziomie osi priorytetowej; 

b) dane o wykonaniu finansowym programu operacyjnego, z wyszczególnieniem dla 
kaŜdej osi priorytetowej: 

• wydatków poniesionych przez beneficjentów, zawartych we wnioskach 
o płatność przesłanych instytucji zarządzającej i odnośnego wkładu 
publicznego; 

• całkowitej kwoty płatności otrzymanych od Komisji i danych ilościowych 
dotyczących wskaźników finansowych,  

• wydatków poniesionych przez podmiot odpowiedzialny za dokonywanie 
płatności na rzecz beneficjentów, 

• w stosownych przypadkach, informacje o wykonaniu finansowym na 
obszarach otrzymujących wsparcie przejściowe przedstawia się oddzielnie dla 
kaŜdego programu operacyjnego. 

c) wyłącznie do celów informacyjnych, indykatywny podział alokacji funduszy 
według kategorii, zgodnie z przepisami wykonawczymi przyjętymi przez Komisję; 

d) kroki podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący w celu 
zapewnienia jakości i skuteczności realizacji, w szczególności: 

• działania w zakresie monitorowania i oceny, w tym sposoby gromadzenia 
danych, 

• zestawienie wszelkich istotnych problemów napotkanych w trakcie realizacji 
programu operacyjnego oraz wszelkich podjętych środków, w tym, 
w stosownych przypadkach, w odpowiedzi na uwagi,  

• wykorzystanie pomocy technicznej. 

e) środki podjęte w zakresie przekazywania informacji o programie operacyjnym 
i jego promocji; 

f) informacje o znaczących problemach związanych z przestrzeganiem prawa 
wspólnotowego napotkanych podczas realizacji programu operacyjnego oraz podjęte 
środki zaradcze; 

g) w stosownych przypadkach, postęp i finansowanie duŜych projektów; 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

12 

h) wykorzystanie pomocy uwolnionej w wyniku anulowania, na rzecz instytucji 
zarządzającej lub innego organu władzy publicznej w okresie wdraŜania programu 
operacyjnego; 

i) informacje na temat przypadków wykrycia zasadniczych modyfikacji na podstawie. 

Zakres informacji przekazywanych Komisji jest proporcjonalny do całkowitej 
kwoty wydatków w ramach danego programu operacyjnego. W stosownych 
przypadkach informacje takie mogą być przekazywane w formie skróconej. 

Informacje, o których mowa w lit. d), g), h) oraz i) nie są włączane, jeŜeli nie 
zaszły Ŝadne zasadnicze modyfikacje w stosunku do poprzedniego sprawozdania. 

Sprawozdania roczne i końcowe, uznaje się za spełniające warunek 
dopuszczalności w przypadku gdy zawierają wszystkie odpowiednie informacje 
wymienione w art.67 ust. 2  rozporządzenia ogólnego. Komisja informuje państwo 
członkowskie o dopuszczalności sprawozdania rocznego w terminie 10 dni roboczych 
od daty jego otrzymania. 

Instrumenty prawne i finansowe, o których mowa w przepisach Unii 
Europejskiej, w tym programy realizowane na podstawie rozporządzenia ogólnego 
stanowią jeden ze środków, przy pomocy których jest realizowana polityka rozwoju 
społeczno- gospodarczego kraju. 

Zasady prowadzenia polityki rozwoju określone zostały w ustawie z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju5. Przepisy powyŜszej 
ustawy kompleksowo ujmują zagadnienie sposobu prowadzenia tej polityki . Dotyczą 
wszystkich podmiotów zaangaŜowanych w realizację polityki rozwoju, oraz 
wszystkich źródeł finansowania tej polityki. 

Jednym z najwaŜniejszych obszarów w jakich jest prowadzona polityka 
rozwoju naleŜy tworzenie i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej (np. 
drogowej, kolejowej, energetycznej, informatycznej). 

Politykę rozwoju, prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, a realizuje się, 
przy pomocy programów operacyjnych (przyjmowanych przez Rząd), strategii 
rozwoju kraju, strategii sektorowych oraz planów wykonawczych (art. 4 ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) 

Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem 
strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie 
najbliŜszych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. SRK jest 
nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii 
i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. SRK nie jest dokumentem wymaganym przez Komisję Europejską, 

                                                 
5 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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została jednak informacyjnie przekazana Komisji UE. Horyzont czasowy SRK 
wykracza poza okres nowej perspektywy finansowej UE obejmując dodatkowo dwa 
lata, w trakcie których będą kontynuowane przedsięwzięcia finansowane ze środków 
unijnych przyznanych Polsce w budŜecie na lata 2007 - 2013 (tzw. zasada n+2). 

Planem wykonawczym (w rozumieniu powyŜszej ustawy) realizacji SRK, 
w oparciu o środki pochodzące z budŜetu UE na lata 2007 – 2013, są Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013 (NSRO) – dokument programowy 
niezbędny do uzyskania finansowania z budŜetu UE na lata 2007 - 2013.  

Jednym z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do 
osiągnięcia celów załoŜonych w NSRO, przy wykorzystaniu środków Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko. Cechą charakterystyczną POIiŚ jest integralne ujęcie 
problematyki podstawowej infrastruktury, która obejmuje infrastrukturę techniczną 
i zasadnicze elementy infrastruktury społecznej. Punktem wyjścia dla tak 
zakreślonego zakresu programu jest zasada maksymalizacji efektów rozwojowych, 
uwarunkowana komplementarnym potraktowaniem sfery technicznej i społecznej 
w jednym nurcie programowym i realizacyjnym. Działania w ramach POIiŚ są 
komplementarne do działań realizowanych w ramach 16 regionalnych programów 
operacyjnych, a takŜe innych programów operacyjnych przygotowanych na lata 2007 
- 2013, tj. Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz 
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Obowiązek wydatkowania środków rozwojowych w oparciu o programy 
operacyjne dotyczy wszelkich środków przeznaczanych na cele rozwojowe, 
niezaleŜnie od źródeł ich pochodzenia. Programy operacyjne są programami 
wieloletnimi w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych.6 Stąd teŜ ustawa nie zawiera przepisów o trybie zabezpieczania 
i uruchamiania środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, 
odsyłając w tym zakresie do ustawy o finansach publicznych.  

W ślad za rozwiązaniami prawa unijnego, w tym zakresie przyjęto w art. 
25 przedmiotowej ustawy, Ŝe pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji 
programu operacyjnego ponosi Instytucja Zarządzająca. Instytucja ta, zgodnie z art. 
27 tej ustawy, moŜe delegować część zadań do innych instytucji pośredniczących. 
Instytucją pośredniczącą moŜe być tylko organ administracji publicznej lub jednostka 
sektora finansów publicznych.  

Ponadto Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca moŜe powierzyć 
realizację czynności technicznych związanych z wdraŜaniem programu operacyjnego 
podmiotom spoza sektora finansów publicznych i będzie się to odbywać na podstawie 
umowy. Realizacja czynności technicznych moŜe zostać powierzona równieŜ 

                                                 

6 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa. Będzie się to mogło odbywać 
w drodze porozumienia administracyjnego. 

Zgodnie z art. 28 ust 1 przedmiotowej ustawy w ramach programu 
operacyjnego mogą być dofinansowane projekty: 

  1) indywidualne - o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane 
przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet 
Monitorujący, 

  2) systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych 
określonych w odrębnych przepisach, 

  3) wyłonione w trybie konkursu. 

Lista projektów, realizowanych w ramach krajowych programów 
operacyjnych, jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego, w formie obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".   

W celu zapewnienia spójnej reprezentacji interesów Polski przed KE, a takŜe 
rozbudowy systemu instytucjonalnego o elementy występujące tylko w przypadku 
programów współfinansowanych przez UE (tzw. instytucja certyfikująca, która 
poświadcza przed KE prawidłowość wydatków poniesionych z budŜetu UE). W art. 
35 przedmiotowej ustawy określono szczególne kompetencje ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego w procesie ustanawiania i wdraŜania programów 
operacyjnych współfinansowanych środkami UE oraz jego właściwość w zakresie 
kontaktów z KE. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu zapewnienia 
zgodności sposobu wdraŜania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej 
oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską, a takŜe w celu 
zapewnienia jednolitości zasad wdraŜania programów operacyjnych moŜe, zgodnie 
z art. 35 ust. 3 przedmiotowej ustawy wydawać wytyczne dotyczące programów 
operacyjnych w zakresie: 

  1)   szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego; 

  2)   trybu dokonywania wyboru projektów; 

  3)   kwalifikacji osób uczestniczących w wyborze projektów; 

  4)   trybu dokonywania płatności i rozliczeń; 

  5)   trybu monitorowania postępów realizacji programów operacyjnych; 

  6)   trybu i zakresu sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych; 

  7)   sposobu oceny programów operacyjnych; 

  8) warunków technicznych gromadzenia i przekazywania danych w formie 
elektronicznej; 
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  9)   kontroli realizacji programów operacyjnych; 

  10)  sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości; 

  11) innych spraw związanych z przygotowaniem i wdraŜaniem programów 
operacyjnych. 

Zgodnie z art. 36 przedmiotowej ustawy realizacja programów operacyjnych 
podlega monitorowaniu przez Komitet Monitorujący.  

3.1.2. Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych 

i organizacyjnych 

W priorytecie VII transport przyjazny środowisku POIiŚ, wsparcie 
uzyskały następujące formy transportu: kolejowy, morski, miejski w obszarach 
metropolitalnych, intermodalny i wodny śródlądowy.  

Jak wynika z zapisów zawartych w POIiŚ, realizacja osi priorytetowej 
transport przyjazny środowisku słuŜyć będzie zwiększeniu udziału w przewozie 
ładunków i osób gałęzi transportu alternatywnych w stosunku do transportu 
drogowego (transport kolejowy, morski, transport publiczny w obszarach 
metropolitalnych, intermodalny, wodny śródlądowy), co będzie prowadzić do 
lepszego zrównowaŜenia systemu transportowego, zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania transportu na środowisko oraz do redukcji zatłoczenia 
motoryzacyjnego. W ramach osi priorytetowej realizowane będą projekty budowy 
i modernizacji infrastruktury kolejowej, znajdującej się przede wszystkim w sieci 
TEN-T, zgodnie z decyzją Parlamentu i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie 
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej (1692/96/WE), jak równieŜ projekty modernizacji i zakupu taboru 
kolejowego oraz niezbędnego wyposaŜenia. W ramach osi priorytetowej mogą być 
realizowane równieŜ inne projekty mające na celu zwiększenie konkurencyjności 
sektora kolejowego i polepszenie jakości usług, a w szczególności modernizacja 
dworców kolejowych, w zakresie zgodnym z regulacjami rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym Fundusz Spójności. 

Działania inwestycyjne w ramach osi priorytetowej obejmą w szczególności 
projekt priorytetowy 23, który na terenie Polski stanowi linia kolejowa Gdańsk – 
Warszawa – Katowice – granica państwa. Do końca 2015 roku cała polska część 
projektu priorytetowego 23 będzie dostosowana do wymaganych parametrów 
minimum 160 km/h. W przypadku europejskiego projektu priorytetowego 
27, obejmującego na terenie Polski linię kolejową E75 Warszawa – Białystok – 
Suwałki – granica państwa, jego realizacja dostosowana będzie do tempa inwestycji 
w pozostałych zainteresowanych państwach. W pierwszej kolejności działania 
inwestycyjne podjęte będą na odcinkach Warszawa – Tłuszcz oraz Suwałki – granica 
państwa. 
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Wybór przewidywanych do finansowania projektów z zakresu modernizacji 
linii kolejowych był przeprowadzony na podstawie analiz istniejącego stanu 
utrzymania linii kolejowych w Polsce oraz obecnych i prognozowanych potoków 
ruchu na sieci kolejowej. Ponadto pod uwagę brane jest połoŜenie danego odcinka 
w sieci TEN-T lub w ciągu, zidentyfikowanych w projekcie Strategii Rozwoju 
Transportu oraz Strategii dla sektora kolejowego do 2013 r., najwaŜniejszych szlaków 
kolejowych, mających znaczący wpływ na poprawę dostępu do regionów oraz 
największych aglomeracji, a takŜe połączeń międzynarodowych 
i międzyregionalnych. Istotnym czynnikiem jest równieŜ dojrzałość projektów do 
realizacji. 

Priorytetowe ciągi kolejowe, na których skupione zostaną wysiłki inwestycyjne to: 

• linia E65/CE65 – objęta projektem priorytetowym 23, 

• linia E20/CE20 – objęta Północną Osią Transnarodową, 

• linia E30/CE30 – objęta Centralną Osią Transnarodową, 

• linia E59, 

• linia CE 59, 

• linia kolejowa E75 – objęta projektem priorytetowym 27, 

• linia Warszawa – Łódź, 

• linia Psary – Kozłów – Kraków, 

• linia kolejowa nr 8 – Warszawa – Radom – Kielce. 

W obwieszczeniu z dnia 6 marca 2008 r.7 Minister Rozwoju Regionalnego ogłosił 
listę projektów indywidualnych, dotyczących transportu kolejowego dla POIiŚ, w tym 
18 projektów listy podstawowej i 7 listy rezerwowej. 

Ogółem wartość projektów kolejowych POIiŚ zamknęła się kwotą 7.137.310.711 
euro, przy czym udział środków Unii Europejskiej (w całości z Funduszu Spójności) 
zaplanowano na 4.862.960.198 euro, udział środków krajowych publicznych 
w wysokości 1.874.350.513 euro (środki budŜetu państwa), prywatne środki 
w wysokości 400.000.000 euro i 500.000.000 euro poŜyczki z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. 

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest 
Minister Rozwoju Regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy 
Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych.  

Funkcje Instytucji Pośredniczącej w sektorze transportu pełni Minister 
Infrastruktury (MI).  

                                                 

7 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie listy projektów 
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura I środowisko 2007-2013 (MP Nr 30, poz. 
269). 
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Zarządzeniem nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. utworzono 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych8 (zwany dalej CUPT). Zgodnie 
z wykazem instytucji uczestniczących w systemie realizacji Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko CUPT jest instytucją wdraŜającą, między innymi dla 
priorytetu VII transport przyjazny środowisku, w ramach którego realizowane będą 
projekty modernizacji linii kolejowych, których beneficjentem jest PKP PLK S.A. 
Przedmiotem działalności tej jednostki jest wdraŜanie programów i projektów 
rozwoju infrastruktury transportowej, w szczególności programów i projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz opracowywanie, wdraŜanie 
i rozwój rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację 
projektów transportowych. CUPT moŜe uczestniczyć w realizacji programów 
operacyjnych, jako instytucja wdraŜająca lub jako beneficjent.  

W PKP PLK S.A. do końca stycznia 2006 r. projekty unijne były wdraŜane 
przez jedno biuro - Biuro Inwestycyjne, usytuowane w centrali spółki. Bezpośrednia 
odpowiedzialność i nadzór nad wdraŜaniem projektów UE, tj. zarządzanie 
administracyjne, finansowe i techniczne spoczywała na jednym Członku Zarządu 
Spółki – Dyrektorze ds. Inwestycji. Od 2006 r. następowały zmiany organizacyjne 
zmierzające do: 

• decentralizacji zadań wdraŜania projektów finansowanych z UE, 
• rozdzielenia przygotowania od realizacji inwestycji, 
• oddzielenia procesu postępowania przetargowego od realizacji kontraktu, 
• utworzenia struktur terenowych dla potrzeb wdraŜania funduszy unijnych, 
• zatrudnienia odpowiedniej liczby specjalistów do wdraŜania projektów UE, 
• zwiększenia poziomu wynagrodzeń dla grupy wdraŜającej projekty UE. 

W I etapie zmian dokonano podziału inwestycji na fazę przygotowania i fazę 
realizacji. W jej wyniku powstały Biuro Przygotowania Inwestycji i Biuro Realizacji 
Inwestycji (Uchwała nr 19/2006 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 1 lutego 2006 r.) 

W II etapie zmian utworzono kolejne dwa biura: Biuro Monitorowania 
Projektów UE oraz Biuro Zamówień Publicznych (Uchwała nr 95 Zarządu PKP PLK 
S.A. z dnia 21 kwietnia 2006 r.). 

W lipcu 2006 r. rozszerzony został skład Zarządu PKP PLK S.A. o dwóch 
członków, do zadań których naleŜy wspomaganie dotychczasowego Członka Zarządu 
w nadzorowaniu przygotowania i realizacji inwestycji. 

W październiku 2007 r. nastąpiła decentralizacja zadań, które przeniesiono 
z Centrali PKP PLK S.A. do Oddziałów Terenowych. W tym celu powołano 
Kierowników Kontraktów9 odpowiedzialnych za realizację projektów w terenie oraz 

                                                 

8 Zarządzenie nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej 
jednostki budŜetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8) 
9 Powołanie nastąpiło Uchwałą Nr 283/2006 r. Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 27 września 2006 r. 
w sprawie utworzenia stanowiska Kierownika Kontraktu, ustalenia zakresu jego zadań i obowiązków, 
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reprezentowanie Spółki przed wykonawcami. Kierownik kontraktu działa w ścisłej 
współpracy z Dyrektorem Projektu w Centrali Spółki, który jest odpowiedzialny za 
całość projektu. 

Uchwałą Nr 53/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. Zarząd PKP PLK SA  ustalił 
„Wytyczne w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, objętych Programem Operacyjnym Infrastruktura 
i Środowisko w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Wytyczne określiły zadania 
i odpowiedzialność jednostek organizacyjnych Spółki w zakresie realizacji projektów 
POIiŚ. W wytycznych tych szczegółowo określono zadania uczestników realizacji 
projektów, tj. oddziałów regionalnych i Centrali PKP PLK S.A. W dokumencie tym 
imiennie przypisano realizację poszczególnych projektów zawartych w POIiŚ 
konkretnym jednostkom wykonawczym. 

 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Organizacja systemu monitoringu  

3.2.1.1. W Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwie 
Infrastruktury 

Ustalono, Ŝe do dnia zakończenia kontroli nie została uzgodniona 
i zatwierdzona Instrukcja Wykonawcza dla Instytucji Pośredniczącej. Instrukcja 
ta powinna zawierać szczegółowe procedury postępowania ministra właściwego 
do spraw transportu, jako Instytucji Pośredniczącej w trakcie realizacji POIiŚ, 
dotyczące między innymi sprawozdawczości i monitoringu przygotowania 
i realizacji projektów obj ętych tym programem. Opóźnienia w opracowaniu 
i uzgadnianiu z Instytucją Zarządzającą treści tego dokumentu wyniosły ogółem 
14 miesięcy. Pierwotny termin opracowania i zatwierdzenia Instrukcji, MRR 
ustalił na koniec stycznia 2007 r.10 a następnie w lutym 2007 r., przesunął ten 
termin do końca lipca 2007 r. 

Trudności w opracowaniu omawianej Instrukcji wynikały z przyczyn zaleŜnych, 

jak i niezaleŜnych od Ministra. Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe były one skutkiem m.in. 

długotrwałego procesu reorganizacji ministerstwa, związanego z utworzeniem 

Ministerstwa Infrastruktury i jednoczesnym zniesieniem Ministerstwa Budownictwa, 

Ministerstwa Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Transportu. Minister opracował 

                                                                                                                                            

przyjęcia stosownego Ramowego Regulaminu Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) oraz 
Zbioru podstawowych dokumentów i informacji Kierownika Kontraktu w PKP PLK S.A. 
10 Pismo MRR z dnia 11 września 2006 r. nr DPI – III -9612 – 8 - MZi/06. 
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i przesłał do MRR pierwszy projekt Instrukcji pod koniec stycznia 2008 r., a więc 

prawie 6 miesięcy po wyznaczonym terminie. 

 

Rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2007 r. Rada Ministrów utworzyła Ministerstwo 
Infrastruktury oraz zniosła Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Ministerstwo Transportu11. Statut MI nadany zaś został Zarządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów nr 136 z dniem 29 listopada 2007 r.12 Dopiero w dniu 27 marca 2008 r., 
na mocy ww statutu, powołany został Departament Funduszy UE 2007-2013, któremu 
powierzono wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji 
Instytucji Pośredniczącej w ramach POIiŚ. Tak powaŜne zmiany organizacyjne nie 
sprzyjały szybkiemu opracowywaniu omawianej Instrukcji. Stwierdzono bowiem, Ŝe 
pierwszą wersję projektu Instrukcji Minister przesłał do MRR przy piśmie z dnia 
24 stycznia 2008 r.13 W dniu 19 lutego 2008 r.14 MRR przesłał uwagi do tego dokumentu, 
z prośbą o poprawienie projektu Instrukcji do dnia 29 lutego 2008 r. Pismem z dnia 
29 lutego 2008 r.15 Minister zwrócił się do MRR z prośbą o przedłuŜenie terminu 
przedłoŜenia do akceptacji projektu Instrukcji, z uwagi na trwające procedury 
zatwierdzania regulaminów organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych 
ministerstwa. Zgodnie z treścią tego pisma Instrukcja „zostanie przekazana do 
zatwierdzenia przez MRR niezwłocznie do zakończenia powyŜszych działań.” 
Stwierdzono, Ŝe dopiero w dniu 8 sierpnia 2008 r.16, tj. ponad 4 miesiące od dnia 
powołania Departamentu Funduszy UE 2007-2013, Minister przesłał do MRR kolejną 
wersję projektu Instrukcji. 

 

Istotny wpływ na opóźnienie opracowywania Instrukcji miały równieŜ zmiany 

w załoŜeniach systemu instytucjonalnego wdraŜania priorytetów transportowych 

POIiŚ, związanych z rezygnacją powierzenia zadań Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego (BGK), jako Instytucji WdraŜającej (IW), na rzecz nowo powołanego 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). 

 

Stwierdzono, Ŝe pomimo uzgodnień w połowie 2006 r. pomiędzy ówczesnym 
Ministerstwem Transportu (MT) a MRR i Ministerstwem Finansów (MF), dotyczących 
utworzenia Instytucji WdraŜającej w BGK, koncepcja ta nie weszła w Ŝycie. W marcu 
2007 r., w wyniku wycofania się MF i MRR z tej koncepcji, Minister Transportu 
utworzył na mocy Zarządzenia Nr 5 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia 
państwowej jednostki budŜetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych17 nową, 
podległą mu jednostkę organizacyjną. Zgodnie z tym zarządzeniem CUPT moŜe 
uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 

                                                 
11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Ministerstwa Transportu (Dz. U. Nr 216, poz. 1589). 
12 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu 
Ministerstwu Infrastruktury (M.P. Nr 90, poz. 980, ze zm.). 
13 Pismo MI z dnia 24 stycznia 2008 r. nr ME/MP4KJ – 083 – 4(6)/07/08. 
14 Pismo MRR z dnia 19 lutego 2008 r. nr DPI – IV – 92110 – (2) – 2 - /DKa/08. 
15 Pismo MI z dnia 29 lutego 2008 r. nr ME4KJar – 083 – 4(6)/08. 
16 Pismo MI z dnia 8 sierpnia 2008 r. nr ME4KJ – 083 -2(1)/08. 
17 Dz. Urz. Ministra Transportu z 2007 r., Nr 3, poz. 8. 
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6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), 
jako instytucja wdraŜająca lub beneficjent (§ 1 ust. 3 Zarządzenia).  

Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe od połowy 2006 r. do końca 2006 r. prowadzone były 
intensywne prace w celu powołania IW w ramach BGK. Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe 
efektem tych prac było między innymi opracowanie: 

o podziału zadań pomiędzy IP w MT i IW w BGK, 
o struktury organizacyjnej IW wraz z szacunkiem wielkości zatrudnienia (165 

osób do I kwartału 2008 r.), 
o szacunku kosztów działania IW, 
o harmonogramu utworzenia IW, 
o projektu umowy pomiędzy MT i BGK w sprawie utworzenia IW. 

W efekcie zmiany koncepcji powołania IW cała praca związana z utworzeniem tej 
instytucji, jej umiejscowieniem, podziałem zadań pomiędzy MT a IW - musiała zostać 
wykonana ponownie. Oznaczało to znaczne wydłuŜenie procesu tworzenia koncepcji 
realizacji całego POIiŚ, w tym między innymi koncepcji monitorowania realizacji tego 
programu. 

 

Kolejnym czynnikiem, który opóźnił opracowanie Instrukcji przez ministra 

właściwego do spraw transportu, było przedłuŜające się opracowywanie 

i zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą „Zaleceń do przygotowania Instrukcji 

Instytucji Pośredniczących w ramach POIiŚ”. 

 

Zalecenia te stanowiły podstawę do opracowania przez ministra właściwego do spraw 
transportu omawianej Instrukcji. Stwierdzono, Ŝe MRR, pomimo Ŝe jako pierwotny 
termin opracowania i zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej wyznaczył na koniec 
stycznia 2007 r., to jednak „Zalecenia do przygotowania Instrukcji Instytucji 
Pośredniczących w ramach POIiŚ” przesłał do MT w dniu 21 lutego 2007 r. Tym samym 
pierwotna data opracowania i zatwierdzenia Instrukcji stała się nierealna. Zgodnie 
z treścią pisma18 przekazującego zalecenia do stosowania, MRR przesunął datę 
opracowania i zatwierdzenia Instrukcji do końca lipca 2007 r.  

 

Pomimo ponad 14 miesięcznego przekroczenia terminu opracowania 

i zatwierdzenia Instrukcji, dokument ten nadal nie został wdroŜony do realizacji. Przy 

piśmie z dnia 4 września 2008 r.19 MRR przekazał Ministrowi Infrastruktury uwagi 

do projektu Instrukcji, przekazanej przez MI do zatwierdzenia w dniu 8 sierpnia 

2008 r.20 Według stanu na dzień zakończenia kontroli, nadal trwały uzgodnienia treści 

omawianej Instrukcji pomiędzy MI a MRR.21 

Wobec braku Instrukcji Wykonawczej, monitorowanie oraz sporządzanie 

sprawozdań dotyczących realizacji POIiŚ wykonywane były przez Ministra bez 

                                                 
18 Pismo MRR z dnia 21  lutego 2007 r. nr DPI – III – 9612 – 8 – MZi/06. 
19 Pismo MRR z dnia 4 września 2008 r. nr DPI – IV – 92110 – (2) – 4 – DKa/08. 
20 Pismo MI z dnia 8 sierpnia 2008 r. nr ME4KJ – 0831 – 2(1)/08 
21Instrukcja Wykonawcza została zatwierdzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 
13 listopada 2008 r. o czym poinformował Izbę Minister Infrastruktury w odpowiedzi na wystąpienie 
pokontrolne. 
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ustalonych i zatwierdzonych procedur. Obowiązek sprawozdawczy dotyczący 

realizacji programu MRR wdroŜył od dnia 1 listopada 2007 r.,22 zaś obowiązek 

monitorowania przygotowania projektów indywidualnych do realizacji z dniem – 

1 maja 2008 r.23  

Ustalono, Ŝe do czasu zakończenia kontroli nie podpisano aneksu do 

Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura 

i Środowisko” dla osi priorytetowych VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN – T, VII – 

Transport przyjazny środowisku, VIII – Bezpieczeństwo drogowe i krajowe sieci 

transportowe, IX – Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej, zawartego w dniu 

11 kwietnia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a ówczesnym 

Ministrem Transportu, m.in. w zakresie przekazania uprawnień do podpisywania 

umów wstępnych (pre–umów) z beneficjentami. 

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe na mocy ww porozumienia MRR powierzył 

swoje zadania, jako Instytucja Zarządzająca, Ministrowi Transportu – Instytucji 

Pośredniczącej. W treści porozumienia nie upowaŜniono Ministra Transportu do 

podpisywania pre–umów z beneficjentami. Mimo to, w dniu 6 listopada 2007 r. 

Minister Transportu zawarł z Dyrektorem CUPT Porozumienie w sprawie realizacji 

priorytetów transportowych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, 

gdzie w § 2 ust. 3 pkt 1 Minister uczynił CUPT, jako IP II, odpowiedzialnym między 

innymi, za zawieranie z beneficjentami umów wstępnych (pre–umów) na 

przygotowanie projektów.  

W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską POIiŚ w dniu 5 grudnia 

2007 r. oraz zmianami w systemie wdraŜania programu, w dniu 17 stycznia 2008 r. 

MRR24 zwrócił się do Instytucji Pośredniczących, w tym do MI, o przedstawienie 

propozycji ewentualnych zmian w treści porozumień w poszczególnych sektorach 

wdraŜania POIiŚ. Od dnia 31 stycznia 2008 r. do dnia 27 sierpnia 2008 r. trwała 

wymiana korespondencji pomiędzy MI i MRR w sprawie propozycji zmian 

w porozumieniu. ChociaŜ we wszystkich proponowanych zmianach istniał zapis 

o przekazaniu Ministrowi Infrastruktury uprawnień do podpisywania pre-umów, to do 

dnia zakończenia kontroli aneks nie został podpisany. 25 

 

                                                 
22 Pismo MRR z dnia 3 grudnia 2007 r. nr DPI – 92122 – (1) – MH/07. 
23 Pismo MRR z dnia 29 kwietnia 2008 r. nr DKS – II – 079 – PS/64/08. 
24 Pismo MRR z dnia 17 stycznia 2008 r. nr DPI – III – 92110(2) – 1 – JSt/08. 
25Aneks do porozumienia został podpisany w dniu 17 października 2008 r. Patrz. Rozdział 4.2. 
Informacji – Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli. 
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3.2.1.2. W Instytucji WdraŜającej – Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych 

NIK negatywnie ocenia kierownictwo CUPT w zakresie organizacji pracy 
Urzędu w początkowej fazie jego funkcjonowania, tj. w okresie od dnia 
powołania pierwszego dyrektora CUPT do dnia zatwierdzenia regulaminu 
organizacyjnego (tj. do dnia 2 kwietnia 2008 r.). Późne opracowanie i przedłoŜenie, 

ministrowi właściwemu do spraw transportu, przez kierownictwo CUPT do 

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki, jak równieŜ długotrwały nabór 

pracowników, miało istotny, negatywny wpływ w początkowym okresie na 

działalność Urzędu. Było to szczególnie istotne z uwagi na fakt, Ŝe zgodnie 

z załoŜeniami, jakie przyjął wówczas Minister Transportu, w trakcie podejmowania 

decyzji o powołaniu jednostki, musiała ona powstać w trybie pilnym. Zdaniem 

Ministra, juŜ w 2007 r. CUPT winien wykonać ogromny zakres prac związanych 

z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania POIiŚ26. 

Stwierdzono, Ŝe pierwszy projekt regulaminu organizacyjnego CUPT powstał we 

wrześniu 2007 r., tj. w 2 miesiące po powołaniu Urzędu. Projekt ten, w wyniku wielu 

rozmów pomiędzy przedstawicielami CUPT a przedstawicielami Ministerstwa 

Transportu (a następnie Infrastruktury) był modyfikowany. Formalnie projekt 

regulaminu przedłoŜony został Ministrowi Infrastruktury do zatwierdzenia w dniu 

7 stycznia 2008 r. Zatwierdzenie regulaminu przez Ministra nastąpiło w dniu 

2 kwietnia 2008 r. Na tak długi okres uzgadniania i zatwierdzania tego dokumentu 

niewątpliwy wpływ wywarła zmiana dyrektora CUPT, która nastąpiła w dniu 7 lutego 

2008 r. Nowopowołana dyrektor CUPT zaproponowała zasadniczą zmianę struktury 

organizacyjnej Urzędu, co w bezpośredni sposób wpłynęło na konieczność 

wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym. 

Istotny, negatywny wpływ na działalność CUPT, w początkowym jego stadium 

organizacyjnym, miał długotrwały nabór pracowników. Stwierdzono bowiem, Ŝe 

według stanu na koniec września 2007 r. (po trzech miesiącach od dnia powołania 

Urzędu) zatrudnionych było zaledwie dwóch pracowników (dyrektor CUPT i główna 

księgowa na pół etatu), zaś na koniec 2007 roku stan zatrudnienia wynosił tylko 

37 osób. Zmiana na stanowisku dyrektora Urzędu wprowadziła oŜywienie w procesie 

zatrudniania pracowników, co przejawiło się w tym, Ŝe na koniec marca 2008 r. stan 

zatrudnienia wynosił 60 osób, zaś według stanu na dzień 8 października 2008 r. 

zatrudnionych było 85 osób. 

NIK negatywnie ocenia działania CUPT w zakresie terminowości 
opracowywania i procesie uzgadniania „Instrukcji Wykonawczej Instytucji 

                                                 

26 Pismo Ministra Transportu z dnia 8 marca 2007 r. Nr MT4AOs/083-17/07/706464 
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Pośredniczącej II stopnia”, określającej procedury kontroli, monitorowania, 
nadzoru przygotowania i realizacji projektów objętych POIiŚ. 

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe pomimo iŜ ww Instrukcja, zgodnie 

z pierwotnymi zaleceniami Instytucji Zarządzającej, winna być opracowana 

i zatwierdzona do końca lutego 2007 r., to faktyczne zatwierdzenie tego dokumentu 

przez Ministra Infrastruktury nastąpiło dopiero w dniu 31 lipca 2008 r., tj. 

15 miesięcy po planowanym terminie. Na tak długotrwały okres opracowywania tego 

dokumentu wpływały zarówno czynniki niezaleŜne od Urzędu, jak i od niego zaleŜne. 

Do pierwszej grupy czynników zaliczyć naleŜy w pierwszej kolejności zmianę 

koncepcji usytuowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia (CUPT). W początkowym 

okresie (2006 r.) planowano usytuować tę instytucję w ramach struktury 

organizacyjnej Banku Gospodarowania Krajowego, by na początku 2007 r. zmienić tę 

koncepcję na powołanie CUPT, jako państwowej jednostki budŜetowej podległej 

ministrowi właściwemu do spraw transportu. Drugim czynnikiem była długotrwała 

procedura powoływania tego Urzędu (Zarządzeniem Ministra Transportu Nr 5 z dnia 

29 marca 2007 r. utworzono CUPT z dniem 1 lipca 2007 r.).  

Do czynników zaleŜnych od CUPT naleŜał długotrwały proces opracowywania 

i uzgadniania omawianej Instrukcji pomiędzy CUPT a MI. Stwierdzono, Ŝe jej 

pierwszy projekt opracowany został przez instytucję zewnętrzną i przekazany przez 

Ministerstwo Infrastruktury do CUPT w dniu 16 listopada 2007 r. Zdaniem 

kierownictwa CUPT projekt ten nie spełniał wymagań Urzędu i w związku z tym 

konieczne były dalsze prace nad jego kształtem. W dniu 7 stycznia 2008 r. Dyrektor 

CUPT przekazał Dyrektorowi Departamentu Funduszy UE 2007 - 2013 w MI kolejny 

projekt Instrukcji. Uzgodnienia Instrukcji pomiędzy stronami trwały do lipca 2008 r. 

i zakończyły się zatwierdzeniem dokumentu przez Podsekretarza Stanu w MI w dniu 

31 lipca 2008 r. Na długotrwałość opracowania i uzgodnień omawianego dokumentu 

niewątpliwy wpływ wywarły opisane wcześniej problemy organizacyjne jednostki. 

NIK negatywnie ocenia działania kierownictwa CUPT związane 
z tworzeniem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) słuŜącego gromadzeniu 
i przetwarzaniu danych finansowych i rzeczowych dotyczących realizacji POIiŚ.  

Stwierdzono, Ŝe do dnia zakończenia kontroli w Urzędzie nie został utworzony LSI, 

zaś wdroŜenie tego systemu planowane jest na III kwartał 2009 r. 

NIK, jako nierzetelne, ocenia działania kierownictwa CUPT w zakresie 
sposobu wyłonienia wykonawcy systemu LSI.  

Ustalono, Ŝe początkowo kierownictwo CUPT planowało wyłonić wykonawcę 

w drodze przetargu. W tym celu w styczniu 2008 r. rozpoczęto opracowywanie 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W kwietniu 2008 r., w związku 

z sugestią przedstawiciela MRR, odstąpiono od organizacji przetargu, wskazując 

firmę Omega Software, jako dostawcę gotowego produktu. Wybór tej firmy nie został 
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poprzedzony wnikliwą analizą jej moŜliwości realizacji zamówienia, co 

spowodowało, Ŝe pomimo upływu 3 miesięcy od podjęcia decyzji odstąpiono od tej 

koncepcji opracowania systemu. Jako ostateczny argument posłuŜył kierownictwu 

CUPT wynik zapytania ofertowego skierowanego, w dniu 17 lipca 2008 r., do 6 firm 

informatycznych, profesjonalnie zajmujących się opracowywaniem i wdraŜaniem 

tego typu systemów. RóŜnice pomiędzy kosztami realizacji takiego programu 

pomiędzy ofertami otrzymanymi od ww 6 firm a firmą Omega Software, wskazywały 

na brak moŜliwości realizacji tego systemu przez wybraną firmę w zakresie 

niezbędnym dla potrzeb zamawiającego. Z kolei oferty przedstawione przez firmy 

informatyczne, zdaniem Urzędu były zbyt drogie i nie gwarantowały szybkiego 

opracowania systemu. Terminy proponowane przez oferentów sięgały początku 

2010 r. W efekcie kierownictwo CUPT podjęło decyzję o opracowaniu i wdroŜeniu 

systemu przez informatyków zatrudnionych bezpośrednio przez CUPT.  

W ocenie NIK przedstawione powyŜej działania CUPT nie zostały poprzedzone 

dogłębną analizą moŜliwości realizacji systemu, co w konsekwencji nie doprowadziło 

do jak najszybszego i merytorycznie poprawnego opracowania omawianego systemu 

informatycznego.  

Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe jak najszybsze wdroŜenie omawianego systemu jest 

niezwykle istotne, bowiem zdaniem Dyrektora CUPT: „..zbyt późne uruchomienie 

LSI doprowadzi do nagromadzenia danych, które nie będą na bieŜąco wprowadzane 

do systemu (…) a stworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego jest potrzebne 

w jak najkrótszym czasie.” 

 

3.2.1.3. U beneficjenta – PKP PLK S.A. 

NIK pozytywnie ocenia działania Zarządu  PKP PLK S.A. polegające na 
wdroŜeniu i realizacji, w zakresie wymaganym na poziomie podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację projektu (POZR - beneficjenta), rozwiązań 
w ramach systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych 
zawartych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.  

PowyŜsze działania polegały na: 

- realizacji przez PKP PLK S.A. zadań wynikających z wprowadzonego przez 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w czerwcu 2008 r., obowiązku 
przekazywania comiesięcznych, elektronicznych informacji beneficjenta  
o przygotowaniu projektów inwestycji kolejowych do realizacji, 

- wykonywaniu przez Spółkę zadań obowiązujących w ramach utworzonego przez 
Instytucję Zarządzającą (Ministra Rozwoju Regionalnego), elektronicznego Systemu 
Monitoringu Indywidualnych Projektów (SMIP), do którego PKP PLK S.A. uzyskała 
dostęp w lipcu 2008 r. oraz  
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- monitorowaniu stanu przygotowania projektów inwestycji kolejowych POIiŚ do 
realizacji. 

PKP PLK S.A., z własnej inicjatywy, opracowała i wprowadziła w Ŝycie 
„Wytyczne w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, objętych Programem Operacyjnym Infrastruktura 
i Środowisko w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”27 W wytycznych określono 
podział zadań, dotyczących przygotowania i realizacji projektów POIiŚ, pomiędzy 
oddziałami regionalnymi Spółki i Centralą PKP PLK S.A. oraz przydzielono 
poszczególne projekty inwestycyjne konkretnym jednostkom organizacyjnym Spółki 
do realizacji.  

W okresie objętym kontrolą, PKP PLK S.A. zaplanowała i zrealizowała cykl 
szkoleń dla pracowników Spółki. Szkolenia dotyczyły inwestycji współfinansowanych ze 
środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym projektów przewidzianych do 
współfinansowania w ramach POI i Ś. Szkoleniami objęto blisko 1100 osób. 

Tym samym stworzone zostały przez Spółkę warunki, umoŜliwiające 
realizację projektów inwestycyjnych w ramach POIiŚ.  

Ustalono równieŜ, Ŝe Zarząd PKP PLK S.A., w czasie poprzedzającym okres 
objęty kontrolą, opracował i wdroŜył jednolite procedury zarządzania środkami 
finansowymi pochodzącymi z funduszy unijnych. Zostały one zawarte w Podręczniku 
procedur, który opracowano na potrzeby realizacji kolejowych projektów 
inwestycyjnych przeprowadzanych w ramach programu obejmującego lata 2004 - 
2006.  

NIK pozytywnie ocenia podjęcie przez Zarząd Spółki działań mających 
na celu aktualizację ww Podręcznika, umoŜliwiaj ących realizację projektów 
kolejowych w ramach POIiŚ. Jednak naleŜy podkreślić, Ŝe zaktualizowanie 
Podręcznika procedur zarządzania Funduszem Spójności dla PKP PLK S.A. powinno 
nastąpić w terminie umoŜliwiającym stosowanie tych procedur w trakcie realizacji 
projektów kolejowych zawartych w POIiŚ, tj. przed podpisaniem umowy 
o dofinansowaniu. 

3.2.2. Monitorowanie i realizacja POIiŚ   

3.2.2.1. W Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwie 
Infrastruktury 

NIK negatywnie ocenia, pod względem rzetelności, nieterminowe 
sporządzanie w ministerstwie sprawozdań z realizacji POIiŚ28 oraz sprawozdań 

                                                 

27 Na mocy Uchwały Zarządu PKP PLK S.A. Nr 53/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.  
28 Zgodnie z „Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 – 2013 Wytyczne w zakresie 
sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” z dnia 17 grudnia 2007 r. 
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dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kolejowych 
(kluczowych)29.  

Stwierdzono, Ŝe spośród 10 sprawozdań miesięcznych i 2 okresowych, 

dotyczących realizacji POIiŚ, sporządzonych i przesłanych przez MI do MRR, 

w 4 przypadkach nastąpiło opóźnienie w stosunku do obowiązujących terminów. 

W odniesieniu do sprawozdań z przygotowania projektów indywidualnych, spośród 

3 sporządzonych przez MI, 2 przesłane zostały do MRR z opóźnieniem w stosunku 

do wyznaczonych terminów. 

 

Zgodnie z terminem ustalonym przez MRR, sprawozdania miesięczne z postępów 
w realizacji POIiŚ winny być przekazywane przez IP do IZ do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie. Przekazanie sprawozdania 
okresowego powinno nastąpić nie później niŜ po upływie 45 dni kalendarzowych od 
zakończenia okresu sprawozdawczego. Stwierdzono, Ŝe sprawozdania miesięczne 
z grudnia 2007 r. oraz z lutego 2008 r. przekazane zostały przez MI do MRR 
z opóźnieniem 1 dniowym, zaś 2 sprawozdania okresowe z lutego i sierpnia 2008 r. 
z opóźnieniem 5 dniowym.  

Zgodnie z terminem ustalonym przez MRR w piśmie z dnia 14 maja 2008 r. Nr DPI – VI 
– 92103 – 83 – MS/08 przekazywanie sprawozdań o stanie przygotowania projektów 
indywidualnych winno następować do 15 dnia kaŜdego miesiąca następującego po 
miesiącu sprawozdawczym. Stwierdzono, Ŝe sprawozdanie za maj 2008 r. IP przesłało do 
IZ z opóźnieniem trzydniowym, zaś za lipiec 2008 r. z opóźnieniem dwudniowym. 

 

Zdaniem NIK, przyczyną niedotrzymywania terminów w sprawozdawczości była 

między innymi szczupła obsada kadrowa we właściwym merytorycznie 

departamencie. Stwierdzono, Ŝe zagadnienia dotyczące weryfikacji sprawozdań 

nadsyłanych przez CUPT, jak i sporządzania sprawozdań przez MI realizowała 

1 osoba zatrudniona w Wydziale Systemu WdraŜania Departamentu Funduszy UE 

2007-2013. Monitorowanie przygotowania indywidualnych projektów realizował zaś 

Wydział Projektów Kluczowych tego departamentu, gdzie zatrudnionych było 

4 pracowników, w tym naczelnik, starszy specjalista i 2 referendarzy. W rezultacie, 

pomimo Ŝe realizacja POIiŚ jest w początkowym stadium, co oznacza znacznie 

mniejszy zakres prac do wykonania, wystąpiły juŜ opóźnienia w sprawozdawczości. 

NIK pozytywnie, pod względem rzetelności i celowości, ocenia działania 
Ministra na rzecz uzyskania jednoznacznego stanowiska Komisji Europejskiej, 

                                                 
29 Zgodnie z „Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata 2007 – 2013 Wytyczne 
w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych 
z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.” z 2007 r. 
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co do moŜliwości realizacji projektów kolejowych w systemie „projektuj 
i buduj” 30.  

Stwierdzono, Ŝe Minister w piśmie z dnia 28 marca 2008 r.31, wskazywał na to, Ŝe 

propozycje MRR w zakresie kryteriów wyboru projektów, zmierzają do wykluczenia 

ich realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Podkreślił równieŜ, Ŝe „w przypadku 

projektów realizowanych w systemie tradycyjnym proponowany przez MRR 

6 miesięczny termin na złoŜenie pełnej dokumentacji projektowej jest nierealistycznie 

krótki i doprowadzi do wyeliminowania wielu waŜnych projektów.” Kolejne 

wystąpienie w tej sprawie miało miejsce na III posiedzeniu Komitetu Monitorującego 

POIiŚ w dniu 8 kwietnia 2008 r., kiedy to przedstawiciel MI podkreślił, Ŝe usunięcie 

zapisów dotyczących programu funkcjonalno-uŜytkowego (przedłoŜonych przez 

przedstawiciela IZ) oznaczać będzie rezygnację z realizacji inwestycji w oparciu 

o formułę „projektuj i buduj”. Ostatecznie IZ w dniu 10 czerwca 2008 r. wystąpiła do 

Komisji Europejskiej o stanowisko w sprawie moŜliwości stosowania trybu „projektuj 

i buduj” w stosunku do projektów realizowanych w ramach POIiŚ. Pozytywne 

stanowisko Komisja Europejska przesłała z dniem 30 lipca 2008 r. Stanowisko to 

MRR przekazał Ministrowi Infrastruktury w dniu 27 sierpnia 2008 r.32 Stanowiło ono 

istotny impuls do szybszego podpisywania pre-umów pomiędzy CUPT a PKP PLK 

S.A. Wszystkie pre–umowy, pomimo przesuwania kolejnych planowanych terminów 

ich zawarcia, podpisane zostały do dnia 6 października 2008 r., tj. w terminie 

wyznaczonym przez MRR w „Wytycznych w zakresie jednolitego systemu 

zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 

1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.” 33.  

 

3.2.2.2. W Instytucji WdraŜającej – Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych 

CUPT, zgodnie z zasadami ustalonymi przez IZ w „Wytycznych w zakresie 

jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, 

zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju.”, monitorował na bieŜąco proces przygotowania indywidualnych 

projektów kolejowych do realizacji przez PKP PLK S.A. Monitoring rozpoczęto 

z dniem 1 maja 2008 r.  

                                                 
30 System ten polega na moŜliwości podpisania umowy o dofinansowaniu na podstawie programu 
funkcjonalno - uŜytkowego oraz decyzji środowiskowej uzyskanej na etapie ustalenia lokalizacji 
inwestycji, tj. bez konieczności przedstawienia pełnej dokumentacji i pozwoleń na budowę. 
31 Pismo MI z dnia 28 marca 2008 r. nr ME/MP8AP – 083 – 7 – (12)/08. 
32 Pismo MRR z dnia 27 sierpnia 2008 r. nr DPI – I – 92102 – 2 –RJ/08. 
33 Wytyczne zatwierdzone zostały przez Ministra Rozwoju Regionalnego w 2007 r. 
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W okresie objętym kontrolą, CUPT przekazał do Instytucji Pośredniczącej (MI) 

wszystkie wymagane sprawozdania na temat przygotowania indywidualnych 

projektów kolejowych. Spośród 4 sprawozdań sporządzonych przez CUPT 

i przekazanych Instytucji Pośredniczącej, 1 sprawozdanie przekazano 

z jednodniowym opóźnieniem. Pozostałe sprawozdania przesłano w zakładanych 

terminach. 

 
Sprawozdania przekazano odpowiednio: 

• w dniu 10 czerwca 2008 r. sprawozdanie za maj 2008 r., w terminie, 
• w dniu 11 lipca 2008 r. sprawozdanie za czerwiec 2008 r., jeden dzień opóźnienia, 
• w dniu 11 sierpnia 2008 r. sprawozdanie za lipiec 2008 r., w terminie, 
• w dniu 10 września 2008 r. sprawozdanie za sierpień 2008 r., w terminie. 
 

NIK ocenia pozytywnie, pod względem rzetelności i celowości, monitorowanie 
przez CUPT stanu realizacji indywidualnych projektów kolejowych. 
Stwierdzono, Ŝe CUPT na podstawie informacji uzyskiwanych od beneficjentów, 

w ramach systemu sprawozdawczości zgodnego z „Wytycznymi w zakresie 

sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”34, 

realizował na bieŜąco zadania z ww zakresu. Obowiązek sprawozdawczy, 

ustanowiony został przez MRR z dniem 1 listopada 2007 r.  

W okresie od dnia 11 listopada 2007 r. do dnia 30 września 2008 r., CUPT 

sporządził 9 sprawozdań miesięcznych, 3 sprawozdania okresowe i 1 sprawozdanie 

roczne dotyczące stanu realizacji projektów. Wszystkie te sprawozdania zostały 

opracowane w wymaganej formie i przekazane do MI w obowiązujących terminach. 

NIK pozytywnie ocenia działania kierownictwa CUPT w zakresie 
podpisywania umów wstępnych (pre-umów) z  PKP PLK S.A., dotyczących 
przygotowania do realizacji projektów kolejowych zawartych w ramach POIiŚ. 
Wprawdzie podpisywanie tych umów nie zostało zakończone w terminach pierwotnie 

planowanych przez zainteresowane strony (opóźnienia wyniosły do 2 miesięcy), tym 

niemniej proces zakończył się w terminie ustalonym przez Instytucję Zarządzającą – 

Ministra Rozwoju Regionalnego.  

 

Spośród 18 projektów listy podstawowej działania - 7.1. Rozwój transportu 
kolejowego: 

a) w sprawozdaniu za maj 2008 r. wykazano, Ŝe: 
• do końca maja 2008 r. nie podpisano Ŝadnej pre-umowy z PKP PLK S.A.; 
• planowany termin podpisania umów przedstawiał się następująco: 9 umów 
w okresie czerwiec - lipiec 2008 r., 8 umów w lipcu 2008 r. i 1 umowa w sierpniu 
2008 r.; 

                                                 
34 Wytyczne zatwierdzone zostały przez Ministra Rozwoju Regionalnego z dniem 17 grudnia 2007 r. 
Precyzują one zasady i obowiązki sprawozdawcze na kaŜdym z poziomów wdraŜania programu. 
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b) w sprawozdaniu za czerwiec 2008 r. wykazano, Ŝe: 
• do końca czerwca 2008 r. nie podpisano Ŝadnej pre-umowy, 
• planowany termin podpisania pre-umów przedstawiał się następująco: 10 umów do 
II połowy sierpnia 2008 r., pozostałe 7 umów we wrześniu lub w II połowie września 
2008 r., w odniesieniu do modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław – 
Poznań odnotowano, Ŝe zawarcie pre-umowy nie dotyczy odcinka Wrocław granica 
województwa, zaś na odcinku granica województwa – Poznań II połowa sierpnia 
2008 r.;  

c) w sprawozdaniu za lipiec 2008 r. wykazano, Ŝe: 
• do końca lipca 2008 r. nie podpisano Ŝadnej pre-umowy, 
• planowany termin podpisania pre-umów przedstawiał się następująco: 2 umowy do 
dnia 31 sierpnia 2008 r., 1 umowa do końca września 2008 r.,15 umów do końca 
października 2008 r. 
 

Z dniem 6 października 2008 r. podpisane zostały ostatnie pre-umowy dotyczące 

kontrolowanych projektów kolejowych, co oznaczało, Ŝe nie przekroczono terminu 

wyznaczonego przez IZ w „Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania 

i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”  

Głównymi przyczynami długotrwałego procesu podpisywania pre-umów przez 

CUPT, były czasochłonny proces uzgadniania terminów realizacji projektów 

wewnątrz struktur PKP PLK S.A. oraz zmiany kosztów całkowitych projektów, 

związanych ze zmianą zakresów inwestycji i uaktualnianiem kosztorysów wstępnych. 

NIK ocenia pozytywnie pod względem rzetelności i celowości działania 
kierownictwa CUPT mające na celu udzielenie beneficjentowi merytorycznego 
wsparcia w ramach przygotowania do realizacji projektów kolejowych 
zawartych w POIiŚ. I tak, odbyły się spotkania ze wszystkimi dyrektorami 

projektów PKP PLK S.A., w trakcie przygotowywania tekstów pre-umów 

przeprowadzono szereg konsultacji telefonicznych i pocztą elektroniczną oraz 

spotkań bezpośrednich z koordynatorami projektów. 

 

3.2.2.3. U beneficjenta – PKP PLK S.A. 

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe w przypadku projektu znajdującego się na liście 

podstawowej w działaniu 7.2 – Rozwój Transportu Morskiego, o numerze POI i Ś 7.2 

– 4 pn. „Projekt poprawy dostępu kolejowego do portu Gdańsk (most + linia 

kolejowa)” instytucjami odpowiedzialnymi za realizację projektu są PKP PLK S.A. 

oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Stwierdzono, Ŝe na podstawie 

porozumienia z dnia 5 lutego 2007 r. (nr B/05/17ak/00100/5555/07/R) zawartego 

pomiędzy ww stronami, Spółka przyjęła rolę beneficjenta (w rozumieniu przepisów 

UE) i wynikające z niej prawa i obowiązki. Na tej podstawie równieŜ podpisała 

z Dyrektorem CUPT pre - umowę dotyczącą tego projektu.  
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Natomiast w przypadku projektu w działaniu 7.3 - Transport miejski w obszarach 

metropolitalnych – o numerze POIiŚ 7.3. -7 pn. „Zintegrowany System Transportu 

Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej” 35, porozumienia takiego nie zawarto. 

Stwierdzono, Ŝe instytucjami odpowiedzialnymi za realizację tego projektu 

ustanowiono 4 podmioty, tj.: PKP PLK S.A. Oddział Regionalny w Krakowie, PKP 

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych, Gmina 

Miejska Kraków oraz Gmina Wieliczka.  

Do przyczyn tego stanu, naleŜy brak określenia przez IZ (MRR), na etapie 

zatwierdzania listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach POIiŚ, 

podmiotu będącego beneficjentem, w przypadkach wskazania kilku jednostek 

mających realizować dany projekt.  

W związku z niepodpisaniem porozumienia, do dnia zakończenia kontroli, nie 

zostało więc ustalone, który z ww podmiotów będzie odpowiedzialny m.in. za 

podpisanie pre-umowy, sprawozdawczość i monitoring przygotowania i realizacji 

projektu. NaleŜy podkreślić, Ŝe ww projekt ogłoszony został na liście projektów 

indywidualnych dnia 13 sierpnia 2008 r.36 i wg ustalonej przez Ministra Rozwoju 

Regionalnego procedury pre-umowa winna być podpisana w moŜliwie najkrótszym 

terminie, nie później jednak niŜ do dnia 13 lutego 2009 r.  

W ocenie NIK, niezbędnym jest podjęcie pilnych działań ze strony Zarządu 

Spółki mających na celu zawarcie stosownego porozumienia. 

                                                 
35 Projekt dotyczy przebudowy i modernizacji stacji kolejowej Kraków Główny oraz budowy 
przystanku osobowego Kraków Grzegórzki, wraz z adaptacją infrastruktury dla potrzeb transportu 
zbiorowego. Ponadto zmodernizowane zostaną linie kolejowe: Kraków BieŜanów - Wieliczka oraz 
Kraków Płaszów - Oświęcim na odcinkach linii pomiędzy st. Kraków Bonarka a st. Kraków 
Swoszowice. 
36 W Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy projektów 
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (M.P. Nr 58. 
poz. 521).  
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej 

kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Badania kontrolne zostały przeprowadzone na próbie obejmującej wszystkie  
24 projekty przewidziane do realizacji przez Spółkę PKP PLK S.A. w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu VII Transport 
przyjazny środowisku – Działanie 7.1. Rozwój transportu kolejowego oraz po 
1 projekcie w Priorytecie VII Transport przyjazny środowisku Działanie 7.2 Rozwój 
transportu morskiego i Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach 
metropolitalnych. O ile w Działaniu 7.1. rozwój transportu kolejowego PKP PLK 
S.A. była jedynym beneficjentem dla poszczególnych projektów, to w przypadku 
2 projektów w ramach Działania 7.2. i Działania 7.3. jednostka ta była 
współodpowiedzialna za realizacje tych projektów. I tak w przypadku: 

• POIiŚ 7.2. - 4 „Projektu poprawy dostępu kolejowego do portu Gdańsk 
(most+dwutorowa linia kolejowa) instytucją współodpowiedzialną za 
realizację projektu był Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 

• POIiŚ 7.3. - 7 „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego aglomeracji 
krakowskiej instytucjami współodpowiedzialnymi były: PKP Przewozy 
Regionalne Sp. Z o.o. Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych, Gmina 
Miejska Kraków i Gmina Wieliczka. 

 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 
zakończeniu kontroli 

We wszystkich skontrolowanych jednostkach protokoły kontroli podpisane 
zostały bez zastrzeŜeń. Do kierowników wszystkich jednostek skierowano 
wystąpienia pokontrolne, zawierające oceny oraz uwagi i wnioski zmierzające do 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Infrastruktury 
wnioskowano o: 

• doprowadzenie do szybkiego uzgodnienia i zatwierdzenia Instrukcji 
Wykonawczej dla Instytucji Pośredniczącej w Ministerstwie Infrastruktury, 

• terminowe opracowywanie i przekazywanie MRR sprawozdań związanych 
z realizacją POIiŚ, 

• doprowadzenie do szybkiego uzgodnienia i podpisania aneksu do 
porozumienia pomiędzy MRR a MI w sprawie systemu realizacji POIiŚ.   
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Z odpowiedzi Ministra Infrastruktury wynika, Ŝe wszystkie wnioski zostały 
zrealizowane. I tak: 

• Instrukcja Wykonawcza została zatwierdzona przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego w dniu 13 listopada 2008 r., 

• wszystkie sprawozdania z realizacji POIiŚ w okresie po zakończeniu kontroli 
NIK przekazane zostały MRR terminowo, 

• aneks do porozumienia pomiędzy MRR a MI w sprawie realizacji POIiŚ 
zawarto w dniu 17 października 2008 r. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Dyrektora CUPT wnioskowano 
o prowadzenie działań zmierzających do utworzenia, w jak najkrótszym terminie, 
Lokalnego Systemu Informatycznego. Z informacji Dyrektora CUPT wynika, Ŝe 
wniosek ten został zaakceptowany i jest w trakcie realizacji. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Zarządu PKP PLK S.A. 
wnioskowano o: 

• podjęcie działań mających na celu ustalenie podmiotu odpowiedzialnego m.in. 
za podpisanie pre-umowy, sprawozdawczość i monitoring projektu 
oznaczonego na liście podstawowej POIiŚ 7.3. - 7 Zintegrowany System 
Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej, 

• zaktualizowanie załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 53/2008 z dnia 4 lutego 
2008 r. Zarządu PKP PLK S.A. ustalającego przydział projektów: POIiŚ 7.1. -
17, POIiŚ 7.1. - 26 i POIiŚ 7.1. - 34  poszczególnym jednostkom 
organizacyjnym Spółki.  

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Zarząd PKP PLK S.A. poinformował 
o wystąpieniu, pismem z dnia 12 grudnia 2008 r., z propozycją zmiany do projektu 
POIiŚ 7.3. - 7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji 
krakowskiej, określającą Spółkę jako podmiot odpowiedzialny za jego realizację.  
W odniesieniu do drugiego wniosku, Zarząd poinformował o zaktualizowaniu 
Uchwały Nr 53/2008. 
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5. Załączniki 

5.1. Wykaz stosowanych skrótów  

UE Unia Europejska 

KE Komisja Europejska 

FS Fundusz Spójności  

Środki 

FS 
Środki pomocowe przyznane przez KE w ramach FS 

MF Ministerstwo Finansów  

MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (jednostka realizująca zadania 
Instytucji Zarządzającej)  

IZ Instytucja Zarządzająca. Instytucja wyznaczona w celu zarządzania  
i koordynacji Funduszu Spójności w Polsce oraz przygotowania  
i nadzorowania realizacji strategii wykorzystania Funduszu Spójności. 
Główny partner Komisji Europejskiej odnośnie interwencji Funduszu 
Spójności. Rolę IZ pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
(Minister Rozwoju Regionalnego). 

IP Instytucja Pośrednicząca. Podmiot, któremu Instytucja Zarządzająca 
delegowała część swoich zadań. W przypadku realizacji POIiŚ – dla 
transportu kolejowego, Instytucją Pośredniczącą jest minister właściwy do 
spraw transportu. 

IP II Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Podmiot, któremu Instytucja 
Pośrednicząca delegowała część swoich zadań. W przypadku realizacji 
POIiŚ, IPII jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

POZR Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu. Często jest on jednocześnie 
beneficjentem. Podmiot ten powinien być wskazany we wniosku  
o dofinansowanie z Funduszu Spójności oraz w Decyzji KE. JeŜeli 
nie wskazano inaczej, tylko ten podmiot ponosi wydatki kwalifikowane.  
W sektorze transportu kolejowego POZR jest PKP PLK S.A. KaŜda 
zmiana podmiotu odpowiedzialnego za realizację musi być zatwierdzona 
przez Komisję Europejską. 

TEN - T Trans-European Network for Transport. Transeuropejskie korytarze 
transportowe. Korytarz transportowy jest to ciąg infrastruktury 
transportowej międzynarodowego znaczenia. Ze względu na swe połoŜenie 
geograficzne, Polska zajmuje istotne miejsce w układzie sieci 
międzynarodowych korytarzy transportowych. 
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5.2. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek 

organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich 

kontrole 

 

Kontrolę w Ministerstwie Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych oraz w Spółce Polskie Koleje Państwowe „Polskie Linie Kolejowe” 
S.A. przeprowadził Departament Komunikacji i Systemów Transportowych NIK. 

 

5.3. Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 

odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

1.W okresie objętym kontrol ą ministrami właściwymi do spraw transportu byli: 

1. Jerzy Polaczek, Minister Transportu i Budownictwa, następnie Minister 
Transportu – w okresie od dnia  31 października 2005r. – do dnia 16 listopada 
2007 r. 

2. Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury - od dnia 16 listopada 2007 r. 

1.2. Podsekretarzami Stanu, nadzorującymi wykorzystanie środków z FS  byli:  

1. Barbara Kondrat, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu 
i Budownictwa oraz w Ministerstwie Transportu od dnia 11 stycznia 2006 r. do 
dnia 3 marca 2008 r. 

2. Patrycja Wolińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, od dnia 
3 marca 2008 r. 

 

2. W okresie objętym kontrol ą dyrektorami Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych były: 

1. Teresa Małecka od dnia 20 sierpnia 2007 r. do dnia 7 lutego 2008 r. 
2. Anna Siejda od dnia 7 lutego 2008 r. 

 
3. Sprawami PKP PLK S.A., w okresie objętym kontrol ą, kierował 

siedmioosobowy Zarząd w składzie:   
Prezes Zarządu: Krzysztof Celiński.   
Członkowie Zarządu: Mirosław Pawłowski, Józef JeŜewicz, Zbigniew Zarychta, 
Marek Pawlik, Agnieszka Sufata - Pawlak, Teresa Zwiernik.  
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5.4.  Wykaz podstawowych aktów prawnych 

dotyczących  kontrolowanej działalności 

1. 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. L. 06.210.25 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 
5 lipca 2006 r. dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/2999 (Dz. U. UE. L. 06.210 1.) 

3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
Fundusz Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 (Dz. U. UE. L. 
06.210.79) 

4. 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 L.06. 
371.1.ze zm.).  

5. Decyzja Rady  z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla spójności Nr 2006/702/WE (Dz. U. UE.L.06.291.11.) 

6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 
U. Nr 227, poz. 1658, ze . zm.); 

7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
249, poz.2104 ze zm.). 

8. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2007 r. 
w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007 - 2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z 2007 r. Nr 69, poz.757). 

9. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 października 2007 r. 
w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013 (M.P. z 2007 r. Nr 84, poz.883). 

10. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 listopada 2007 r. 
w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013 (M.P. z 2007 r. Nr 85, poz.916). 

11. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 marca 2008 r. 
w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007 - 2013 (M.P. z 2008 r. Nr 30, poz. 269). 
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5.5. Wykaz organów, którym przekazano informację  
o wynikach kontroli  

 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 

5. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 

6. Prezes Rady Ministrów 

7. Minister Infrastruktury 

8. Minister Rozwoju Regionalnego 

9. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

10. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

 

 

 


