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INFORMACJA POKONTROLNA KONTROLI NR 1/2020

Nr działania:

Poddziałanie 1.1.1 - Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł 
wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,
Działanie 1.2 - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach,
Podziałanie 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej,
Podziałanie 1.3.2 - Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym,
Działanie 1.5 - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,
Działanie 1.6. – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energetyki elektrycznej 
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
(dalej: NFOŚiGW lub Instytucja Wdrażająca) 

Termin kontroli: 

17.02.2020 r.- 30.09.2020 r. 

Kontrola realizowana częściowo w trybie pracy zdalnej z uwagi na sytuację epidemiologiczną Covid-
 19.

Zakres kontroli: 
1) kontrole projektów zaawansowanych finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia 

wydatków,
2) działania podejmowane przez odpowiednią instytucję w przypadku identyfikacji problemów 

we wdrażaniu projektu,
3) przeprowadzanie kontroli w trakcie realizacji projektu,
4) nadzór nad wdrażaniem rekomendacji pokontrolnych,
5) postępowanie ze zidentyfikowanym podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia 

finansowego,
6) przygotowanie rocznego podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli,
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7) weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania danych 
osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020,

8) sposób wdrożenia zaleceń pokontrolnych wydanych w Informacji pokontrolnej z kontroli 
systemowej nr 2/2019.

Tryb kontroli:
Kontrola systemowa planowa.

Nazwa i adres jednostki kontrolującej:
Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska1

00-22 Warszawa
ul. Wawelska 52/54

Skład zespołu kontrolującego:
1. Katarzyna Tatkiewicz - kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Katarzyna Rudna - członek Zespołu kontrolującego.

Podstawy Prawne:
 Art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz art. 22 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.)

 Rozdział 4, Sekcja 4.1.1 Wytycznych w zakresie kontroli Programu Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020,

 § 13 ust. 1 Umowy nr 1/MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej 18.12.2014 r. między Ministrem Energii 
a Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Instrukcja Wykonawcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wersje 
18-22 obowiązujące w 2019 r.

1. Kontrole projektów zaawansowanych finansowo przed dokonaniem pierwszego 
rozliczenia wydatków.

Opis sytuacji:
Zasady dotyczące kontroli projektów zaawansowanych finansowo określono w Sekcji 2 Podrozdziału 
2.4.2. Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń 
(dalej: Zalecenia).
Zakres ww. kontroli obejmuje m.in. kontrolę realizacji projektu w miejscu realizacji w celu 
zweryfikowania, czy produkty i usługi, które beneficjent zadeklarował jako zrealizowane, zostały 
faktycznie dostarczone. 

1 na podstawie zawartego 10 kwietnia 2020 r. Porozumienia, zadania związane z pełnieniem roli Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020
w sektorze energetyka realizuje Minister Klimatu i Środowiska.
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Kontrola na miejscu prowadzona jest w odniesieniu do projektów, które spełniają jednocześnie warunki: 
 zaawansowanie finansowe wynosi co najmniej 50%,
  zostały w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka wskazane przez instytucję 

jako ryzykowne, zgodnie z opracowaną metodyką.
Ponadto projekty zaawansowane finansowo podlegają kontroli procedur zawierania umów dla umów 
zawartych przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie (w oparciu o wyniki analizy ryzyka 
dla zawartych umów). Dla umów objętych zakresem stosowania ustawy Pzp kontrola obejmuje 
co najmniej jedną umowę dla każdego projektu zawartą na najwyższą kwotę oraz wszystkie 
postępowania prowadzone w trybie innym niż podstawowy. Dla umów nie objętych zakresem 
stosowania ustawy Pzp kontrola obejmuje co najmniej jedną umowę zawartą na najwyższą kwotę. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kontrola może zostać rozszerzona na pozostałe 
umowy w ramach projektu. 

Zasady regulujące kontrole projektów zaawansowanych finansowo określono w pkt. 12 Instrukcji 
Wykonawczej NFOŚiGW – tabela 12-1 Procedura wyboru projektów zaawansowanych finansowo 
do kontroli na miejscu.

Metodyka wyznaczania projektów zaawansowanych finansowo do kontroli na miejscu sporządzana jest 
na bieżąco na podstawie zgłoszeń DR/DE (lub innych komórek zaangażowanych w realizację projektów 
PO IiŚ 2014-2020). 
W przypadku kontroli pzp, wybór projektów do kontroli odbywa się na podstawie metodyki wyznaczania 
projektów zaawansowanych finansowo do kontroli procedur zawierania umów (opracowanej na podstawie 
Zaleceń, do której dane przekazywane są przez DR/DE (lub inne komórki zaangażowane w realizację 
projektów PO IiŚ 2014-2020). 
Wybór projektów do kontroli odbywa się na podstawie metodyki wyznaczania projektów zaawansowanych 
finansowo do kontroli na miejscu (na podstawie Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację 
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń 
(dalej Zalecenia)), do której dane przekazywane są przez DZ/EE/WO/DT/DH (lub inne komórki 
zaangażowane w realizację projektów PO IiŚ 2014-2020). 
Ustalono, że w 2019 roku nie prowadzono kontroli na miejscu projektów zaawansowanych finansowo.
W latach 2017-2018 przeprowadzono kontrole 5 projektów zaawansowanych finansowo, w tym 1 projektu 
w sektorze energetyki i 4 projektów w sektorze środowisko. Kontroli poddano ww. projekt (100% populacji 
skontrolowanych projektów) z sektora energetyka.
W 2019 r. nie były również przeprowadzane kontrole procedur zawierania umów projektów zaawansowanych 
finansowo.

Ustalenia:
 Kontrola w trybie kontroli projektu zaawansowanego finansowo dotyczyła projektu POIS.01.01.01-00-

0010/172 pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy- budowa kotłowni miejskiej bazującej 
na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w badanym obszarze.

2 Szczegółowy opis kontroli zamieszczono w Liście sprawdzającej.
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2. Działania podejmowane przez odpowiednie instytucje w przypadku identyfikacji 
problemów we wdrażaniu projektu.

Opis sytuacji:
Działania podejmowane przez Instytucję Wdrażającą w przypadku identyfikacji problemów 
we wdrażaniu projektu z tytułu wykrywania nadużyć finansowych, zapobiegania nadużyciom 
finansowym oraz reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego 
zostały opisane w pkt. 5) postępowanie ze zidentyfikowanym podejrzeniem wystąpienia 
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego niniejszej Informacji pokontrolnej.
W niniejszym obszarze badaniu poddano działania Instytucji Wdrażającej w przypadku identyfikacji 
problemów we wdrażaniu projektów w zakresie aneksowania umów o dofinansowanie:

 w celu umożliwienia Beneficjentom realizacji projektów i uzyskania wskaźników produktu 
i rezultatu określonych w umowach o dofinansowanie,

 w celu wyeliminowania nieprzewidzianych okoliczności w trakcie realizacji projektów, w tym 
w szczególności zmiany terminów realizacji projektów,

 na skutek zmian finansowych w realizacji projektów w tym w szczególności zmiany wydatków 
ogółem projektów, wydatków kwalifikowalnych i dofinansowaniu projektu,

 rozwiązywanie umów o dofinansowanie w związku z brakiem możliwości realizacji projektu 
lub nieprawidłowościami.

 Dobór próby:
Badaniu podlegały projekty poddziałania 1.3.1. oraz 1.3.2., w których w 2019 r. doszło do rozwiązania 
umowy o dofinansowanie na skutek identyfikacji problemów we wdrażaniu projektu. Na podstawie 
przesłanego przez Instytucje Wdrażającą zestawienia stwierdzono, że w poddziałaniu 1.3.1. rozwiązano 
1 umowę, natomiast w poddziałaniu 1.3.2. rozwiązaniu uległy 2 umowy. W związku z powyższym, 
na podstawie osądu eksperckiego do kontroli poddano dokumentację dotyczącą rozwiązania umowy 
zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową Włodarzewska 87 z Warszawy (projekt nr POIS.01.03.02-00-
0019/16) oraz Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu (projekt nr POIS.01.03.01-00-0138/16). 
Ustalenia: 
Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że w obydwu badanych przypadkach:

 rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek Beneficjenta, tj.: na podstawie § 21 ust. 1 Umowy 
o dofinansowanie,

 Beneficjent wnioskując pisemnie o rozwiązanie umowy podał przyczynę jej rozwiązania,
 rozwiązanie umowy nastąpiło po dokonaniu analizy skuteczności wypowiedzenia umowy 

o dofinansowanie,
 IW rozwiązując umowę z Beneficjentem właściwie ustaliła termin jej rozwiązania,
 IW poinformowała IP o planowanym rozwiązaniu umowy z Beneficjentem podając przyczynę 

rozwiązania umowy, informację o wypłaconych środkach oraz termin rozwiązania umowy,
 IW nie musiała odzyskiwać środków, gdyż środki nie zostały wypłacone,
 IW dopilnowała, aby przed rozwiązaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent wypełnił 

obowiązki sprawozdawcze.
Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:
W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
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3. Przeprowadzanie kontroli w trakcie realizacji projektu.

Opis sytuacji:
Kontrolę tego obszaru przeprowadzono w oparciu o reguły wskazane w Zaleceniach– wersja 
4 z 29.11.2017 r. obowiązująca w 2019 r. oraz w Instrukcjach Wykonawczych NFOŚiGW 
obowiązujących w 2019r. tj. wersjach od 18 do 22.

Zagadnienia dotyczące zasad przeprowadzania kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu zostały 
określone w Rozdziale II Podrozdział 2.2 Zaleceń. Kontrole w trakcie realizacji mogą być 
przeprowadzane w trybie planowym i doraźnym. 
Ustalono, że w 2019 r. NFOŚiGW przeprowadził 8 kontroli w trakcie realizacji projektów 
(tzw. Kontrole realizacyjne w trybie doraźnym) i 12 tego rodzaju kontroli planowych.
Plan kontroli jest przygotowywany w układzie rocznym i podzielony jest na okresy kwartalne, wybór 
projektów odbywa się zgodnie z metodyką doboru próby opisaną w Rozdziale V Zaleceń. Próba 
projektów wybranych do kontroli w danym roku obrachunkowym w wyniku przeprowadzonej analizy 
ryzyka uzupełniona jest próbą losową w celu zapewnienia, że każdy element populacji może być 
przedmiotem badania. Dobór próby projektów do planu kontroli (zgodnie z oddzielną metodyką) 
prowadzony jest odrębnie dla populacji projektów: w trakcie realizacji, na zakończenie realizacji 
(co najmniej 10% populacji) i trwałości (co najmniej 5%).
W oparciu o sektorowe plany kontroli za okresy obrachunkowe od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. 
i od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. ustalono, że Instytucja Wdrażająca w 2019 r. przeprowadziła 
2 kontrole w trybie doraźnym i 11 planowych.
Kontrolą objęto 13 ww. kontroli (100% populacji)3. 

Ustalenia:
Analiza dokumentacji dotyczącej 13 kontroli w trakcie realizacji projektów wykazała:

 Zakres kontroli planowych zrealizowanych przez NFOŚiGW w 2019 r. jest zgodny z zasadami 
określonymi w Załączniku nr 2 do Zaleceń pn.: Minimalny zakres kontroli w trakcie realizacji 
projektu (na miejscu lub w siedzibie beneficjenta), na zakończenie realizacji projektu oraz 
kontroli trwałości. 

 Beneficjenci objęci kontrolami zostali każdorazowo poinformowani o terminie i zakresie 
planowanych kontroli.

Ustalono, że pisma informujące o kontrolach były przekazywane zgodnie z terminem określonym 
w Rozdziale 4.1 Podrozdział 1 pkt. 2 Zaleceń. Zawiadomienia o planowanej kontroli przekazywane 
były na piśmie, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.

 Przed rozpoczęciem kontroli Instytucja Wdrażająca występowała w trybie roboczym (poczta 
elektroniczna) do Beneficjentów z prośbą o przygotowanie kopii wymaganych dokumentów. 
Przekazywano szczegółowy wykaz dokumentów dostosowany do projektu. 

Wskazana ścieżka postępowania jest zgodna z regulacją w  Rozdziale 4.1 Podrozdział 1 pkt. 6 Zaleceń.
 Zespół kontrolujący każdorazowo opracowywał szczegółowy program kontroli.

Wskazane czynności są zgodne z regulacją w  Rozdziale 4.1 Podrozdział 1 pkt. 14 Zaleceń. Ponadto przed 
rozpoczęciem kontroli członkowie zespołu kontrolującego w trybie roboczym pozyskiwali informacje 
z komórek merytorycznych na temat projektów i beneficjentów, co można ocenić pozytywnie, jako przykład 
dobrej praktyki postępowań kontrolnych realizowanych przez NFOŚiGW.

 Wszystkie kontrole były realizowane przez zespoły co najmniej 2 osobowe.

3 Dane dotyczące przebiegu kontroli i dokumentacji kontrolnej zestawiono w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do Listy sprawdzającej.
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Powyższe jest zgodne z regulacją w  Rozdziale 4.1 Podrozdział 1 pkt. 19 Zaleceń.
 Wszczęcie kontroli następowało na podstawie pisemnych upoważnień, oznaczonych numerem 

sprawy, indywidualnym numerem porządkowym i datą.
Treść weryfikowanych upoważnień była zgodna z regulacją w  Rozdziale 4.1 Podrozdział 1 pkt. 21 
Zaleceń.

 Przed przystąpieniem do działań kontrolnych każdy członek zespołu kontrolującego podpisywał 
oświadczenia o bezstronności w podejmowanych działaniach kontrolnych zgodnie z Rozdziałem 
4.1 Podrozdział 1 pkt. 24 Zaleceń.

 W przypadku przeprowadzania oględzin w trakcie kontroli sporządzano protokoły podpisywane 
przez zespół kontrolujący i pozostałe osoby uczestniczące. Informacja na temat oględzin wraz 
z ich charakterystyką oraz ustaleniami stanowiła załączniki do informacji pokontrolnej zgodnie 
z Rozdziałem 4.2 Podrozdział 2 pkt. 14 i 15 Zaleceń.

 W terminie 21 dni od zakończeniu kontroli (termin liczony od dnia upływu terminu ważności 
upoważnienia), zespół kontrolujący sporządzał informację pokontrolną zgodnie z Rozdziałem 
4.3 Podrozdział 3 pkt. 1,2 i 4 Zaleceń.

 Ustalono, że pisma przekazujące informacje pokontrolne wysyłano za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, co umożliwiało określenie terminu na wniesienie zastrzeżeń.

 Kontrolowane informacje pokontrolne zawierały wszystkie obowiązkowe elementy określone 
w Rozdziale 4.3 Podrozdział 3 pkt. 8 Zaleceń.

 W kontrolowanych informacjach pokontrolnych, w przypadku wydawania zaleceń 
pokontrolnych stosowano tabelaryczny format określony w Rozdziale 4.3 Podrozdział   
pkt. 9 Zaleceń. Dokumenty te były podpisywane przez  wszystkich członków zespołów 
kontrolujących zgodnie z Rozdziałem 4.3 Podrozdział 3 pkt. 13 Zaleceń.

 W pismach przekazujących informacje pokontrolne każdorazowo informowano Beneficjentów 
o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do treści zawartych w informacji pokontrolnej, 
co jest zgodne z Rozdziałem 4.3 Podrozdział 3 pkt. 12 Zaleceń.

 W przypadku kontroli projektu POIS.01.06.02-00-0025/16 na wniosek Beneficjenta w treści 
informacji pokontrolnej poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską zgodne z Rozdziałem 
4.3 Podrozdział 3 pkt. 16 Zaleceń.

  We 12 badanych przypadkach  Instytucja Wdrażająca przekazała do Instytucji Pośredniczącej 
informacje pokontrolne w wersji elektronicznej (skany) z przeprowadzonych kontroli 
projektów w terminie 5 dni roboczych od momentu, kiedy informacja pokontrolna stała się 
ostateczna, co potwierdzono wydrukami wiadomości elektronicznych4. Działania Instytucji 
Wdrażającej w tym zakresie były zgodne z Rozdziałem 6.1 Podrozdział 1 pkt. 6 Zaleceń.

 Każdorazowo kopie informacji pokontrolnych były przekazywane do Instytucji Pośredniczącej 
i do komórki merytorycznej NFOŚiGW (Departament Energii), co jest zgodne z Rozdziałem 
6.1 Podrozdział 1 pkt. 7 Zaleceń.

 Wszystkie weryfikowane kontrole projektów w trakcie realizacji były zarejestrowane 
w Krajowym Systemie Informatycznym SL 2014, co jest zgodne z Rozdziałem 6.2 Podrozdział 
2 pkt. 1 Zaleceń. 

 Ustalono, że Instytucja Wdrażająca dotrzymywała pięciodniowego terminu od dnia gdy 
informacja pokontrolna stanie się ostateczna na dokonanie wpisu do KSI SL 2014, co wskazuje 
na realizację obowiązku wskazanego w Rozdziale 6.2 Podrozdział 2 pkt. 9 Zaleceń. Potwierdzono 

4 W 4 przypadkach skany informacji z kontroli znajdowały się w skrzynce e-mailowej POISkontrole@map.gov.pl. 

mailto:POISkontrole@map.gov.pl.%20
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również, że w przypadku wydania zaleceń NFOŚiGW aktualizował wpisy w systemie 
o informacje nt. stanu realizacji tych zaleceń.

 NFOŚiGW przechowuje dokumentację dotyczącą kontroli (pisma informujące o kontroli, listy 
sprawdzające, ostateczne informacje pokontrolne, informacje dot. wykonania zaleceń pokontrolnych, 
dowody zebrane w toku postępowania – zdjęcia, kserokopie itp.) zgodnie z art. 140 rozporządzenia 
ogólnego, z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 25 rozporządzenia delegowanego 
zgodnie z Rozdziałem 6.3 Podrozdział 3 pkt. 1 Zaleceń.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:
W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

4. Nadzór nad wdrażaniem rekomendacji pokontrolnych.

Opis sytuacji:

Zasady dotyczące nadzoru nad wdrażaniem rekomendacji pokontrolnych określono w Sekcji 4.4 
Podrozdział 4 Zaleceń. 
Kierownicy instytucji, które wydały zalecenia pokontrolne, są zobowiązani do weryfikacji, 
czy zalecenia te zostały wdrożone przez podmiot kontrolowany. Weryfikacja ta może być 
przeprowadzona poprzez weryfikację odpowiednich dokumentów (zarówno w wersji papierowej, 
jak i elektronicznie) w siedzibie instytucji kontrolującej (tzw. „weryfikacja korespondencyjna zaleceń”) 
lub poprzez kontrolę sprawdzającą na miejscu. 
Zgodnie z Zaleceniami Instytucja kontrolująca zobowiązana jest na bieżąco monitorować (zgodnie 
z przyjętą procedurą) wdrażanie zaleceń pokontrolnych. W tym celu prowadzi rejestr wszystkich 
wydanych zaleceń z określeniem terminów ich planowanego wdrożenia i wykonania.
Ustalono, że NFOŚiGW prowadzi rejestr wszystkich wydanych zaleceń w ramach rejestru kontroli. 
W specjalnie dedykowanych kolumnach rejestru kontroli znajdują się adnotacje na temat wydanych 
zaleceń i sposobie ich realizacji. Informacje nt. realizacji zaleceń zamieszczane są w kartach kontroli 
w systemie SL 2014.

Dobór próby:
Na podstawie rejestru kontroli ustalono, że NFOŚiGW w 2019 r. przeprowadził 45 kontroli na miejscu, 
w tym 27 w trybie planowym i  18 w doraźnym. W przypadku 22 postepowań kontrolnych wydano 
zalecenia,  w 23 przypadkach nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących wydaniem 
zaleceń.
Do próby wybrano w sposób celowy 6 kontroli, po 2 z każdego działania wybierając te postępowania 
kontrolne, w których wydano najwięcej zaleceń.

Tabela nr 2. Kontrole wybrane do weryfikacji nadzoru nad wdrażaniem rekomendacji pokontrolnych.
Lp. Nr działania Liczba kontroli ogółem w 

2019 r.
Liczba kontroli, w których wydano 

zalecenia
Kontrole wytypowane do 

próby
1 POIS.01.01.01 2 0 -
2 POIS.01.01.02 1 0 -
3 POIS.01.03.01 10 9 POIS.01.03.01-00-0078/16

POIS.01.03.01-00-0010/17
4 POIS.01.05.00 4 4 POIS.01.05.00-00-0010/17

POIS.01.05.00-000032/16
5 POIS.01.06.01 6 9 POIS.01.06.01-00-0032/16

POIS.01.06.01-00-0011/16
Razem 23 22 6

źródło: opracowanie ZK



8

Ustalenia:
 Szczegółowe wyniki kontroli sposobów weryfikacji nadzoru nad wdrażaniem zaleceń 

pokontrolnych przedstawiono w Liście sprawdzającej.
 Na podstawie sprawdzenia dokumentacji dot. nadzoru nad wdrażaniem ww. rekomendacji 

pokontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze.
 W zakresie kontroli procedur zawierania umów dot. projektów POIiŚ ustalono, że dla zasad 

nadzoru nad wdrażaniem zaleceń w Instrukcji Wykonawczej NFOŚiGW (wersja nr 22 poddana 
analizie) nie określono specjalnych procedur. W procedurze pn.: „Procedura kontroli planowej 
i doraźnej prowadzonej ex-ante dla umów objętych zakresem stosowania ustawy Pzp, których 
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 169 ust. 2 ustawy Pzp – dotyczy obszaru 
kontroli SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu” – tabela nr 12.5.2-1 określono jedynie, że analiza 
przesłanych przez beneficjenta zmienionych dokumentów i informacji o sposobie 
uwzględnienia zaleceń dokonywana jest niezwłocznie po uzyskaniu informacji od beneficjenta 
nt. realizacji zaleceń. W przypadku nieuwzględnienia przez beneficjenta zaleceń, w sytuacji, 
gdy nie jest przewidziana planowana kontrola ex-post, może nastąpić kontrola doraźna w trybie 
ex-post, obejmująca kontrolę przebiegu postępowania.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:
W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

5. Postępowanie ze zidentyfikowanym podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości lub 
nadużycia finansowego,

Opis sytuacji:
Weryfikacji poddano dane dotyczące 2019 r. zawarte w:

 Rejestrze Korekt i Nieprawidłowości (dalej: RKiN),
 Bazie danych o nadużyciach finansowych (dalej: Baza danych), 
 Rejestrze oświadczeń o braku konfliktu interesów (dalej: Rejestr oświadczeń),
 Tabeli przeprowadzonych szkoleń. 

Dobór próby:
Stwierdzono, że w RKiN od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano 34 zdarzenia. Zespół 
kontrolujący do wytypowania badania prawidłowości zamieszczonych danych w RKiN wziął pod uwagę 
wpisaną całkowitą wartość nieprawidłowości lub prawdopodobną kwotę nieprawidłowości. W związku 
z powyższym, na podstawie osądu eksperckiego do kontroli poddano dokumentację dotyczącą 
następujących nieprawidłowości:

1) nr 29POIŚ/2019/NFOSiGK, gdzie instytucją która wykryła nieprawidłowość był NFOŚiGW, 
2) nr 40/POIS/2019/NFOSiGW, gdzie instytucją która wykryła nieprawidłowość był UZP,
3) nr 51POIS/2019/NFOSiGW, gdzie instytucją która wykryła nieprawidłowość było 

CBA/NFOŚiGW,
4) nr 52POIS/2019/NFOŚiGW, gdzie instytucją która wykryła nieprawidłowość był NFOŚiGW,
5) nr TKN, gdzie instytucją która wykryła nieprawidłowość była IA – MF,
6) nr 72POIS/2019/NFOŚiGW, gdzie instytucją która wykryła nieprawidłowość była IA – UKS.
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Stwierdzono, że w Bazie danych od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano 7 zdarzeń. 
Do badania prawidłowości zamieszczonych danych w ww. tabeli, na podstawie osądu eksperckiego 
do kontroli wytypowano dokumentację:

1) projektu POIS.01.05.00-00-0032/16, realizowanego przez Kogeneracja Zachód Spółka 
Akcyjna z Poznania, 

2) projektu POIS.01.06.01-00-0043/16, realizowanego przez IMA Polska Spółka Akcyjna 
z Murowanej Gośliny.

Stwierdzono, że w Rejestrze oświadczeń od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano 
599 zdarzeń. Wyboru pięciu złożonych przez pracowników NFOSiGW oświadczeń o braku konfliktu 
interesów dokonano w sposób losowy przy wykorzystaniu generatora liczb losowych ze strony 
internetowej www.losowe.pl. Do kontroli wylosowano dokumenty o następującym numerze 
osobowym:  

1) 00000230,
2) 00000454,
3) 00000567,
4) 00000833,
5) 00000991.

Wydruki ze strony znajdują się w dokumentacji z kontroli.
W złożonym przez Beneficjenta oświadczeniu wskazano, że w roku 2019 r. pracownicy Beneficjenta 
uczestniczyli w dwóch szkoleniach z zakresu nadużyć finansowych. Na podstawie osądu eksperckiego 
kontroli poddano dokumentację dotyczącą udziału pracowników w szkoleniu pn. „Przeciwdziałanie 
nadużyciom w POIiŚ” w dniach 14-15.10.2019 r. zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju.

Ustalenia:

 Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że:

 Beneficjent rejestruje wszystkie przypadki spełniające definicję nieprawidłowości w Rejestrze 
Korekt i Nieprawidłowości,  

 Rejestr Korekt i Nieprawidłowości sporządzany jest wg wzoru tabeli stanowiącej załącznik 
nr 1 do Zaleceń w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom w tym nadużyciom 
finansowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (dalej: 
Zalecenia w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom),

 w RKiN na bieżąco są rejestrowane przez Beneficjenta zdarzenia związane z wystąpieniem 
nieprawidłowości, sposobem jej korygowania oraz odzyskiwaniem środków,

 źródłami informacji o nieprawidłowościach indywidualnych są:
 przeprowadzone przez Beneficjenta kontrole realizacji projektów w trybie doraźnym 

i planowym,
 przekazywane przez instytucje spoza systemu wdrażania POIiŚ informacje 

o przeprowadzonych audytach, kontrolach przeprowadzone np. przez Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Urząd Zamówień Publicznych,

http://www.losowe.pl/
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 Beneficjent terminowo5 przekazuje do Instytucji Pośredniczącej informacje o stwierdzonych 
nieprawidłowościach niepodlegających zgłoszeniu do KE oraz o nieprawidłowościach 
podlegających zgłoszeniu do KE,

 Beneficjent dysponuje dokumentami źródłowymi poświadczającymi prawidłowość 
wprowadzonych danych do RKiN,  

 Beneficjent rejestruje wszystkie zdarzenia związane z wystąpieniem podejrzenia nadużycia 
finansowego w Bazie danych,

 Baza danych sporządzana jest wg wzoru tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do Zaleceń w zakresie 
przeciwdziałania nieprawidłowościom, 

 Beneficjent do Instytucji Pośredniczącej przekazuje w wersji elektronicznej Bazę danych 
dochowując terminów jej przekazania6,

 na podstawie zgromadzonych dokumentów sprawy, Beneficjent przeprowadza każdorazowo 
analizę pod kątem podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości,   

 Beneficjent współpracuje z instytucjami spoza systemu wdrażania POIiŚ biorącymi udział 
w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości o charakterze korupcyjnym i łamaniu 
przepisów w zakresie zamówień publicznych, 

Ponadto ustalono, że Instytucja Wdrażająca:

 posiada i stosuje procedury regulujące proces zapobiegania wystąpieniu nadużyć finansowych 
i konfliktu interesów,

 od 2019 r. rejestruje na bieżąco dane w Rejestrze oświadczeń o braku konfliktu interesów 
i są one zgodne z dokumentacją papierową,   

 organizuje i /lub wysyła pracowników na szkolenia podnoszące świadomość zwalczania 
nadużyć finansowych oraz ułatwiania wykrywania i reakcji na przypadki podejrzenia nadużyć, 
gdy mają one miejsce,

 na swojej stronie internetowej informuje o narzędziu umożliwiającym zgłaszanie wszelkich 
przypadków wystąpienia nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków 
pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

6. Przygotowanie rocznego podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli.

Opis sytuacji:
Roczne podsumowanie wyników kontroli i audytów przeprowadzonych w danym roku obrachunkowym 
zawiera informację o wszelkich wykrytych uchybieniach oraz podjętych działaniach naprawczych. 
W oparciu o wyniki kontroli zrealizowanych przez Instytucję Wdrażającą w danym roku 
obrachunkowym, IW sporządza podsumowanie w zakresie m.in.:
 przeprowadzonych kontroli zarządczych (w tym m.in. w zakresie weryfikacji wniosków o płatność 

oraz kontroli na miejscu) wraz z analizą charakteru i zakresu stwierdzonych uchybień i błędów 
w projektach, wskazaniem najważniejszych ustaleń, wydanych rekomendacji i podjętych działań 
naprawczych i zapobiegawczych;

5 zgodnie z Zaleceniami w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz Instrukcją wykonawczą
6 zgodnie z Zaleceniami w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz Instrukcją wykonawczą
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 działań podjętych przez IW w zakresie wdrożenia zaleceń z audytów KE, IA oraz kontroli 
IP przeprowadzonych w danym roku obrachunkowym oraz z wcześniejszych audytów, 
o ile rekomendacje nie zostały dotychczas wdrożone;

 rodzaju i rozmiaru (kwoty) stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie zrealizowanych kontroli 
projektów wraz z informacją na temat podjętych działań korygujących.

Roczne podsumowanie po upływie pół roku uzupełniane jest o analizę charakteru i zakresu błędów 
i słabości stwierdzonych w systemach oraz podjętych lub planowanych działań naprawczych. 
Wkład do Rocznego podsumowania wraz z Deklaracją zarządczą w zakresie działań wdrażanych przez 
IW dla I i X osi priorytetowej jest przygotowywany i przekazywany przez IW do IP PO IiŚ 2014-2020, 
zgodnie z zaleceniami IZ obowiązującymi w tym zakresie.
Ponadto, na wniosek IP, IW przekazuje ewentualne dodatkowe wyjaśnienia konieczne do opracowania 
przez IZ ostatecznej wersji Rocznego podsumowania kontroli. 
Projekt wkładu do Rocznego podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli oraz projekt Deklaracji 
zarządczej dla I i X osi priorytetowej PO IiŚ opracowywane są przez Departament Audytu i Kontroli 
Wewnętrznej (DU) na podstawie danych będących w jego posiadaniu oraz przy wykorzystaniu 
informacji i danych zweryfikowanych i przekazanych przez właściwe merytorycznie komórki 
organizacyjne IW. Dane te przekazywane są zgodnie z właściwością danej komórki organizacyjnej. 
W okresie od 10 stycznia do 10 lutego IW pilnie informuje IP o ewentualnych sytuacjach lub podjętych 
działaniach, które wystąpiły po złożeniu aktualizacji rocznego podsumowania, a które mają wpływ 
na zgodne ze stanem faktycznym opracowanie przez IZ ostatecznej wersji Podsumowania dla całego 
programu ( np. wprowadzone nowe ROP).
Terminy przekazywania Rocznego podsumowania oraz Deklaracji zarządczej do IP:

1. Wkład do Rocznego podsumowania dla I i X osi priorytetowej POIiŚ - do 15 września danego 
roku za poprzedni rok obrachunkowy,

2. Deklaracja zarządcza - do 15 września danego roku za poprzedni rok obrachunkowy,
3. aktualizacja wkładu do sektorowego Rocznego podsumowania oraz Deklaracji zarządczej – 

do 10 stycznia następnego roku.
Procedura przygotowania wkładu do Rocznego podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli oraz 
Deklaracji zarządczej dla II i X osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 za dany okres obrachunkowy 
zawarta jest w tabeli nr 16.6-1 Instrukcji wykonawczej NFOŚiGW.
Aktualizacja wkładu do sektorowego Rocznego podsumowania oraz aktualizacja treści Deklaracji 
zarządczej odbywa się w takim samym trybie jak powyżej, tj. po upływie pół roku od daty zakończenia 
roku obrachunkowego. 
Jeśli zapisy aktualizacji Rocznego podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli nie spowodują 
zmian treści Deklaracji zarządczej, DU nie sporządza aktualizacji Deklaracji, a informuje jedynie 
pisemnie IP, iż treść złożonej Deklaracji nie uległa zmianie. 
Kontrolującym okazano:

 podsumowanie sprawozdań z audytów i kontroli za okres 01.07.2017 r.-30.06.2018 r.,
 podsumowanie sprawozdań z audytów i kontroli za okres 01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.

Przeprowadzono analizę dokumentu za okres 01.07.2018 r. -30.06.2019 r.
Dokument został podpisany 01.10.2019 r. przez Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli 
Wewnętrznej (upoważnienie wydane przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW z 17.09.2019 r.)  
i zaakceptowany przez IZ 13.02.2020 r. 

Ustalenia:
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 Roczne podsumowanie sprawozdań z audytów i kontroli za okres 01.07.20018 r. – 30.06.2019  
r.7 sporządzono zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

 Deklaracja zarządcza NFOŚiGW (I iX oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020) została zatwierdzona 
przez Zarząd NFOŚiGW uchwałą nr A/61/2/2019 z 01.10.2019 r. Dokument ten zawiera 
oświadczenie Zarządu NFOŚiGW, że wydatki ujęte w złożonych wnioskach o płatność 
w okresie obrachunkowym wykorzystano na przewidziany cel, jak określono w rozporządzeniu 
(UE) nr 1303/2023 i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, oraz, że obowiązujący 
w odniesieniu do wdrażania I osi priorytetowej POIS 2014-2020, jak również w ramach Planu 
działania Pomocy Technicznej POIS system zarządzania i kontroli zapewnia niezbędną 
gwarancję, co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących u podstaw 
wydatków. 

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

7. Weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania danych 
osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020.

Opis sytuacji:

Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych8 w ramach zbiorów:

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020),
 Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z PO IiŚ 2014-2020 (CST).
Weryfikacji poddano dane zawarte w:

 Rejestrze – Lista podmiotów dane osobowe POIiŚ ME (dalej: Rejestr LP),
 Rejestrze osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach PO IiŚ 2014-

2020 (dalej: Rejestr PO IiŚ 2014-2020),
 Rejestrze kategorii czynności przetwarzania,
 Rejestrze czynności przetwarzania danych,
 Rejestrze wniosków osób, których dane są przetwarzane,
 Rejestrze incydentów ochrony danych osobowych.

Dobór próby:
Stwierdzono, że w Rejestrze LP znajduje się 534 podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych 
osobowych, w tym 145 podmiotom powierzono przetwarzanie danych osobowych w 2019 r. Wyboru 
trzech zawartych umów z podmiotami, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych dokonano 
w sposób losowy przy wykorzystaniu generatora liczb losowych ze strony internetowej www.losowe.pl 
. Do kontroli wylosowano umowy zawarte z:

 Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z Warszawy,
 Politechniką Śląską z Gliwic,
 Fortum Power and Heat Polska Spółka z o.o. z Wrocławia.

7 Szczegóły dotyczące rocznego sprawozdania z audytów i kontroli zamieszczono w liście sprawdzającej
8 Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 15.03.2016 r. zawartego w dniu 03.10.2018 r.

http://www.losowe.pl/
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Stwierdzono, że w Rejestrze PO IiŚ 2014-2020 w roku 2019 r. Instytucja Wdrażająca wydała 156 
upoważnień. Pierwsze zostało zarejestrowane w rejestrze w poz. 280, a ostatnie w poz. 436. Doboru 
próby do kontroli dokonano przy pomocy narzędzia zamieszczonego na stronie www.losowe.pl. 
Wytypowano 16 upoważnień zarejestrowanych w rejestrze pod pozycją: 297, 332, 301, 303, 283, 355, 
418, 423, 368, 372, 305, 282, 383, 415, 366, 414. W toku weryfikacji ustalono, że w zbiorze tym 
widnieją zarówno upoważnienia do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania 
przez Ministra Energii oraz Ministra Środowiska. Weryfikacji poddano tylko upoważnienia wydane 
na podstawie Porozumienia zawartego z Ministerstwem Energii, tj.: poz. 297, poz. 301, poz. 283, 
poz. 418, poz.368, poz. 372, poz. 282, poz. 366, poz. 414.     

 W przypadku rejestru:
 kategorii czynności przetwarzania, 
 czynności przetwarzania danych,
 wniosków osób, których dane są przetwarzane,
 incydentów ochrony danych osobowych,

próbkowania nie stosowano, weryfikacji podlegała cała zawartość rejestrów.

Ustalenia:

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Instytucja Wdrażająca:

 posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, 
w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,

 przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych 
w systemie, tj. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

 prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera 
daty nadania i ustania uprawnień,

 ewidencja ta jest prowadzona w sposób ciągły, a dane w niej zawarte są od początku wdrażania 
PO IiŚ 2014-2020,

 do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Instytucji 
Wdrażającej, którzy posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania, za wyjątkiem 
stwierdzonego uchybienia,

 wydane przez Instytucję Wdrażając swoim pracownikom upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych w zbiorze PO IiŚ 2014-2020 są zgodne ze wzorem takiego upoważnienia 
określonego przez Instytucję Zarządzającą, za wyjątkiem stwierdzonego uchybienia,

 Instytucja Wdrażająca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, 
który jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych 
(tzw. RODO9), 

 dane zawarte w rejestrze wszystkich kategorii czynności przetwarzania są na bieżąco 
aktualizowane,  

9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej 
zwane „RODO”

http://www.losowe.pl/
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 nie zaistniała sytuacja, dla której Instytucja Wdrażająca powinna zgłosić do IP/IZ informację 
o wystąpieniu naruszenia ochrony danych osobowych w ramach powierzonych zbiorów,

 instytucja Wdrażająca zamieściła klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 i 14 RODO 
na swojej stronie internetowej.

Ponadto, ustalono że Instytucja Wdrażająca powierzyła przetwarzanie danych osobowych innym 
podmiotom, tj.: beneficjentom realizującym projekty. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
nastąpiło na podstawie pisemnej umowy, w brzmieniu zgodnym z postanowieniami zawartego 
Porozumienia. Weryfikacja dokumentacji potwierdziła, że zakres powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych jest zgodny z celem przetwarzania danych osobowych, tj.: aplikowania o środki 
unijne i realizację projektów, potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitorowania, 
kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Instytucja Wdrażająca prowadzi 
rejestr podmiotów, którym powierzyła przetwarzanie danych osobowych. Rejestr ten prowadzony 
jest w sposób ciągły, gdyż dane w nim zawarte są od początku wdrażania PO IiŚ 2014-2020. 
Reasumując należy stwierdzić, że Instytucja Wdrażająca, której powierzono przetwarzanie danych 
osobowych, przetwarza te dane co do zasady zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz 
postanowieniami zawartego Porozumienia, za wyjątkiem stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości: 
Stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości w badanym obszarze:

1) W zawartych umowach o dofinansowanie Instytucja Wdrażająca nie zobligowała 
Beneficjentów do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO, co stanowi naruszenie § 4 ust. 6 Aneksu 
nr 1 Porozumienia.

Kontrola wykazała, że w § 20a Ochrona danych osobowych zawartych umów o dofinansowanie 
pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem są zapisy w brzmieniu, co do zasady zgodnym 
z Porozumieniem zawartym przez Instytucję Pośredniczącą a Instytucję Wdrażającą, jednakże brak 
w tych umowach w treści tego przepisu odniesienia do obowiązków informacyjnych wynikających 
z art. 13 i 14 RODO. Porozumienie nakłada na Instytucję Wdrażającą obowiązek takiego formułowania 
umów lub porozumień, aby podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane 
dotyczą obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO. Beneficjent powinien 
wymagać od swoich Beneficjentów spełnienia tego wymogu.  

2) Upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostały podpisane przez 
osoby nieuprawnione do dokonania tej czynności.

Kontrola wykazała, że weryfikowane dokumenty zostały sporządzone zgodnie ze wzorem 
Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych10, jednakże 
nie zostały podpisane przez Administratora Danych Osobowych (ADO), którego funkcję sprawuje 
Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa11 ani przez osobę upoważnioną przez ADO do dokonania 
tej czynności. Należy wskazać, że w obowiązujących w NFOŚiGW Warszawa procedurach 
nie przewidziano scedowania części obowiązków ADO na inną osobę, zatem wszystkie wydane 
w jednostce kontrolowanej upoważnienia powinny być podpisane przez Prezesa Zarządu. Tymczasem 

10 zawartym w Aneksie nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 15.03.2016 r. zawartego w dniu 03.10.2018 r 
11 zgodnie z zapisami Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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w dokumentacji znajdują się upoważnienia podpisane przez: Inspektora Ochrony Danych (IOD), 
Zastępcę Inspektora Ochrony Danych oraz Kierownika Zespołu Zarządzania Personelem. IP wskazuje, 
że upoważnień tych nie powinien natomiast podpisywać IOD, ponieważ - zgodnie ze stanowiskiem 
PUODO12  - IOD sprawuje przede wszystkim funkcje doradcze oraz audytowe, a RODO - wyliczając 
jego zadania - nie precyzuje wśród nich wydawania upoważnień. Zatem nie należy mu przyznawać 
uprawnień do nadawania w imieniu administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 
Rolą IOD jest bowiem audytowanie działalności administratora (również w przypadku, gdy pełni 
on funkcję podmiotu przetwarzającego powierzone mu dane) pod kątem zgodności przetwarzania 
danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, a nie realizacja jego (administratora) 
zadań.

8. Sposób wdrożenia zaleceń pokontrolnych wydanych w Informacji Pokontrolnej z kontroli 
nr 2/2019

Opis sytuacji:
Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła w terminie od 13 lutego do 29 kwietnia 2019 r. planową 
kontrolę systemową w NFOŚiGW w Warszawie. Wyniki kontroli, po uwzględnieniu zastrzeżeń 
wniesionych pismem13 z  3 czerwca 2019 r. zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej z kontroli 2/2019 
i przekazane pismem14 z 14 czerwca 2019 r. W treści przekazanego dokumentu zostały wydane 
zalecenia, a Instytucja Wdrażająca pismem15 z 22 lipca 2019 r. oraz pismem16 z 30 sierpnia 2019 r. 
poinformowała o sposobie wdrożenia zaleceń. Instytucja Pośrednicząca na podstawie udzielonych 
pisemnych informacji uznała, że wszystkie zalecenia zostały wdrożone. W trakcie bieżących czynności 
kontrolnych sprawdzono, czy faktycznie Instytucja Wdrażająca uwzględnia wydane rekomendacje w 
bieżącej realizacji Umowy nr 1/MG -NFOŚiGW/2014, tj.:

1) Należy dokumentować czynności związane z ogłoszeniem konkursu z zachowaniem należytej 
ścieżki audytu,

2) Należy stosować odpowiednie procedury oraz listy sprawdzające dotyczące weryfikacji 
wniosków o płatność zaliczkową określone w Instrukcji Wykonawczej,

3) Należy doprecyzować zapisy oraz uzupełnić procedurę dot. Przekazywania transzy zaliczki 
o wskazane elementy,

4) Należy prawidłowo, w tym zgodnie z załączonymi na listach instrukcjami wypełniać listy 
do wniosków o płatność zaliczkową,

5) Należy załączać do dokumentacji wniosków o zaliczkę wszystkie wymagane Instrukcją 
Wykonawczą załączniki,

6) Należy prawidłowo i kompletnie wypełniać listy sprawdzające do Oceny oddziaływania 
na środowisko, aby na ich podstawie można było potwierdzić spełnienie przez oceniany 
wniosek o dofinansowanie kryteriów wyboru projektów wskazanych w regulaminie konkursu.

Ustalenia: 
Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Instytucja Wdrażająca:

12 Opinia dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://giodo.gov.pl/pl/259/10412
13 znak: NFOSiGW-19-44184
14 znak: DKA.III.62221.9.2019 IK:321145
15 znak: NFOSiGW-19-57306
16 znak: NFOSiGW-686668

https://giodo.gov.pl/pl/259/10412
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1) ogłaszając konkurs publikuje na stornie internetowej: daty ogłoszenia konkursu, informację 
o zmianach w Regulaminie opatrzoną datą, informację o wersji Regulaminu konkursu 
przed dokonaną zmianą i po zmianie. Powyższe potwierdzono na podstawie danych zawartych 
na stronie http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-
naborow-wnioskow/wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-konkurs-vi-
slask/art,1,poddzialanie-1-1-1-vi-nabor-dedykowany-dla-wojewodztwa-slaskiego.html 
informującej o naborze dla Poddziałania 1.1.1 – VI nabór – dedykowany dla województwa 
śląskiego. W związku z powyższym, potwierdzono, że Instytucja Wdrażająca wywiązuje się 
z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w terminie określonym w pkt 7 Podrozdziału 6.3 
Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 zachowując ścieżkę audytu.

2) przy weryfikacji wniosków o płatność zaliczkową (wyłącznie zaliczka), stosuje Procedurę. 
16.4.2. Przekazanie transzy zaliczki w obiegu skróconym (przed zatwierdzeniem wniosku 
o płatność). Powyższe potwierdzono na podstawie weryfikacji listy sprawdzającej:

a) wniosku o płatność POIS.01.03.01-00-004/17-003-02:
 Lista sprawdzająca do weryfikacji przez koordynatora projektu wniosku 

beneficjenta o płatność w zakresie możliwości wypłaty transzy zaliczki (w 
tym obieg skrócony) – zał. 16.4.2-1,

 Lista sprawdzająca do weryfikacji przez DKR wniosku beneficjenta o 
płatność w zakresie możliwości wypłaty zaliczki (w tym obieg skrócony) – 
zał. 16.4.2-3 

b) wniosku o płatność POIS.01.03.01-00-0046/16-015-01:
 Lista sprawdzająca do weryfikacji przez koordynatora projektu wniosku 

beneficjenta o płatność w zakresie możliwości wypłaty transzy zaliczki (w 
tym obieg skrócony) – zał. 16.4.2-1,

 Lista sprawdzająca do weryfikacji przez DKR/DKU wniosku beneficjenta o 
płatność w zakresie możliwości wypłaty zaliczki (w tym obieg skrócony) – 
zał. 16.4.2-3 

c) Wniosku o płatność POIS.01.03.01-00-0095/16-013-01 
 Lista sprawdzająca do weryfikacji przez koordynatora projektu wniosku 

beneficjenta o płatność w zakresie możliwości wypłaty transzy zaliczki (w 
tym obieg skrócony) – zał. 16.4.2-1,

 Lista sprawdzająca do weryfikacji przez DKR/DKU wniosku beneficjenta o 
płatność w zakresie możliwości wypłaty zaliczki (w tym obieg skrócony) – 
zał. 16.4.2-3.

3) W instrukcji Wykonawczej uzupełniono zapis poprzez wskazanie w Procedurze 16.4.1 
Przekazanie transzy zaliczki komórki organizacyjnej NFOŚiGW odpowiedzialnej 
za prawidłową weryfikację złożonych przez beneficjentów zabezpieczeń wykonania umowy 
o dofinansowanie projektu, tj.: P-DR/DE.

4) Weryfikacja ww. list sprawdzających potwierdziła, że Instytucja Wdrażająca wypełnia 
załącznik16.4.2-1w pkt 1 i 3 zgodnie z Instrukcją Wykonawczą.

5) W dokumentacji wniosku o zaliczkę  wypełniany jest załącznik 16.1-2c. Powyższe 
potwierdzono na podstawie weryfikacji:

a) Wniosku o płatność POIS.01.03.01-00-0019/17-002-01,

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-konkurs-vi-slask/art,1,poddzialanie-1-1-1-vi-nabor-dedykowany-dla-wojewodztwa-slaskiego.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-konkurs-vi-slask/art,1,poddzialanie-1-1-1-vi-nabor-dedykowany-dla-wojewodztwa-slaskiego.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-konkurs-vi-slask/art,1,poddzialanie-1-1-1-vi-nabor-dedykowany-dla-wojewodztwa-slaskiego.html
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b) Wniosku o płatność POIS.01.03.01-00-0051/16-010-01,
c) Wniosku o płatność POIS.01.03.01-00-0097/17-002-01.

6) Listy sprawdzające do Oceny oddziaływania na środowisko (stanowiące złączniki 
do regulaminów naboru i ocen projektów dla danego konkursu) są wypełniane kompletnie, 
tj. zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania z podanych kryteriów. Powyższe 
potwierdzono na podstawie naboru do konkursu nr POIS.011.01.01-IW-03-00-005/19 
na podstawie Listy sprawdzającej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wypełnionej dla:

a) Projektu nr POIS.01.01.01-00-00XX/19 złożonego przez „Geotermia Mazowiecka” 
S.A.,

b) Projektu nr POIS.01.01.01-00-0013/19 złożonego przez Fabryka Mebli „FORTE” 
S.A.,

c) Projektu nr POIS. 01.01.01-00-0003/19 złożonego przez Miejskie przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.

Reasumując należy stwierdzić, że Instytucja Wdrażająca wdrożyła wszystkie wydane zalecenia 
z poprzedniej kontroli systemowej. 

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Zalecenia:

Lp. Punkt w 
części 
informacji 
pokontrolnej

Podsumowanie 
ustalenia

Zalecenia 
pokontrolne

Termin 
realizacji 
zalecenia 

Stopień 
ważności17

1. 7) ochrona 
danych 
osobowych 

W zawartych 
umowach o 
dofinansowanie 
Instytucja 
Wdrażająca nie 
zobligowała 
Beneficjentów do 
wykonywania 
wobec osób, 
których dane 
dotyczą, 
obowiązków 
informacyjnych 

Instytucja Wdrażająca 
zobowiązana jest do 
wprowadzenia w 
nowo zawieranych 
z Beneficjentami 
umowach o 
dofinansowanie w § 
20a Ochrona danych 
osobowych zapisów 
dotyczących 
obowiązków 
informacyjnych 
wynikających z art. 13 

w zawieranych 
umowach o 
dofinansowanie

wysoki

17 hierarchia: wysoki, średni, niski.
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wynikających z art. 
13 i 14 RODO, co 
stanowi naruszenie 
§ 4 ust. 6 Aneksu 
nr 1 Porozumienia.

i 14 RODO.

2. 7) ochrona 
danych 
osobowych

Upoważnienia do 
przetwarzania 
powierzonych 
danych osobowych 
zostały podpisane 
przez osoby 
nieuprawnione do 
dokonania tej 
czynności

Instytucja Wdrażająca 
zobowiązana jest do 
dokonania korekty 
badanych upoważnień 
do przetwarzania 
powierzonych danych 
osobowych zawartych 
w Rejestrze PO IiŚ 
2014-2020 pod 
względem 
prawidłowości 
złożonych podpisów 
przez osobę 
upoważnioną do 
wydania 
upoważnienia. 
Powyższe dotyczy 
Upoważnienia nr 
18/2019, nr 22/2019, 
nr 4/2019, nr 3/2019, 
nr 139/2019, nr 
89/2019, nr 93/2019, 
nr 87/2019, nr 
135/2019.

Skorygowane kopie 
dokumentów 
(potwierdzone za 
zgodność z 
oryginałem) należy 
przesłać do IP. 

do 15 grudnia 
2020 r.

wysoki

3. 7) ochrona 
danych 
osobowych

Upoważnienia do 
przetwarzania 
powierzonych 
danych osobowych 
zostały podpisane 
przez osoby 
nieuprawnione do 
dokonania tej 

Zaleca się weryfikację 
wszystkich zawartych 
w Rejestrze PO IiŚ 
2014-2020 
upoważnień pod 
względem 
stwierdzonej 
nieprawidłowości i 

do 15 grudnia 
2020 r.

wysoki
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czynności podjęcie stosownych 
działań naprawczych. 
O wynikach 
weryfikacji i 
podjętych działaniach 
należy poinformować 
IP.

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach 
niepodjęcia odpowiednich działań: 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej. 

Podpisy zespołu kontrolującego:

Katarzyna Tatkiewicz

(kierownik Zespołu kontrolującego) …K. Tatkiewicz......................
Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19

Katarzyna Rudna 
(członek Zespołu kontrolującego) …K. Rudna….………………
Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19

Pouczenie:
Zgodnie z Podrozdziałem 4.1 Załącznika nr 1 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację 
POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, do wydanej 
informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłosić pisemne zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. 
Zastrzeżenia należy przekazać instytucji kontrolującej w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii 
pokontrolnej. W takim wypadku dokumentacja podlega ponownej weryfikacji.

$IMIE_NAZWISKO_PODPISUJACEGO  
Dyrektor 
Biuro Kontroli i Audytu
/ – podpisany cyfrowo/
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