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Wykaz stosowanych pojęć i skrótów �
Projekt

Ponadregionalny projekt budowy tras rowerowych realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
na lata 2007-2013, m.in. przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i pięć
urzędów marszałkowskich na terenie województw:
podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego

Projekt regionalny

Projekt budowy trasy rowerowej realizowany w każdym
województwie regionu Polski Wschodniej (podkarpackim,
świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim)
przez samorządy tych województw

PO RPW

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

IZ �

Instytucja Zarządzająca,
i Rozwoju

IP �

Instytucja Pośrednicząca, tj. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

PARP �

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

Beneficjent �

Samorząd każdego z województw regionu Polski Wschodniej,
tj. podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego

ZDW �

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Trasa rowerowa �

Droga dla rowerów w rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.)

Studium wykonalności �

Studium wykonalności projektu „Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej”, opracowane na zlecenie Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju dla całego projektu jak i dla każdego
z projektów regionalnych

MOR �

Miejsce obsługi rowerzystów – miejsce przeznaczone do
odpoczynku rowerzystów, wyposażone w różne elementy
infrastruktury, takie jak ławki, stojaki dla rowerów, zadaszone
wiaty

EFRR �

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ustawa o NIK �

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1096)

tj.

Ministerstwo

Infrastruktury
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Wprowadzenie
W ostatnich latach w Polsce powstało wiele oznakowanych szlaków rowerowych. Mają one jednak
charakter lokalnych pętli. Przeważnie są to krótkie trasy, maksymalnie jednodniowe, nietworzące
długich i spójnych ciągów, które mogłyby być wykorzystywane przez turystów do wielodniowych
podróży.
Odmienne rozwiązania przyjęto dla projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Jest to nowatorski,
ponadregionalny projekt liniowy, który polega na wybudowaniu podstawowej infrastruktury związanej
z obsługą ruchu rowerowego na obszarze pięciu województw Polski Wschodniej, tj. warmińskomazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Docelowa długość trasy,
planowana do wybudowania do końca 2015 r., wynosi około 2 tys. km. Ma to być jedna z najdłuższych
tras rowerowych w Europie. Będzie nią można przejechać znad Zalewu Wiślanego, przez Warmię
i Mazury i Podlasie, aż na Lubelszczyznę, Kielecczyznę i Podkarpacie.
Projekt ten finansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.
Zaplanowano w nim odnowienie istniejących już szlaków rowerowych, budowę nowych, wykorzystanie
dróg o niewielkim natężeniu ruchu, utworzenie sieci miejsc obsługi rowerzystów, a także jednolite
oznakowanie całej trasy. Według założeń projektu, rozwój turystyki rowerowej dla Polski Wschodniej ma
być znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, wykorzystującym potencjał regionu o niezwykłych
walorach krajoznawczo – turystycznych, przyrodniczych i kulturowych. Zakłada się, że trasa ta będzie
unikatowym produktem turystycznym, skierowanym do mieszkańców całej Europy. Napływ turystów ma
stworzyć z kolei szanse na wzrost popytu na wszelkiego rodzaju usługi związane z obsługą ruchu
turystycznego – świadczone głównie przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
co powinno przyczynić się do ich dynamicznego rozwoju.
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1. Założenia kontroli
Temat kontroli
P/15/090 Budowa tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Cele kontroli
Celem kontroli była ocena rzeczowej i finansowej realizacji przez samorządy województw Polski
Wschodniej projektów budowy tras rowerowych, a także nadzoru sprawowanego nad nimi przez IZ i IP.
Ocenie tej poddano w szczególności:
-

przygotowanie samorządów województw Polski Wschodniej do realizacji projektu budowy tras
rowerowych,
realizację projektów pod kątem ich zgodności z umową o dofinansowanie,
rzetelność przygotowania projektów do realizacji oraz skuteczność nadzoru sprawowanego nad
nimi przez IZ i IP,
osiągnięcie zakładanych wskaźników produktów realizowanych projektów.

Okres objęty kontrolą
Kontrolą objęto lata 2012-20151, a także działania podejmowane w okresie wcześniejszym,
o ile miały bezpośredni wpływ na zdarzenia będące przedmiotem kontroli.
Organizacja kontroli
Kontrola koordynowana przez Delegaturę NIK w Olsztynie, przeprowadzona została
w okresie od 4 lutego 2015 r. do 29 maja 2015 r. przez pięć delegatur – w Białymstoku, Kielcach,
Lublinie, Olsztynie oraz Rzeszowie.
Kontrole prowadzono z zastosowaniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o NIK,
tj. w odniesieniu do kontroli organów administracji rządowej i państwowych osób prawnych – pod
względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, a organów samorządu terytorialnego
i samorządowych jednostek organizacyjnych – pod względem legalności, gospodarności
i rzetelności.
Zakres podmiotowy kontroli
Badania kontrolne przeprowadzono w: Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (Instytucji
Zarządzającej PO RPW), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucji Pośredniczącej) oraz
u wszystkich beneficjentów realizujących projekty regionalne. W przypadku województw podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego były to urzędy marszałkowskie, zaś w pozostałych trzech województwach –
lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim – zarówno urzędy marszałkowskie jak i podległe im zarządy
dróg wojewódzkich bezpośrednio realizujące projekty.
Uzasadnienie podjęcia kontroli
Kontrolę podjęto z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli. Uzasadnieniem jej przeprowadzenia był
przede wszystkim niski poziom zrealizowanych płatności związanych z projektem. Na koniec III kwartału

1

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostkach, tj. do dnia 29 maja 2015 r.
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2014 r. wynosił on bowiem zaledwie 2,7%2, co wskazywało na ryzyko nieosiągnięcia założonych celów
budowy tras rowerowych w regionie Polski Wschodniej.
Inną przesłanką, która zadecydowała o podjęciu tej kontroli były ustalenia wcześniejszych dwóch
kontroli, tj. P/11/152 „Realizacja Programu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej
w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich.” oraz R/14/001
”Realizacja wybranych projektów budowy sieci szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”.
W ich wyniku stwierdzono m.in. nieefektywną i nieskuteczną realizację przez jednostki samorządu
terytorialnego projektów dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej, a zwłaszcza nieumiejętne
zarządzanie przez te jednostki skomplikowanymi procesami inwestycyjnymi. Skutkowało
to nieosiągnięciem zakładanych rzeczowych efektów projektów lub uzyskaniem produktów o niższej niż
zakładano jakości.

2 Według danych z Krajowego Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli („KSI SIMIK”) według stanu na dzień 30 września 2014 r.
w ramach umów zawartych z beneficjentami zakontraktowano kwotę 244,8 mln zł ze środków unijnych, a na rzecz beneficjentów
wypłacono 7,3 mln zł.
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2. � Podsumowanie wyników kontroli
2.1.

Ogólna ocena kontrolowanej działalności3

Według stanu na koniec marca 2015 r., tj. na dziewięć miesięcy przed ostatecznym
terminem zakończenia projektu budowy ponadregionalnej trasy rowerowej przebiegającej przez
pięć województw regionu Polski Wschodniej, żaden ze skontrolowanych samorządów
województw nie zrealizował ani jednego odcinka inwestycyjnego, na które podzielono tę trasę.
Roboty budowlane prowadzono zaledwie na 104,8 km jej długości4, zaś na odcinkach o długości
aż 1.898 km5 nie podjęto jeszcze żadnych prac. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę inwestycji
długoterminowych, polegającą na realizacji znacznego zakresu rzeczowego w końcowej ich
fazie, można się spodziewać, że w trakcie ostatnich trzech kwartałów 2015 r. długość
wybudowanej trasy znacząco się zwiększy. Niemniej, oprócz wykonania robót budowlanych
pełna realizacja projektu wymaga także podjęcia innych czasochłonnych czynności,
tj. odebrania wykonanych prac, przekazania inwestycji do użytku, a także rozliczenia
poniesionych nakładów finansowych. Należy mieć też na uwadze, że wykonywanie robót
budowlanych „pod presją czasu” może niekorzystnie wpłynąć na jakość zrealizowanej
infrastruktury. Dotychczasowy stan zaawansowania prowadzonych prac oraz zrealizowane
do końca marca 2015 roku płatności ze środków Unii Europejskiej (zaledwie 9,8% kwoty
zaplanowanej) wskazują na ryzyko niewykorzystania części środków i konieczność
sfinansowania z budżetów samorządów województw dotychczasowych wydatków, które
w związku z niepełną rzeczową realizacją projektu uznane zostaną za wydatki niekwalifikowalne.
Uzasadnienie oceny ogólnej:
1. � Minister Infrastruktury i Rozwoju podejmował działania na rzecz realizacji projektów budowy tras
rowerowych w Polsce Wschodniej zarówno na etapie przygotowania jak i ich realizacji. Nadzorował
również IP odpowiedzialną za bezpośredni nadzór nad beneficjentami realizującymi projekty
regionalne. Działania te nie były jednak w pełni skuteczne. Nie zniwelowały one bowiem opóźnień,
które wystąpiły w fazie przygotowawczej projektu i narastały w trakcie jego realizacji, zaś płatności
dokonane na rzecz beneficjentów były na niskim poziomie. Według stanu na koniec I kwartału
2015 r., na realizację pięciu projektów regionalnych zakontraktowano środki z EFRR w łącznej
kwocie 175,2 mln zł, z której wykorzystano 9,8%. Biorąc pod uwagę fakt, że w przedkładanych
wnioskach o płatność beneficjenci na bieżąco dokonywali rozliczeń wartości wykonanych prac
inwestycyjnych, poziom tego wskaźnika należy ocenić jako niski. Ze względu na to, że 2015 r.6 jest
ostatnim rokiem realizacji projektów z perspektywy finansowej 2007-2013, istnieje ryzyko,
3

Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywna.
Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną
o dodatkowe objaśnienie. W przypadku niniejszej kontroli, we wszystkich przypadkach poza Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Lublinie, zastosowano ocenę opisową kontrolowanej działalności.
4 W tym: na terenie województwa warmińsko-mazurskiego roboty budowlane prowadzono na odcinkach o łącznej długości 56,2 km,
na terenie województwa lubelskiego na odcinkach o długości 40 km, w województwie świętokrzyskim robotami budowlanymi objęto
7,3 km, a w województwie podlaskim 1,3 km. �
5 Długość planowanej do wybudowania trasy rowerowej, określona w umowach o dofinansowanie wg stanu na dzień 31 marca 2015 r., �
wynosiła 2.002,8 km. �
6 Zgodnie z założeniami PO RPW wszystkie projekty dofinansowane w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 powinny być �
zakończone i rozliczne do końca 2015 r. �
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że infrastruktura tras rowerowych nie zostanie w pełni wybudowana, a w konsekwencji nie zostaną
wykorzystane wszystkie środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone
na ten cel.
2. � Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizowała zadania Instytucji Pośredniczącej,
dotyczące m.in. przygotowania dokumentów niezbędnych do opracowania Studium wykonalności,
przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie, weryfikacji wniosków o płatność,
monitorowania postępu rzeczowego oraz kontroli realizacji projektów regionalnych. Do końca
I kwartału 2015 r. kontrolami na miejscu objęto wszystkich beneficjentów. Niemniej, informacje
i zalecenia pokontrolne przekazywano im po znacznym upływie czasu, tj. od 9 do 10 miesięcy
po przeprowadzeniu kontroli. Zdaniem Izby, tak duży upływ czasu od zakończenia czynności
kontrolnych do przedstawienia beneficjentom zaleceń powodował, że w związku z trwającą
realizacją projektów, stawały się one po części nieaktualne.
3. � Skontrolowane samorządy województw oraz zarządy dróg wojewódzkich7 były na ogół właściwie
przygotowane do realizacji projektów. Jedynie w przypadku województwa podlaskiego,
wprowadzone zmiany organizacyjne w urzędzie wpłynęły na wydłużenie procesu
przygotowawczego projektu i skutkowały skróceniem etapu prac budowlanych. Projekty regionalne
realizowano zgodnie z umowami o dofinasowanie, a terminy zakończenia poszczególnych etapów
dostosowywano do stopnia ich zaawansowania. Wszystkie skontrolowane jednostki we właściwy
sposób dokonywały wyboru wykonawców tych inwestycji. Wydatki ponoszono w sposób
gospodarny i prawidłowo rozliczano. Skuteczny był również nadzór sprawowany nad przebiegiem
prac. Stwierdzono bowiem tylko jeden przypadek, kiedy nadzór ten był niewystarczający,
skutkujący nienaliczeniem przez ZDW w Lublinie kar umownych wykonawcy, który przedmiot
umowy zrealizował z opóźnieniem wynoszącym cztery miesiące w stosunku do terminu
umownego. Niemniej jednak, na koniec marca 2015 r., tj. na dziewięć miesięcy przed ostatecznym
zakończeniem i rozliczeniem projektów regionalnych odnotowano bardzo niskie ich zaangażowanie
finansowe. W czterech województwach (podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińskomazurskim) poniesione wydatki nie przekroczyły 3,5% wartości projektów, a jedynie
w województwie lubelskim zaangażowanie to było znacząco wyższe i wyniosło 21,3%8.
W kontekście czasu pozostałego do zakończenia i ostatecznego rozliczenia projektów,
ich zaawansowanie należy ocenić jako niezadowalające.
Główną przyczyną niskiego rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu był fakt, iż
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego9 z blisko dwuletnim opóźnieniem w stosunku do założeń
programowych10 opracowało Studium wykonalności, będące podstawą do określenia lokalizacji trasy
rowerowej w poszczególnych województwach oraz kosztów jej budowy. Dokument ten, pomimo
wielokrotnego opiniowania go przez beneficjentów, zawierał ponadto liczne błędy, które nie zostały
wychwycone w procesie opiniowania. Wydłużyło to terminy opracowania dokumentacji projektowej oraz
7

Samorządy województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz zarządy dróg �
wojewódzkich w Lublinie, Rzeszowie i Kielcach. �
8 Szczegółowe dane dotyczące projektów regionalnych zawiera załącznik nr 2 do Informacji �
9

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1390), z dniem 27 listopada 2013 r. �
utworzono Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w drodze przekształcenia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. �
10 „Zarys modelu przygotowania i realizacji projektów w ramach Działania V.2. PO RPW” z grudnia 2008 r. �
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wpłynęło na przesunięcie terminów rozpoczęcia fazy realizacyjnej. Również nadzór sprawowany nad
przebiegiem tego projektu przez IZ oraz IP był nie w pełni skuteczny, pomimo intensywnych działań
podejmowanych przez ww. organy centralne11 na rzecz jego realizacji. Należy przy tym zaznaczyć, że
ze względu na charakter projektu oraz z uwagi na jego złożoność12, był on od początku obarczony
dużym ryzykiem nieosiągnięcia założonych celów. Instytucje biorące udział w projekcie nie miały
wzorców ani doświadczeń przy realizacji tego typu inwestycji i dopiero w trakcie jego realizacji
wypracowywane były standardy działania umożliwiające uniknięcie błędów w przedsięwzięciach
o podobnym charakterze.
Najniższe zaawansowanie odnotowano w przypadku projektów regionalnych realizowanych
w województwach podkarpackim i świętokrzyskim. Prace budowlane rozpoczęto dopiero w kwietniu
2015 r., obejmując nimi odcinki o długości: 80,4 km w województwie podkarpackim i 7,3 km –
w województwie świętokrzyskim, które stanowiły odpowiednio 18,8% i 3,5% planowanej długości trasy
rowerowej w tych województwach. Należy jednak zwrócić również uwagę, że na realizację projektów
regionalnych negatywnie wpływały opieszałe działania beneficjentów. Na przykład, samorząd
województwa warmińsko-mazurskiego zwlekał ze złożeniem wniosku o zawarcie aneksu do umowy
o dofinansowanie, zwiększającego wartość realizowanego projektu o kwotę 16.272,8 tys. zł, skutkiem
czego na dzień 30 czerwca 2015 r. samorząd ten nie miał zapewnionego pełnego finansowania tego
projektu. W województwie podlaskim postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie
robót budowlanych prowadzone były natomiast przewlekle, a dokumentacja projektowa poszczególnych
odcinków trasy rowerowej odbierana opieszale.

2.2.

Uwagi końcowe i wnioski

W ostatnim możliwym okresie realizacji projektów regionalnych niezbędne jest podjęcie
wzmożonych, wykraczających poza standardowe procedury, działań na rzecz zapewnienia powodzenia
przedmiotowego przedsięwzięcia. Prowadzony przez IZ i IP nadzór nie powinien obecnie ograniczać się
do analizy przedkładanych dokumentów rozliczeniowych, czy akceptowania kolejnych wniosków
o zmianę terminu zakończenia poszczególnych zadań składających na projekty regionalne. Jako dobre
praktyki w tym zakresie należy wskazać wprowadzenie obowiązku okresowego (np. dwutygodniowego)
raportowania o postępach prowadzonych inwestycji13, a także systematyczne wizyty monitorujące,
zarówno beneficjentów jak również wykonawców – w miejscu realizacji projektów regionalnych.
Aktualne, uzyskane bezpośrednio, informacje o tempie prowadzonych prac stanowić będą najlepszą
podstawę do podejmowania odpowiednich działań zaradczych.
Realizacja projektu polegającego na budowie inwestycji infrastrukturalnej o długości około
2 tys. km, przebiegającej przez obszar pięciu województw i wymagającej zaangażowania
aż 199 partnerów, od początku obarczona była dużym ryzykiem. Na zwiększenie tego ryzyka wpłynęło
również przyjęcie rozwiązania polegającego na centralnym opracowaniu Studium wykonalności,
od którego jakości i terminowości wykonania uzależnione było przystąpienie przez beneficjentów do
fazy realizacji projektów i sprawne jej przeprowadzenie. Niestety, dokument ten pomimo prowadzonego
przez IZ nadzoru nad jego wykonawcą, sporządzony został z bardzo dużym opóźnieniem i zawierał
11

Tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. �
Jest to pierwszy w Polsce projekt budowy kompleksowej trasy rowerowej o długości 2.002,8 km, przebiegającej przez obszar pięciu �
województw, w realizację którego zaangażowanych jest 199 podmiotów. �
13 Monitoring taki został wprawdzie wprowadzony przez IZ, ale dopiero z końcem 2014 r. – szerzej na stronie 11. �
12
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liczne błędy, które mimo wielokrotnego opiniowania projektu Studium przez przyszłych beneficjentów,
nie zostały wychwycone. Spowodowane było to przede wszystkim brakiem doświadczenia zarówno
IZ, IP jak i beneficjentów w realizacji wyjątkowego ze względu na swój charakter przedsięwzięcia.
Należy jednak zauważyć, że prawidłowo przeprowadzona analiza ryzyka powinna zidentyfikować ryzyko
(np. brak doświadczenia), określić jego akceptowalny poziom oraz działania, które należy podjąć w celu
zmniejszenia go do tego poziomu. Powinna ona stanowić następnie podstawę do opracowania
i wdrożenia mechanizmów zarządczych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Mechanizmy te
powinny być też na bieżąco modyfikowane i dostosowywane do aktualnej sytuacji w miarę ujawniania
się problemów mogących negatywnie rzutować na powodzenie całego przedsięwzięcia. Przykładem
takich działań jest okresowe zwiększenie przez jednego z beneficjentów składu osobowego zespołu
wdrażającego projekt14, w celu sprawnego przygotowania postępowań przetargowych niezbędnych do
rozpoczęcia robót budowlanych.

14

Rozwiązania takie przyjęto w ZDW w Lublinie – szerzej na str. 13.

11

Ważniejsze wyniki kontroli �

3. �

Ważniejsze wyniki kontroli

3.1. � Przygotowanie projektów budowy tras rowerowych do realizacji i nadzór
nad nimi sprawowany przez IZ oraz IP
3.1.2. � Działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju pełniącego funkcję IZ PO RPW
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z opóźnieniem wywiązało się z obowiązku przygotowania
projektu do realizacji i dofinansowania go ze środków PO RPW, a podjęte działania umożliwiły
beneficjentom przystąpienie do fazy realizacyjnej projektu. Jednym z najważniejszych działań mających
istotny wpływ na realizację projektu było opracowanie jednolitego Studium wykonalności dla całej trasy
rowerowej. Dokument ten sporządzony został opracowany dopiero w połowie 2012 r., tj. dwa lata po
terminie określonym w „Zarysie modelu przygotowania i realizacji projektów w ramach Działania V.2.
PO RPW” z 2008 r. Przyczyną opóźnienia były problemy z wyborem wykonawcy Studium wykonalności
(pierwszy przetarg został unieważniony15), a po wyborze wykonawcy – problemy z terminowym
wykonaniem wszystkich czterech etapów składających się na opracowanie tego dokumentu.
Ostatecznie Studium wykonalności sporządzono po upływie 533 dni od terminu określonego w umowie
z wykonawcą16. Spowodowane było to nierzetelnym realizowaniem przez wykonawcę zleconych prac,
skutkującym m.in. koniecznością uwzględniania przez niego licznych uwag zgłaszanych przez
Ministerstwo i beneficjentów do sporządzanej dokumentacji. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
nadzorowało prawidłowość wykonania umowy dotyczącej opracowania tego dokumentu, m.in. poprzez:
weryfikację pod względem merytorycznym i terminowości wykonania poszczególnych jego etapów
i przedstawianie dokumentacji do zaopiniowania beneficjentom oraz poprzez egzekwowanie, w związku
z opóźnieniami, kar umownych, których łączna kwota wyniosła 786,7 tys. zł, tj. 17% wartości umowy.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania nadzorcze IZ nie we wszystkich przypadkach
przyniosły zamierzone efekty i okazały się nie w pełni skuteczne. Nie tylko nie doprowadziły do
zniwelowania opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, lecz nawet nie zapewniły utrzymania ich na tym
samym poziomie. Pierwszy etap sporządzania tego dokumentu został zakończony z opóźnieniem blisko
dwumiesięcznym. Kolejne etapy Studium wykonalności realizowane były z coraz większymi
opóźnieniami, co negatywnie wpłynęło na cały proces realizacji projektu. Izba zwraca również uwagę,
że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie skorzystało z uprawnienia odstąpienia od umowy17,
w przypadku gdy wykonawca dopuści się w realizacji przedmiotu zamówienia opóźnienia
przekraczającego jeden miesiąc. Opóźnienie takie wystąpiło już na I etapie realizacji umowy, w związku
z czym już w maju 2010 r. Departament Programów Ponadregionalnych w ówczesnym Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego rekomendował Podsekretarzowi Stanu rozważenie odstąpienia od umowy.
Mimo tego, decyzja taka nie została podjęta i prace nad studium kontynuowane były przez podmiot,
co do którego zaistniały przesłanki wskazujące a to, że może on nie zapewnić terminowego ich
ukończenia oraz wymaganego standardu jakościowego przygotowywanego dokumentu18. Zdaniem Izby
rozwiązanie umowy z wykonawcą permanentnie przekraczającym terminy realizacji poszczególnych
15

Podstawą unieważnienia było niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, tj. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia �
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) �
16 Termin wykonania Studium wykonalności przez wykonawcę został określony w umowie na 21 grudnia 2010 r. �
17 Uprawnienia takie określono w § 11 ust. 3 umowy z wykonawcą. �
18 Podsekretarz Stanu, któremu rekomendowano odstąpienie od przedmiotowej umowy nie wyjaśnił z jakich przyczyn nie skorzystano �
z możliwości odstąpienia od tej umowy. �
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etapów zamówienia i doprowadzającym do coraz większych opóźnień byłoby w pełni zasadne.
Tak znaczne (533 – dniowe) opóźnienie w sporządzeniu tego dokumentu negatywnie wpłynęło na fazę
realizacji projektów przez poszczególnych beneficjentów, która uległa istotnemu skróceniu. Dopiero po
sporządzeniu Studium wykonalności samorządy mogły bowiem złożyć wnioski o dofinansowanie
projektów regionalnych i podpisać umowy o dofinansowanie.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rzetelnie nadzorowało Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, tj. Instytucję Pośredniczącą w zakresie realizacji projektów zakwalifikowanych do
dofinansowania. Systematycznie monitorowano bowiem postępy w realizacji projektów, a także
przeprowadzano w IP m.in. kontrole planowe, systemowe i doraźne. Egzekwowano również od IP
obowiązki wynikające z zawartego z nią porozumienia w sprawie podziału kompetencji, w tym m.in.
w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji projektów regionalnych. Po dokonaniu
w Ministerstwie oceny, że terminowa realizacja projektów regionalnych jest zagrożona, podjęto również
właściwe działania zaradcze polegające m.in. na:
− wdrożeniu specjalnego systemu monitorowania polegającego na sporządzaniu przez IP
szczegółowych dwutygodniowych informacji o postępach w realizacji poszczególnych elementów
trasy,
− organizowaniu cyklicznych spotkań z beneficjentami,
− zobowiązaniu samorządów województw podkarpackiego i lubelskiego do budowy dodatkowego
łącznika trasy rowerowej, który w przypadku niepełnej realizacji pierwotnych założeń zapewni
ciągłość trasy i jej ponadregionalny charakter.

3.1.3. Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełniącej funkcję IP PO RPW
Działania PARP w istotny sposób przyczyniły się do rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektów
regionalnych. Polegały one m.in. na terminowym opracowaniu „Studium przebiegu korytarza głównego
trasy rowerowej” – dokumentu stanowiącego podstawę ogłoszenia w 2009 r. przez IZ postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium wykonalności, udzieleniu wsparcia
merytorycznego beneficjentom w trakcie przygotowania projektów do realizacji, a także rzetelnej
weryfikacji wniosków o dofinansowanie i podpisaniu z samorządami pięciu województw umów
o dofinansowanie projektów regionalnych. Nadzór nad realizacją projektów regionalnych polegał
głównie na weryfikacji składanych przez beneficjentów wniosków o płatność, akceptacji
zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz kontroli przeprowadzanych
u beneficjentów.
W latach 2012-2015 (I kwartał) IP zweryfikowała 61 wniosków o płatność, na ogólną kwotę
dofinansowania ze środków UE w wysokości 28.594,2 tys. zł (16,3% planowanego dofinansowania).
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, sformułowanej na podstawie badania pięciu wniosków na łączną
kwotę 5.588,6 tys. zł (19,5% ogółu), ich oceny formalne i merytoryczne dokonane zostały prawidłowo
i w terminach ustalonych w wewnętrznych uregulowaniach. W przypadkach tego wymagających,
od beneficjentów wyegzekwowano brakującą dokumentację.
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Agencja wywiązywała się również z obowiązku przeprowadzania u beneficjentów kontroli
na miejscu, wynikającego z obowiązującej procedury kontroli19. Ich przedmiotem była weryfikacja
stopnia realizacji projektów regionalnych, prawidłowość udzielania zamówień publicznych,
wywiązywanie się z działań promocyjno-informacyjnych, a także ocena wdrażania zaleceń
pokontrolnych. Nie w pełni zrealizowano jednak roczne plany kontroli, gdyż w 2014 r. nie
przeprowadzono jednej z pięciu kontroli zaplanowanych u beneficjentów. Ponadto opieszale
przekazywano beneficjentom informacje i zalecenia pokontrolne. Dokumenty te przesyłane były po
znacznym upływie czasu (od 9 do 10 miesięcy) od przeprowadzenia kontroli projektów realizowanych
w poszczególnych województwach. Spowodowane to było m.in. zleceniem przeprowadzania kontroli
podmiotowi zewnętrznemu, który nie w pełni wywiązywał się z nałożonych na niego obowiązków oraz
potrzebą konieczności zachowania spójności podejścia IP do wszystkich kontrolowanych podmiotów.
Zdaniem Izby, sposób przeprowadzenia tych kontroli należy ocenić jako nierzetelny, bowiem tak duży
upływ czasu od zakończenia czynności kontrolnych do przedstawienia beneficjentom zaleceń
pokontrolnych powodował, że zalecenia te stawały się jednak po części nieaktualne.
Instytucja Pośrednicząca monitorowała postęp rzeczowo-finansowy projektów regionalnych.
Działania w tym zakresie polegały na analizie okresowych sprawozdań, miesięcznych informacji,
udzielaniu bieżących konsultacji i przeprowadzaniu wizyt monitorujących, a także podejmowaniu działań
zaradczych. Monitoring ten wykazał, że termin zakończenia realizacji projektu jest zagrożony,
w związku z czym z końcem 2014 r. został on umieszczony na liście projektów objętych szczególnym
monitorowaniem. Skutkiem tego beneficjenci zobowiązani zostali do przekazywania miesięcznych
informacji o postępach w realizacji trasy, w podziale na 1.200 odcinków, według kategorii działań
inwestycyjnych. Jakkolwiek decyzja ta była w pełni uzasadniona, to zdaniem Izby powinna zostać
podjęta znacznie wcześniej. Sam fakt dwuletniego opóźnienia w opracowaniu Studium wykonalności,
skutkujący opóźnieniem wszystkich pozostałych etapów projektu w stosunku do pierwotnych założeń,
uzasadniał uznanie tego projektu za zagrożony i umieszczenie go na ww. liście już pod koniec 2012 r.
Wówczas adekwatne do sytuacji działania zarządcze podjęte zostałyby dużo wcześniej, co niewątpliwie
pozytywnie wpłynęłoby na tempo prowadzonych prac.
Ustalono również, że w związku ze znacznymi opóźnieniami w realizacji projektu regionalnego
prowadzonego przez samorząd województwa podkarpackiego na trasie o długości 428,2 km oraz
znaczącym ryzykiem jego nieterminowego zakończenia, Instytucja Pośrednicząca wraz z Instytucją
Zarządzającą PO RPW w lipcu 2014 r. zobowiązała beneficjenta do zaprojektowania krótszego odcinka
trasy łączącego województwo podkarpackie ze świętokrzyskim. W przypadku niezrealizowania projektu
regionalnego w pierwotnym zakresie, rozwiązanie to umożliwi zachowanie ciągłości i utrzymanie
ponadregionalnego charakteru budowanej trasy rowerowej.

3.2. � Przygotowanie samorządów województw Polski Wschodniej do realizacji
budowy tras rowerowych
Wszystkie samorządy zapewniły wykonalność instytucjonalną projektów regionalnych, a zadania
w tym zakresie realizowały samodzielnie lub delegowały je do podległych im zarządów dróg
19 „Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym”, zatwierdzone przez
Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 5 czerwca 2012 r.
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wojewódzkich. Na etapie przygotowania projektów do realizacji, w strukturach urzędów wydzielono
komórki organizacyjne lub powołano zespoły do ich wdrażania, w których liczba pracowników
zaangażowanych w proces przygotowawczy wynosiła, w zależności od województwa, od kilku do
kilkunastu osób. Na uwagę zasługują działania zarządcze podjęte w tym zakresie przez dyrektora ZDW
w Lublinie. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań, zwiększył on skład osobowy zespołu
wdrażającego projekt z dziesięciu do 17 osób i dodatkowo do ich wykonywania upoważnił kolejnych
ośmiu pracowników. W efekcie, w sytuacji spiętrzenia się prac, np. w trakcie przygotowywania
postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych, w realizację projektu
zaangażowanych było okresowo nawet 23 pracowników ZDW. W ocenie NIK, było to bardzo efektywne
rozwiązanie, czego dowodem jest fakt, że projekt regionalny w województwie lubelskim na dzień
zakończenia kontroli był najbardziej zaawansowany.
Niezbędne zmiany organizacyjne wprowadzone zostały przez skontrolowane jednostki w terminach
umożliwiających niezwłoczne przystąpienie do realizacji projektu. W przypadku jednego beneficjenta
zmiany te wpłynęły jednak na wydłużenie fazy przygotowawczej projektu i skrócenie okresu
przeznaczonego na prace budowlane.
•

Zmiany organizacyjne wprowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
w Białymstoku bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie, polegały na powierzeniu zadań
związanych z realizacją projektu pracownikom, którzy dotychczas nie zajmowali się tymi zagadnieniami.
Potrzebowali oni dłuższego czasu na szczegółowe zapoznanie się z założeniami projektu.
W konsekwencji postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej trasy ogłoszono cztery
miesiące po podpisaniu umowy i trzy miesiące po upływie terminu przewidzianego w pierwotnym
harmonogramie rzeczowo-finansowym (III kwartał 2012 roku). Miało to wpływ na ograniczenie czasu
zaplanowanego na fazę realizacyjną projektu.

Skontrolowane samorządy województw i podległe im jednostki organizacyjne czynnie uczestniczyły
w pracach nad Studium wykonalności, przygotowując i przekazując jego wykonawcy niezbędne
materiały i opinie dotyczące dokumentacji sporządzanej na każdym etapie opracowywania ww.
dokumentu. Wywiązały się również z obowiązku terminowego złożenia wniosków o dofinansowanie
projektów regionalnych, w których podały rzetelne dane. W przypadkach tego wymagających
dokonywały również korekt, zgodnie z zaleceniami IP.
Beneficjenci na ogół prawidłowo wywiązywali z określonego w umowie o dofinansowanie
obowiązku terminowego przedkładania PARP harmonogramów rzeczowo-finansowych
i harmonogramów przekazywania dofinansowania. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono
w przypadku jednego skontrolowanego podmiotu.
•

ZDW w Rzeszowie przekazał pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy z 10 - dniowym opóźnieniem
natomiast dwie jego aktualizacje sporządził nierzetelnie. Nie uwzględniały one bowiem przyjętego
sposobu realizacji projektu. W okresie od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r. zaniechano również
aktualizowania ww. harmonogramu, pomimo zaistnienia przesłanek uzasadniających dokonanie takich
aktualizacji. Spowodowane to było m.in. pracami związanymi ze zmianą formuły realizacji projektu
regionalnego na „zaprojektuj i wybuduj”, zmniejszaniem zakresu rzeczowego projektu, zmianami
przebiegu trasy rowerowej oraz prowadzonymi postępowaniami przetargowymi.

Stosownie do zapisów umów o dofinasowanie, samorządy województw podpisały umowy lub
porozumienia ze wszystkimi partnerami projektów regionalnych, w tym m.in. z jednostkami samorządu
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terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz jednostkami lasów państwowych.
W dokumentach tych prawidłowo określono obowiązki stron. Zawarto je w terminach umożliwiających
prawidłową realizację przypisanych im zadań.

3.3. � Realizacja projektów budowy tras rowerowych pod kątem ich zgodności
z umową o dofinansowanie
Skontrolowane samorządy województw rzetelnie realizowały projekty budowy tras rowerowych,
według wybranych przez siebie modeli realizacji inwestycji, tj. w formule „zaprojektuj i wybuduj” bądź
w modelu, w którym odrębnie zlecano opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wyłaniano
wykonawców robót budowlanych. Zgodnie z założeniami Studium wykonalności, budowane trasy
rowerowe podzielone zostały na odcinki inwestycyjne, odpowiadające na ogół odcinkom powiatowym
i gminnym, z wyodrębnieniem obiektów inżynierskich.
•

W województwie podkarpackim w trakcie realizacji projektu zmieniono sposób jego realizacji,
w stosunku do przyjętego w Studium wykonalności. Za zgodą PARP, zrezygnowano z odrębnego
wyłaniania wykonawców dokumentacji projektowej i robót budowlanych na rzecz wykonania zadania
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zmianę tę władze samorządowe uzasadniały tym, iż formuła
ta przyspiesza realizację projektów inwestycyjnych i umożliwia bezpośredni kontakt projektanta
z wykonawcą. Przyjęte rozwiązania, odmienne niż w pozostałych samorządach, nie przyniosły jednak
spodziewanego efektu, o czym świadczy bardzo niski stan zaawansowania ww. projektu.

W związku z realizowanymi projektami regionalnymi skontrolowane jednostki przeprowadziły
według stanu na 28 lutego 2015 r. 75 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na łączną kwotę
142.307,5 tys. zł. Badanie 15 postępowań (20% ogółu) na łączną kwotę 88.712,8 tys. zł (62,3% wartości
ogółem) wykazało, że wykonawców dokumentacji projektowej i robót budowalnych w każdym przypadku
wyłoniono z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania podmiotów, na podstawie
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niemniej w województwie podlaskim postępowania
o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych prowadzone były przewlekle.
Wskutek błędów pracowników Urzędu popełnianych przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w każdym z nich beneficjent musiał udzielać wykonawcom szeregu odpowiedzi,
co w konsekwencji wpłynęło na przesunięcie terminu otwarcia ofert od czterech do 17 dni.
Realizacja umów zawartych z wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych
we wszystkich zbadanych przypadkach przebiegała prawidłowo, wykonawcy terminowo wywiązywali się
z obowiązków w nich określonych, a beneficjenci przed rozpoczęciem prac budowlanych posiadali
wymagane dokumenty formalno-prawne dotyczące realizowanych inwestycji. Właściwe organy
administracji architektoniczno-budowlanej informowane były również o zamierzonych terminach
rozpoczęcia robót, stosownie do uregulowań zawartych w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
Niemniej w województwie podlaskim dokumentacja projektowa poszczególnych odcinków trasy
rowerowej odbierana była opieszale. Ostatecznie odebrano ją bowiem od wykonawcy dopiero w okresie
od ośmiu do blisko 14 miesięcy od upływu terminu wskazanego w pierwotnym harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Spowodowane to było m.in. weryfikacją otrzymanej dokumentacji przez
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pracowników Urzędu oraz koniecznością jej uzupełniania przez wykonawców. Skutkowało to
przesunięciem terminów realizacji kolejnych etapów projektu.
Skontrolowane jednostki wywiązały się z określonego w umowach o dofinansowanie obowiązku
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków związanych z projektami regionalnymi.
Objęte kontrolą NIK wydatki20 zostały poniesione w okresie kwalifikowalności tych projektów. Dowody
księgowe potwierdzające operacje gospodarcze ujęte zostały w księgach
rachunkowych
w prawidłowych kwotach, a ich wykonanie potwierdzane było protokołami zdawczo-odbiorczymi.
Pomimo podejmowania przez samorządy poszczególnych województw działań w celu pełnej
realizacji projektów regionalnych, do 31 grudnia 2014 r. wydatkowano jedynie 4,6% ogólnej ich wartości,
a na koniec I kwartału 2015 r. wydatki te wzrosły do zaledwie 5,9%. Było to skutkiem niskiego
zaangażowania rzeczowego wszystkich ww. projektów. Na koniec I kwartału 2015 r. prace budowlane
prowadzone były na odcinkach o łącznej długości 104,8 km, co stanowiło zaledwie 5,2% planowanej
długości trasy rowerowej. Do czasu zakończenia kontroli pracami tymi objęto dodatkowe 258,9 km,
jednakże były one w początkowej fazie. W efekcie, w żadnym ze skontrolowanych województw nie
zakończono ani jednego odcinka inwestycyjnego budowanej trasy rowerowej, tym samym nie osiągnięto
chociaż części przyjętych wskaźników produktu dotyczących m.in. długości oznakowanej trasy, liczby
MOR czy wybudowanych obiektów inżynierskich21. Zdaniem skontrolowanych samorządów
województw, pomimo niskiego stanu zaawansowania budowy tras rowerowych zostaną one, zgodnie
z zaktualizowanymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi, zakończone do końca 2015 r. Najwyższa
Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że zaistniałej sytuacji brak jest rezerwy czasowej na ewentualne
opóźnienia w realizacji prac budowlanych. Ponadto, pełna realizacja projektu oprócz wybudowania trasy
rowerowej wymaga także podjęcia innych czasochłonnych czynności, tj. odebrania robót od
wykonawców i przekazania inwestycji do użytku, a także rozliczenia poniesionych nakładów
inwestycyjnych. Należy mieć też na uwadze, że wykonywanie robót budowlanych „pod presją czasu”
może niekorzystnie wpłynąć na jakość zrealizowanej infrastruktury.

20
21

W ramach kontroli zbadano próbę wydatków stanowiącą 68,8% ogółu poniesionych do dnia 28 lutego 2015 r.
Szczegółowe dane dotyczące poziomu realizowanych projektów regionalnych zamieszczono w załączniku nr 2 do Informacji
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Zdjęcie nr 1. Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) w budowie, usytuowane na pograniczu powiatów
kętrzyńskiego i węgorzewskiego (woj. warmińsko-mazurskie) – widok od strony jeziora Mamry.

Źródło: Materiały kontrolne NIK �
Zdjęcie nr 2. Stan budowy trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 812 (województwo lubelskie). �

Źródło: Materiały kontrolne NIK �
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Zdjęcie nr 3. Stan budowy trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 679 w okolicach miejscowości Gać
(woj. podlaskie).

Źródło: Materiały kontrolne NIK

W poszczególnych województwach projekty regionalne znajdowały się w różnej fazie realizacji.
I tak na przykład:
•

W województwie lubelskim na koniec lutego 2015 r. prace budowlane prowadzono na odcinkach o łącznej
długości 40 km, tj. 11,2% planowanej długości trasy. Do zakończenia kontroli zawarto umowy na roboty
budowlane dotyczące całości planowanej trasy rowerowej, określające termin jej wybudowania do końca
2015 r.

•

W województwie podkarpackim, pomimo zawarcia umów z wykonawcami na realizację wszystkich odcinków
trasy rowerowej, roboty budowlane rozpoczęto dopiero w kwietniu 2015 r. na dwóch odcinkach o łącznej
długości 80,4 km (18,8%) spośród 11 realizowanych zadań w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Niemniej
znajdowały się one we wstępnej fazie realizacji.

•

W województwie świętokrzyskim do dnia 28 lutego 2015 r. nie rozpoczęto robót budowlanych na żadnym ze
103 odcinków planowanej trasy rowerowej. Do dnia 15 kwietnia 2015 r. roboty takie prowadzono jedynie na
odcinkach o łącznej długości 7,3 km, co stanowiło 3,5% planowanej długości trasy, natomiast dla jednego
odcinka nie została jeszcze zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych.

Główną przyczyną niskiego zaangażowania rzeczowo-finansowego projektów regionalnych była
konieczność korygowania przez beneficjentów, już na etapie realizacyjnym, wynikających ze Studium
wykonalności założeń dotyczących budowy tras rowerowych. Przyjęte w tym dokumencie rozwiązania
nie we wszystkich przepadkach odpowiadały istniejącemu stanowi faktycznemu w terenie.
Nie uwzględniono w nim wszystkich robót niezbędnych do wykonania oraz rzeczywistych ich kosztów.
Studium nie zawierało pełnej inwentaryzacji obiektów inżynierskich. Nie zostało ono poprzedzone też
rzetelną analizą własności nieruchomości przy planowaniu przebiegu tras rowerowych. Wystąpiły
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bowiem przypadki ustalenia jej przebiegu przez grunty prywatne lub tereny zamknięte, należące do
PKP. Na przykład, w przypadku:
•

Województwa lubelskiego – w Studium wykonalności nierzetelnie określono koszty budowy dwóch kładek
pieszo-rowerowych – nad rzeką Żółkiewką w miejscowości Krasnystaw i nad rzeką Wieprz w miejscowości
Szczebrzeszyn. Według kosztorysów inwestorskich, wartość robót budowalnych na tych obiektach była
wyższa o 2.051 tys. zł od kwoty przyjętej w Studium. Ze względów technicznych beneficjent musiał również
odstąpić od poszerzenia obiektu mostowego nad rzeką Grabar w miejscowości Kodeń, oszacowanego
w Studium na kwotę 40,2 tys. zł i wybudowania w to miejsce dwóch jednokierunkowych kładek
za 1.185,7 tys. zł. Dodatkowo, prace związane z przebudową przepustów zaniżono w omawianym
dokumencie o 1.385,0 tys. zł.

•

Województwa świętokrzyskiego – w Studium wykonalności nie doszacowano wartości technologii robót
budowalnych na drogach gruntowych, poprzez nieuwzględnienie konieczności wzmocnienia podłoża
gruntowego. Wpłynęło to na zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 1.478,0 tys. zł. Przyjęty w ww.
dokumencie koszt budowy kładki w miejscowości Szczukowice został zaniżony o 1.054, 0 tys. zł.

•

Województwa warmińsko-mazurskiego – w Studium wykonalności nie uwzględniono konieczności budowy
kładki rowerowej oraz przepustów i odwodnienia na odcinku doliny rzeki Łyny (m.in. na terenie miasta
Lidzbark Warmiński), co spowodowało wzrost kosztów inwestycji o 781,6 tys. zł. W mieście Frombork
beneficjent musiał dokonać zmian przebiegu trasy rowerowej, gdyż według Studium wykonalności
jej przebieg w obrębie starego miasta miał prowadzić po zabytkowych schodach pomiędzy katedrą
a planetarium, a nawierzchnia ścieżki miała być wykonana z masy bitumicznej, pomimo zlokalizowania jej
na obszarze objętym ścisłą ochroną konserwatorską. Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost kosztów
inwestycji o 2.891,3 tys. zł w stosunku do wartości określonej w tym dokumencie. Nierzetelnie
przeprowadzono również inwentaryzację planowanej trasy rowerowej. Na przykład, w przypadku odcinka
o długości 10.692 m w gminie Budry (w powiecie węgorzewskim) nie uwzględniono zniszczonego obiektu
mostowego znajdującego się w przebiegu trasy, na odcinku pomiędzy miejscowościami Budry i Dąbrówka
Polska. Spowodowało to konieczność zaprojektowania i wybudowania nowego obiektu o rozpiętości przęsła
około 25 m.

Zmiany przebiegu trasy w porównaniu do założeń Studium wykonalności wpłynęły na modyfikację
wskaźników produktu określonych w umowach o dofinansowanie. Spowodowały one m.in. wydłużenie
o 21 km oznakowanej trasy rowerowej i o 8 km wybudowanych ścieżek asfaltowych, a także skrócenie
o 4,5 km długości wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych i o 11 km długości przebudowanych
dróg gruntowych. Skutkiem tych zmian było również zwiększenie o 15% ogólnej wartości projektów
regionalnych, tj. o kwotę 39.660,2 tys. zł. Do końca maja 2015 r. 59% tej kwoty (23.387,4 tys. zł)
zostało przez PARP zaakceptowane w podpisanych z beneficjentami aneksach. Aneksy do umów
o dofinansowanie zawarły samorządy województw podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zwlekał natomiast ze złożeniem do IP wniosku
o zawarcie aneksu podwyższającego o kwotę 16.272,8 tys. zł wartość realizowanego w tym
województwie projektu regionalnego. Stosowną dokumentację złożono dopiero w kwietniu 2015 r.
pomimo, że informacje o potrzebie zwiększenia wartości realizowanej inwestycji posiadano już siedem
miesięcy wcześniej. Brak zapewnienia finansowego ze strony IP stanowi obecnie istotne zagrożenie
zrealizowania projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.
Skontrolowane samorządy województw wywiązywały się z obowiązku sprawowania nadzoru nad
realizacją umów przez wykonawców robót budowlanych. Przedstawiciele beneficjentów uczestniczyli
m.in. w radach budowy oraz w odbiorach częściowych i końcowych, dokonywali weryfikacji
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dokumentacji projektowej i wykonawczej, a także analizowali składane wnioski o płatność wraz
z protokołami odbioru. W bieżącym zarządzaniu procesem inwestycyjnym wykorzystywano narzędzia
informatyczne w znacznym stopniu ułatwiające monitorowanie postępów prowadzonych prac, a także
gromadzenie i zarządzanie dokumentacją.
Stwierdzona w toku kontroli jedyna nieprawidłowość w tym zakresie polegała na niewłaściwie prowadzonym
przez ZDW w Lublinie nadzorze nad realizacją umowy dotyczącej budowy odcinka trasy rowerowej na terenie
powiatu włodawskiego i bialskiego, o długości 1,833 km i wartości 209 tys. zł. W skutek niedostatecznego
monitorowania wykonania przedmiotu umowy, wystąpiły opóźnienia w terminie jego realizacji - odbiór ostateczny
tego odcinka przesunięto z 15 grudnia 2014 r. na 17 maja 2015 r. Ponadto, ZDW nie naliczył wykonawcy kar
umownych z tego tytułu w wysokości 128,7 tys. zł, które zostaną naliczone po dokonaniu ostatecznego odbioru
wykonanych prac .

W trzech województwach realizujących projekty budowy tras rowerowych za pośrednictwem
zarządów dróg wojewódzkich (lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie), beneficjenci na ogół
prawidłowo nadzorowali podległe im jednostki bezpośrednio realizujące projekty regionalne. Opiniowali
oni dokumentację przetargową związaną z wyborem wykonawców prac projektowych i budowlanych,
występowali z wnioskami o dokonywanie zmian w budżetach województw, koordynowali przekazywanie
środków przez partnerów projektów, uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez IP i IZ,
w posiedzeniach rad technicznych, a także spotkaniach dotyczących propozycji zmiany przebiegu trasy,
lokalizacji elementów i promocji. Monitorowali również realizację inwestycji oraz analizowali dokumenty
przedkładane do PARP.
W województwie świętokrzyskim nadzór beneficjenta (samorządu województwa) nad zadaniami związanymi
z realizowanym projektem realizowanymi przez ZDW, sprawowany był nierzetelnie i nieskutecznie. Stwierdzono
bowiem, że w sytuacji zagrożenia dotrzymania terminu realizacji projektu, władze samorządowe ograniczały się
jedynie do monitorowania zadań podejmowanych przez ZDW, bez inicjowania własnych działań
dyscyplinujących. W szczególności nie wykorzystywano możliwości przeprowadzania kontroli w ZDW.
Nie przydzielono też konkretnym pracownikom na szczeblu wykonawczym zadań związanych z realizacją
projektu, a w konsekwencji nie przypisano im odpowiedzialności w tym zakresie.

Samorządy województw podejmowały rzetelne działania w zakresie zarządzania ruchem na dogach
publicznych w trakcie prowadzenia na nich prac budowlanych. Ustalono bowiem, że skontrolowane
jednostki na tych odcinkach wprowadziły tymczasową organizację ruchu, której projekty odpowiadały
wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzeniem22. Projekty stałej organizacji ruchu sporządzano i uzgadniano (stosownie do zapisów
ww. rozporządzenia) na ogół w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla poszczególnych
odcinków trasy rowerowej. Z uwagi na to, że do końca kontroli żaden z budowanych odcinków trasy nie
został zakończony, nie wprowadzono na nich również stałej organizacji ruchu.

22

Dz. U. Nr 177, poz. 1729
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3.4.

Osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu realizowanych projektów23

W latach 2012-2015 (do 31 marca 2015 r.) żaden z beneficjentów nie zakończył ani jednego
odcinka inwestycyjnego budowanej trasy rowerowej. W związku z tym nie osiągnięto nawet
w części założonych wskaźników produktu.
Z odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne skierowane do Prezesa PARP wynika, że pierwszy pełny
odcinek trasy rowerowej, o długości 28 km, prowadzący po wydzielonej drodze rowerowej w Powiecie
Węgorzewskim (woj. warmińsko-mazurskie) ukończony został z początkiem czerwca 2015 r. Wynika
z niej również, że do końca lipca 2015 r. planowane jest oddanie do użytku kolejnego odcinka,
o długości 25 km, usytuowanego w Powiecie Włodawskim (woj. lubelskie) oraz że w ramach
comiesięcznego monitoringu wszyscy beneficjenci deklarują zakończenie realizacji zadań w umownym
terminie, tj. do końca 2015 r.
Przekazane przez Prezesa PARP informacje potwierdzają sformułowaną wcześniej ocenę NIK
odnośnie ryzyka niepowodzenia realizowanego przedsięwzięcia. Według stanu koniec I półrocza 2015 r.
robót budowlanych nie rozpoczęto jeszcze odcinkach o łącznej długości 603,5 km. Oznacza to,
że w ciągu zaledwie sześciu miesięcy konieczne będzie zrealizowanie robót, odebranie wykonanych
prac i przekazanie do użytkowania aż 76,7% długości zaplanowanej trasy rowerowej. W tej sytuacji
wystąpienie okoliczności skutkujących wstrzymaniem prowadzonych robót może wygenerować
opóźnienia, które będą niemożliwe do nadrobienia ze względu na brak rezerw czasowych. Skutkować
to będzie nieukończeniem projektu w pełnym zakresie, co może mieć bardzo poważne konsekwencje
w postaci uznania znacznej kwoty poniesionych dotychczas wydatków za niekwalifikowalne,
a w związku z tym niepodlegające refundacji i obciążające budżety samorządów zaangażowanych
w projekt.

23 Szczegółowe dane dotyczące wskaźników produktu planowanych do osiągnięcia w poszczególnych województwach zamieszczono
z załączniku nr 3 do Informacji.
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4. �Informacje dodatkowe
4.1.

Przygotowanie kontroli

Przed rozpoczęciem niniejszej kontroli, NIK nie badała zagadnień związanych z realizacją
projektów budowy tras rowerowych finansowanych ze środków europejskich. Jednakże, sposób
przygotowania i realizacji projektów indywidualnych, do których zaliczamy również projekty budowy tras
rowerowych, był przedmiotem kontroli doraźnej R/14/001 „Realizacja wybranych projektów budowy sieci
szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”, przeprowadzonej w I kwartale 2014 r. w Urzędzie Miasta
Ełku oraz Urzędzie Miejskim w Elblągu. Uwzględniano również wyniki kontroli P/11/152 „Realizacja
Programu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior
Mazurskich MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”, przeprowadzonej na przełomie lat
2011-2012 w 11 urzędach gmin województwa warmińsko-mazurskiego oraz w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W trakcie opracowywania założeń kontroli,
w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK, uzyskano również informacje od marszałków województw
w zakresie realizowanych projektów budowy tras rowerowych dofinansowanych ze środków z PO RPW.

4.2.

Postępowanie pokontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

W dwóch skontrolowanych podmiotach, w których stwierdzono nieprawidłowości, od osób
odpowiedzialnych za ich powstanie pobrano wyjaśnienia na podstawie art. 40 ustawy o NIK, w celu
ustalenia przyczyn powstania nieprawidłowości. Ponadto, na podstawie art. 52 ustawy o NIK zwołano,
w toku jednej kontroli, naradę z kierownictwem tej jednostki, podczas której omówiono kwestie związane
z przeprowadzoną kontrolą.
Do kierowników wszystkich 10 skontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne
zawierające oceny działalności. W wystąpieniach tych zamieszczono ogółem dziewięć wniosków
pokontrolnych.
I tak:
•

W wystąpieniu skierowanym do Ministra Infrastruktury i Rozwoju wnioskowano o kontunuowanie
działań zmierzających zapewnienia pełnej i terminowej realizacji Projektu, w tym działań
dotyczących zwiększenie nadzoru nad Instytucją Pośredniczącą, w szczególności w zakresie
przeprowadzenia przez nią kontroli na miejscu. Wniosek ten jest w trakcie realizacji.

•

W wystąpieniu skierowanym do Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zawarto trzy
wnioski dotyczące:
- kontynuowania działań zmierzających do pełnej realizacji Działania V.2 Trasy rowerowe
w ramach PO RPW oraz wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel,
- przeprowadzanie kontroli u Beneficjentów zgodnie z Rocznym Planem Kontroli,
- wyegzekwowanie kar umownych w kwocie 65,49 tys. zł od podmiotu któremu zlecono
przeprowadzanie kontroli na miejscu u Beneficjentów, za nienależyte wykonanie warunków
umowy.
23
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Powyższe wnioski pokontrolne znajdują się w trakcie realizacji.
•

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do marszałków województw podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego zamieszczono wnioski dotyczące zintensyfikowania działań na rzecz
realizacji Projektu, w celu jego zakończenia w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.
W przypadku województwa podlaskiego wniosek ten został zrealizowany, zaś w przypadku
województwa warmińsko-mazurskiego pozostaje w trakcie realizacji.

•

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
zamieszczono wnioski pokontrolne dotyczące wyegzekwowania od jednego z wykonawców kary
umownej w wysokości 128,7 tys. zł (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie), dokonywanie
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie Projektu oraz objęcie szczególnym nadzorem zadań realizowanych w ramach
Projektu, w związku z ryzykiem niedotrzymania terminów ich realizacji i zagrożenia dla osiągnięcia
celu Projektu (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie). Wymienione wnioski pokontrolne zostały
zrealizowane.

4.3.

Finansowe rezultaty kontroli

Finansowe rezultaty kontroli dotyczyły korzyści finansowych na kwotę 128,7 tys. zł. Jest to kwota
wyegzekwowanej, na wniosek Najwyższej Izby Kontroli, kary umownej za nienależyte wykonanie
umowy24.
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Szczegółowy opis nieprawidłowości skutkujących naliczeniem kar umownych na str. 21
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Załączniki
Załącznik nr 1: Wykaz skontrolowanych podmiotów

Lp.

Kontrolowana jednostka

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej
(w czasie kontroli)

1.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Maria Wasiak

Minister

O

2.

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości w Warszawie

Bożena LublińskaKasparzak

Prezes

O

3.

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek
Województwa

O

4.

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Mieczysław Kazimierz
Baszko

Marszałek
Województwa

O

5.

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Marszałek
Województwa

O

6.

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego

Sławomir Sosnowski

Marszałek
Województwa

P

7.

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego

Władysław Ortyl

Marszałek
Województwa

O

8.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie

Adam Maternia

Dyrektor

O

9.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Kielcach

Damian Urbanowski

Dyrektor

O

10.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Lublinie

Andrzej Gwozda

Dyrektor

PN

25 P

Stanowisko

Ocena
kontrolowanej
działalności25

– ocena pozytywna; PN – ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości; N – ocena negatywna; O – ocena opisowa.
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Załącznik nr 2. Zestawienie danych dotyczących finansowej realizacji projektów regionalnych
według stanu na 31 marca 2015 r.

Lp.

Województwo

Wartość projektu
regionalnego wg.
umowy o
dofinansowanie

Wysokość
dofinansowania
z EFRR

Stan realizacji projektów regionalnych
na dzień 31 marca 2015 r.
Wykonanie
Wysokość
Stopień
całkowitej
uzyskanego
wykonania
wartości
dofinansowania
projektu
projektu
EFRR

1.

Warmińskomazurskie

81.389.920,28

61.411.519,18

1.977.947,60

1.858.627,.23

2,4%

2.

Podlaskie

58.951.443,45

48.557.215,58

1.184.695,34

1.180.214,01

2,0%

3.

Lubelskie

54.957.284,09

45.992.903,74

11.681.796,17

11.436.281,53

21,3%

4.

Świętokrzyskie

29.248.942,76

24.861.601,34

189.994,90

189.994,90

0,7%

5.

Podkarpackie

73.213.364,89

55.757.003,86

2.571.817,14

2.493.596,59

3,5%

297.760.955,47

236.580.243,70

17.606.251,15

17.158.714,26

5,9%

Razem:
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Załącznik nr 3. Zestawienie planowanych efektów rzeczowych realizowanych projektów budowy
tras rowerowych w ramach PO RPW (według stanu na 31 marca 2015 r.).
Województwo

Wskaźnik produktu

Razem:

warmińskomazurskie

podlaskie

lubelskie

świętokrzyskie

podkarpackie

Długość oznakowanej trasy

420,00

592,33

351,06

211,20

428,21

2 002,79 km

Długość wybudowanych
asfaltowych ścieżek rowerowych

59,50

64,86

41,54

33,12

72,82

271,84 km

Długość przebudowanych dróg
asfaltowych

19,10

0,00

0,00

0,00

0,00

19,10 km

Długość ciągów pieszorowerowych (adaptacja lub
przebudowa chodnika)

6,50

6,54

6,22

1,56

12,73

33,55 km

Długość przebudowanych dróg
gruntowych

83,60

80,34

27,43

14,70

48,06

254,13 km

Długość inwestycji na wałach
przeciwpowodziowych lub
nasypach kolejowych

73,50

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50 km

Liczba przebudowanych
skrzyżowań

39,00

20,00

22,00

14,00

30,00

125,00 szt.

Długość wybudowanych ścieżek
rowerowych o nawierzchni z
kruszywa

0,00

0,19

0,00

0,00

0,00

0,19 km

Długość wybudowanych dróg
tłuczniowych

9,40

35,75

2,57

0,00

5,33

53,06 km

Długość dróg z
rekomendowanym pasem lub
pasami dla rowerów

0,40

0,00

0,00

0,00

0,08

0,48 km

Liczba przebudowanych obiektów
inżynierskich

35,00

18,00

15,00

12,00

18,00

98,00 szt.

Liczba wybudowanych obiektów
inżynierskich

6,00

2,00

5,00

2,00

6,00

21,00 szt.

Liczba MOR

48,00

68,00

38,00

24,00

48,00

226,00 szt.

Liczba stojaków na rowery

101,00

143,00

80,00

38,00

103,00

465,00 szt.
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Załącznik nr 4: Charakterystyka stanu prawnego i uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne �
I. Analiza stanu prawnego
1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zdefiniowano pojęcie drogi dla
rowerów, tj. drogi lub jej części przeznaczonej do ruchu rowerów, oznaczonej odpowiednimi znakami
drogowymi, oddzielonej od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 2 pkt. 5). W ustawie tej zdefiniowano również pojęcie
pasa ruchu dla rowerów, tj. części jezdni przeznaczonej do ruchu rowerów w jednym kierunku,
oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2 pkt 5a).
2. Fundusze strukturalne, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), są instrumentami
polityki spójności społeczno-gospodarczej UE, a ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji
i modernizacji gospodarek, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać do średniego
poziomu ekonomicznego w UE. EFRR ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych
dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym
regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych.
Podstawowym warunkiem ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013
było opracowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu pn. Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia (NSRO) i zatwierdzenie go przez Komisję Europejską, co nastąpiło w maju 2007 r.
NSRO są strategicznym dokumentem określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system
wdrażania funduszy unijnych w latach 2007-2013, których głównym celem jest tworzenie warunków dla
wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
3. Zasady i procedury wspólnotowe w zakresie programowania i wdrażania pomocy z funduszy
strukturalnych określa 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 1260/199926. Określa ono
podstawowe cele i zasady wykorzystania funduszy strukturalnych.
4. Ramy organizacyjne prowadzonej polityki rozwoju, a także zasady realizacji programów operacyjnych
i wyboru projektów do dofinansowania, zarówno ze środków krajowych jak i środków UE, określone
zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju27. Stosownie
do art. 4 ust. 1 i art. 15 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, politykę rozwoju (rozumianą jako zespół wzajemnie
powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego
rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia
konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub
lokalnej) prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, w tym
programów operacyjnych, tj. dokumentów o których mowa w art. 37 ww. rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006. Programami operacyjnymi są krajowe programy operacyjne (do nich należy PO RPW)
i regionalne programy operacyjne, opracowywane dla poszczególnych województw. W art. 25 ww.
ustawy określono, że za prawidłową realizację programu operacyjnego odpowiada Instytucja
Zarządzająca (IZ), którą jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego28 (w odniesieniu do

26

Dz. Urz. UE z 31 lipca 2006 r., L 210, s. 25. Rozporządzenie to zmienione zostało rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego
(Dz. Urz. UE z 24 czerwca 2010 r., L 158, s.1).
27 Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.
28 Do 26 listopada 2013 r. – Minister Rozwoju Regionalnego, obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju.
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programów krajowych) lub zarząd województwa, dla danego programu regionalnego. Do głównych
zadań IZ (art. 26 ust. 1 ustawy) należy m.in.:
−
−
−
−

przygotowanie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego,
określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków w ramach programu operacyjnego,
zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu,
prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym kontroli realizacji poszczególnych
dofinansowanych projektów.

Powyższe zadania powinny być wykonywane przez IZ w taki sposób, aby uwzględniona została zasada
równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii beneficjentów i zapewniona przejrzystość reguł
stosowanych przy ocenie projektów (art. 26 ust. 2 ww. ustawy). Należy mieć również na uwadze,
że zgodnie z art. 27 ust. 1, IZ może w drodze porozumienia powierzyć Instytucji Pośredniczącej (IP)29
część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego, w szczególności związanych
z zawieraniem umów z beneficjentami o dofinansowanie projektu, kontrolą realizacji dofinansowanych
projektów oraz dokonywaniem płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz beneficjentów.
W myśl art. 27 ust. 2 -3 ww. ustawy, IZ ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań
powierzonych IP i zatwierdza procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych zadań,
opracowane przez IP. W myśl art. 28 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, w ramach programu operacyjnego
dofinansowane mogą być projekty indywidualne (wskazywane przez IZ ze względu na strategiczne
znaczenie dla realizacji programu) oraz wyłonione w trybie konkursu. Zgodnie z art. 30 tej ustawy,
podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu, zawarta z beneficjentem
przez IZ lub działającą w jej imieniu IP, określająca warunki dofinansowania projektu, a także prawa
i obowiązki beneficjenta. W umowie określone są m.in. koszty realizacji projektu, źródła jego
finansowania, wysokość i forma w jakiej przekazane zostanie dofinansowanie oraz warunki jego
wypłaty. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ww. ustawy, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu
zapewnienia zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz
spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską, a także w celu zapewnienia jednolitości
zasad wdrażania programów operacyjnych, może wydawać wytyczne dotyczące programów
operacyjnych. Na podstawie tego przepisu, odnośnie PO RPW Minister Rozwoju Regionalnego wydał
m.in.:
− „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013”30, które określają zasady ponoszenia wydatków przez
beneficjentów, zarówno w ramach współfinansowania krajowego jak i ze środków
wspólnotowych w ramach realizacji projektu współfinansowanego z EFRR.
−

„Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych”31, służące przedstawieniu sposobu
identyfikacji i funkcjonowania projektów indywidualnych, w tym przygotowania i funkcjonowania
list projektów indywidualnych, dofinansowania projektów indywidualnych. Określone w nich
zostały również zasady przygotowania oraz wsparcia doradczego i finansowego w procesie
przygotowawczym.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO RPW zostały
określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201332.
29 W projekcie budowy tras rowerowych zadania IZ w ww. zakresie powierzone zostały Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP).
30 https://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/szczegolowe/porpw/Strony/lista.aspx
31 j.w.
32 Dz. U. z 2014 r., poz. 138.
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5. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budowlany jest ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane33. Uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu ww. ustawy są: inwestor, inspektor
nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót (art. 17). Ich prawa
i obowiązki określają przepisy art. 18-26 ww. ustawy. W myśl art. 28 Prawa budowlanego, roboty
budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
z zastrzeżeniem art. 29 i 31 tej ustawy, które enumeratywnie wymieniają m.in. rodzaje budów i robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz rodzaje budów i robót budowlanych
podlegających zgłoszeniu właściwemu organowi. Stosownie do art. 41 ust. 1 Prawa budowlanego,
rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, do których
należą: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie
terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust. 2). W myśl art. 54 Prawa budowlanego, do użytkowania
obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę można przystąpić,
z zastrzeżeniem przepisów art. 55 i 57 tej ustawy, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu
budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu
w drodze decyzji. W procesie inwestycyjnym może również występować podmiot sprawujący funkcję
inżyniera kontraktu. Sytuacja taka może wystąpić w przypadku nieposiadania przez inwestora
odpowiedniej wiedzy technicznej oraz zaplecza organizacyjnego niezbędnego do sprawnego
zrealizowania zadań inwestycyjnych. Zadania powierzone inżynierowi kontraktu określa umowa zawarta
pomiędzy nim a inwestorem. Mogą one dotyczyć np. organizowania oraz koordynowania narad budowy,
raportowania i przekazywania informacji inwestorowi, wykonywania obowiązków w zakresie nadzoru
inwestycyjnego, a także sprawdzania jakości i terminowości wykonanych etapowo prac budowlanych.
6. Zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących wyboru wykonawcy inwestycji określone zostały

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych34. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy,
zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Podstawowymi
trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony (art. 10 ust. 1).
Stosownie do art. 10 ust. 2 ww. ustawy, w przypadkach określonych w tej ustawie, zamawiający może
udzielić zamówienia również w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji
bez ogłoszenia, z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej, ale tylko w przypadkach
określonych w ustawie. W dziale II ustawy, zatytułowanym „Postępowanie o udzielenie zamówienia”,
zawarto postanowienia dotyczące sposobu prowadzenia postępowania, w tym m.in. jego przygotowania
(art. 29-38), trybów udzielania zamówień (art. 39-81), wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 82-95)
i dokumentowania postępowania (art. 96-98). W dziale IV (art. 139-151a) zawarto natomiast
uregulowania dotyczące umów w sprawach zamówień publicznych, m.in. w zakresie: postanowień
umownych, czasu trwania umowy, wypłaty wynagrodzenia i udzielania zaliczek, ustanawiania
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także okoliczności uzasadniających unieważnienie
umowy.
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Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. – przepisy Prawa budowalnego podano w wersji obowiązującej w chwili przeprowadzenia kontroli, �
czyli przed zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2015 r. ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane �
i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 443). �
34 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. �
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7. Zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zostały określone
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych35. Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 2 tej ustawy,
środki pochodzące z budżetu UE są środkami publicznymi. Szczegółowe przepisy dotyczące tych
środków zostały zamieszczone w dziale IV (art. 202-210). W myśl art. 206 ust. 1 i 2 tej ustawy,
szczegółowe warunki dofinansowywania projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej określa się w umowie o dofinansowanie projektu, o której mowa m.in. w art. 5 pkt 9
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W przypadku, gdy środki
przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
są wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy albo pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają one zwrotowi wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zwrot środków może zostać
dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi
(art. 207 ust. 1-2). W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem,
z naruszeniem procedur bądź pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podmiot pełniący
funkcję IZ albo IP wzywa do zwrotu tych środków lub do wyrażenia zgody, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania, na pomniejszenie kolejnych płatności. Po bezskutecznym upływie ww. terminu,
wydaje się decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki
oraz sposób zwrotu środków (art. 207 ust. 8 i 9)36.
II Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to ponadregionalny projekt liniowy, na który składa się pięć
projektów regionalnych, realizowanych w ramach PO RPW na lata 2007-2013, w osi priorytetowej V.
„Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne”, w działaniu V.2 „Trasy
rowerowe”. Jego głównym celem jest zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym
rozwoju makroregionu. Projekt budowy tras rowerowych swym zasięgiem obejmuje pięć województw:
podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie, z których samorządami
podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 297,8 mln zł (wg stanu na dzień
31 marca 2015 r.). Zgodnie z założeniami projektu, trasa rowerowa ma osiągnąć w 2015 r. docelową
długość 2.002,8 km, w tym: 428,2 km w woj. podkarpackim, 351,1 km w woj. lubelskim, 211,2 km
w woj. świętokrzyskim, 592,3 km w woj. podlaskim oraz 420 km w woj. warmińsko-mazurskim. Efektem
realizowanych projektów regionalnych będzie zwiększenie długości szlaków rowerowych z istniejących
4.368 km (według inwentaryzacji dokonanej przez każde z województw w 2012 r.) do 6.371 km.
Z powodu konieczności podjęcia działań inwestycyjnych dotyczących planowania i realizowania tras
rowerowych, zaplanowane zostały nakłady środków służące ich finansowaniu w oparciu o środki
pochodzące z budżetu UE. Środki na budowę tras rowerowych zostały podzielone na poszczególne
województwa. W województwach Polski Wschodniej (lubelskim, podkarpackim, podlaskim,
świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim) wydatkowanie środków na ww. przedsięwzięcia zaplanowano
z PO RPW. Łączna wartość Programu budowy tras rowerowych wg Studium wykonalności wynosi
50 mln euro i finansowana będzie w sposób następujący:
− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowanych) - 42,5 mln euro,
35
36

Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. �
Ustęp 8 tego artykułu zmieniony z dniem 8 kwietnia 2014 r., a ust. 9 – 13 września 2014 r. �
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− dotacja rozwojowa z budżetu państwa (10% kosztów kwalifikowanych) – 5 mln euro,
− wkład własny Beneficjenta – min. 2,5 mln euro (min. 5% kosztów kwalifikowanych).
Projekt budowy tras rowerowych realizowany jest m.in. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Polską Agencję Rozwoju Regionalnego, pięć urzędów marszałkowskich, 37 starostw powiatowych,
142 miast i gmin, pięć Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 11 jednostek Lasów
Państwowych, dwa parki narodowe oraz dwie inne jednostki. Podział zadań pomiędzy tymi instytucjami
jest następujący:
•

Instytucja Zarządzająca PO RPW - rolę tę pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
które odpowiada za skuteczność, efektywność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania
programu, w tym m.in. za przygotowanie dokumentów programowych, koordynację prac
związanych z organizacją systemu zarządzania i kontroli oraz przygotowanie sprawozdań
z realizacji programu i przekazanie ich do Komisji Europejskiej.

•

Instytucja Pośrednicząca PO RPW – funkcję tę pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
która odpowiada za przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie, podpisanie umów
o dofinansowanie, weryfikację wniosków o płatność, kontrolę realizacji projektów, działania
informacyjne i promocyjne, monitorowanie i ewaluację realizacji priorytetów.

•

Beneficjenci – pięć województw Polski Wschodniej, odpowiedzialne m.in. za ustanowienie Zespołu
Wdrażającego Projekt w każdym województwie, finansowanie projektu (zabezpieczenie w budżecie
województwa środków na realizację projektu w wysokości min. 5% kosztów kwalifikowalnych
i 100% niekwalifikowanych), podpisanie porozumień z partnerami o współpracy w ramach projektu,
przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargów i wybór wykonawców,
przygotowanie i składanie wniosków o płatności (zaliczkowe, pośrednie i końcową), zapewnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, a także za prawidłową realizację projektów pod
względem rzeczowym i finansowym.

•

Partnerzy – m.in. gminy, powiaty, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, do zadań których należy m.in. udostępnienie beneficjentowi terenów,
których są właścicielami, udzielenie pomocy prawnej przy wykupie gruntów od właścicieli
prywatnych oraz pomocy w uzyskaniu wymaganych decyzji i pozwoleń, a także odpowiedzialność
za monitorowanie, bieżące naprawy, konserwację trasy rowerowej i infrastruktury towarzyszącej.

Szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, o której
stanowią postanowienia art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju. Dla beneficjenta jest ona głównym dokumentem wiążącym prawnie realizację projektu,
określającym warunki jego dofinansowania, a także prawa i obowiązki stron umowy. Określa ona
w szczególności koszty realizacji projektu i źródła jego finansowania, wysokość i formę przekazanego
dofinansowania, a także warunki jego wypłaty. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu
i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających
z umowy. Beneficjent powinien ewidencjonować wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu,
a także prowadzić odrębną ewidencję księgową kosztów, wydatków i przychodów, umożliwiającą
identyfikację wszystkich transakcji związanych z realizowanym projektem. Umowa o dofinansowanie
powinna również określać obowiązki w zakresie sprawozdawczości. Beneficjenci zobowiązani są do
osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie,
a także do zapewnienia m.in. trwałości efektów projektu, utrzymania inwestycji na terenie, na którym
została ona zrealizowana oraz niedokonywania zasadniczych modyfikacji projektu.
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W poszczególnych województwach, przez które przebiegać będzie zaplanowana trasa rowerowa,
przyjęto odmienną strukturę wdrażania projektów: w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim
przyjęto model samodzielnego wdrażania projektu przez samorząd województwa, natomiast
w województwach lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim – samorządy województw (beneficjenci)
przekazały realizację projektów podległym im zarządom dróg wojewódzkich.
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Załącznik nr 5: Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności �
Lp.

Akty prawne

Dane promulgacyjne

1.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1649 ze zm.

2.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 ze zm.).

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 ze zm.

4.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.

5.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 ze zm.

6.

7.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach

Dz. U. Nr 177,
poz. 1729
Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 ze zm.
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Załącznik nr 6: Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli �
1.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3.

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4.

Prezes Rady Ministrów

5.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego

6.

Rzecznik Praw Obywatelskich

7.

Minister Infrastruktury i Rozwoju

8.

Szef Kancelarii Prezydenta

9.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

10.

Szef Kancelarii Sejmu

11.

Szef Kancelarii Senatu

12.

Marszałek Województwa Lubelskiego

13.

Marszałek Województwa Podkarpackiego

14.

Marszałek Województwa Podlaskiego

15.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

16.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

17.

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
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