
Raport z kontroli przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia kontroli 20-22.09.2016 r.

Tryb (planowa/doraźna) Planowa

Przedmiot kontroli (tytuł programu) PL04 - „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł 
energii”

Nazwa Jednostki Kontrolowanej 
(Operatora Programu)

Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Miejsce przeprowadzenia kontroli 
(adres Jednostki Kontrolowanej)

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa

Osoby przeprowadzające kontrolę -  
Zespół Kontrolujący (ZK)

Wojciech Nawrocki, Starszy Specjalista w Departamencie 
Programów Pomocowych, Ministerstwa Rozwoju,
Jacek Przydrożny, Starszy Specjalista w Departamencie Programów 
Pomocowych, Ministerstwa Rozwoju.

Zakres wizyty 1 Postęp rzeczowy w realizacji programu;
2 Postęp finansowy programu;
3 Zmiany w założeniach realizacji programu -  zgłaszanie zmian w 

realizacji programu;
4 Ryzyko zdefiniowane w programie;
5 Procedury zarządzania programem przez Operatora Programu;
6 Nabór i ocena wniosków aplikacyjnych w ramach procedury 6.9.
7 Podpisywanie umów w sprawie realizacji dodatkowego zakresu 

projektów w ramach procedury 6.9;
6. Realizacja Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 

programu;
9. Monitorowanie przez Operatora Programu realizacji projektów 

na podstawie dokumentów sprawozdawczych;
10. Kontrole przeprowadzane u beneficjentów końcowych przez 

operatora programu;

Projekty realizowane w ramach 
Programu, dokumenty, procedury 
objęte kontrolą

- Porozumienie ws. realizacji programu pn. „Oszczędzanie energii i 
promowanie odnawialnych źródeł energii” z dnia 07 lutego 2013 r. 
zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem 
Środowiska, z późn. zm.;
- Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Programu zatwierdzony
w dniu 12.07.2013 r.;
- Podręcznik Procedur i Ścieżki Audytu Ministerstwa Środowiska, 
zatwierdzony w dniu 19.08.2013 r.;
- Podręcznik procedur wdrażania projektów dofinansowanych w 
ramach MF EOG i NMF na lata 2009 - 2014 NFOŚiGW zatwierdzony 
w dniu 11.09.2015 r.;
- plan kontroli NFOŚiGW na rok 2016;
- -  Kopia dokumentacji dotyczącej kontroli projektu--nr 482/2014- 
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację 
obiektów Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z. o.o.”;
- Weryfikacja dokumentów sprawozdawczych dokonywana przez 
Operatora Programu, na podstawie wybranych dokumentów dla 
projektu nr 511/2014 „Poprawa efektywności ekologicznej poprzez 
wykonanie termomodernizacji budynku KWP w Kielcach" wniosek o 
płatność nr 4 za okres maj -  sierpień 2015 r. oraz projektu 74/2014 
„Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 5 
w Elektrowni Turów" wniosek o płatność nr 2 za okres grudzień 2011



-  sierpień 2015 r.;
- raport końcowy dla projektu nr 55/2014 „Modernizacja Instalacji 
Odsiarczania Spalin dla kotła 3K”;
- raport roczny dla projektu 474/2014 „Termomodernizacja Zespołu 
Szkół w Głogówku";
- wniosek o wypłatę zaliczki dla projektu 632/2014 Poprawa 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na 
terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin 
sąsiednich”;
- zestawienie przygotowane przez NFOSiGW zawierające dane 
odnośnie m.in. daty wpływu wniosku o wypłatę zaliczki, wniosków o 
płatność, datę wykonania płatności w zakresie płatności na rzecz 
beneficjentów, które zostały zaraportowane w zał. 6 do FRO nr 10 
oraz raportu końcowego dla projektu 55/2014 zaraportowanego we 
FRO nr 9;
- zestawienie przygotowane przez NFOŚiGW odnośnie daty złożenia 
przez beneficjentów raportów rocznych za 2015 r.;
- zestawienia przygotowane przez OP odnośnie liczby osób 
zaangażowanych w realizację programu;
- dokumentacja związana z kontrolą przeprowadzoną przez MŚ w 
NFOŚiGW w 2014 roku,
- dokumentacja związana z przeprowadzaniem przez OP kontroli 
beneficjentów w zakresie zawierania umów, kontroli zmian w 
umowach i kontroli umów zawartych w trybach niekonkurencyjnych;
- karta oceny i wnioski o rozszerzenie w ramach 6.9 wraz z
korespondencją dla następujących projektów: 114/2015
Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w 
Świnoujściu, 248/2015 Poprawa efektywności energetycznej 
budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Poznaniu i Delegatury w Kaliszu, 193/2015 Termomodernizacja 
obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica -  etap II;
- pisma MŚ akceptujące rozszerzenie w ramach 6.9 dla wyżej 
wymienionych projektów;
- zestawienia przygotowane przez MŚ i NFOŚiGW dotyczące listy 
złożonych wniosków w ramach 6.9;
-zestawienie przygotowane przez MŚ dotyczące poziomu realizacji 
wskaźników;
-aktualny budżet dla Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach 
programu.

Uwagi n/d

Wyniki kontroli:
Wnioski Postęp rzeczowy w realizacji proaramu

Poziom realizacji wskaźników jest rosnący.

Postęp finansowy proaramu
Na dzień kontroli Biuro Mechanizmów Finansowych przekazało na 
poczet realizacji programu kwotę 80 954 0.55 euro, na podstawie
zaliczki i dziesięciu Finansowych Raportów Okresowych.

OP przedstawił zestawienie z którego wynika, iż na dzień
31.08.2016 roku poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 
67 138 402 EUR. Stopień wydatkowania środków w stosunku do 
planowanych do poniesienia w tym okresie wydatków 
kwalifikowalnych wynosi 87%. Jednakże poniesione przez OP 
wydatki kwalifikowalne stanowią jedynie 46% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych Programu, co jest bardzo niepokojące w
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kontekście terminu zakończenia programu.

Brak pełnego wykorzystania zaplanowanych środków we 
wspomnianym okresie oraz ogólny niski poziom wydatkowania 
zgodnie z wyjaśnieniami OP wiąże się m in. z przedłużeniem okresu 
kwalifikowalności projektów (wydłużenie o rok) -  wielu 
Beneficjentów zaktualizowało i nadal aktualizuje harmonogramy 
przesuwając płatności w projektach na IV kwartał 2016 r. oraz I i II 
kwartał 2017 r. Część Beneficjentów zrezygnowała z realizacji 
projektów, występują również oszczędności poprzetargowe, które 
obniżają wartość umów. Pojawiły się także opóźnienia w 
zatwierdzaniu wniosków o płatność, które wynikają m.in. z 
konieczności dokonywania poprawy wniosków o płatność oraz 
dodatkowej oceny wniosków o rozszerzenie zakresów projektów 
(zgodnie z art, 6 9 Regulacji). Zgodnie z wyjaśnieniami Operatora 
Programu. MŚ wspólnie z NFOŚiGW dokładają starań, by 
przyśpieszyć proces wypłaty środków -  prowadzony jest monitoring 
złożonych wniosków (wraz z Finansowym Raportem Okresowym 
NFOŚiGW przekazuje do MŚ rejestr złożonych i weryfikowanych 
przez NFOŚiGW wniosków o płatność), wprowadzono weryfikację 
dokumentów księgowych „na próbie” w Programach PL02 i PL03, w 
zakresie wniosków o płatność składanych w Programie PL04 ze 
względu na mniejszą liczbę dokumentów księgowych załączanych 
do WoP wprowadzenie wspomnianego rozwiązania w ocenie 
NFOŚiGW nie jest zasadne, ponadto z wniosków o płatność 
wyłączane są czasowo wydatki „wątpliwe” -  do momentu 
wyjaśnienia. Beneficjenci są informowani o zasadach rozliczania 
wydatków podczas szkoleń, a także w trakcie konsultacji 
indywidualnych.

Na podstawie przedstawionego przez NFOŚiGW zestawienia 
dokonano badania terminowości realizacji wypłat na rzecz 
beneficjentów w odniesieniu do płatności wykazanych w załączniku 
nr 6 do Finansowego Raportu Okresowego nr 10 oraz płatności 
końcowej zaraportowanej w załączniku nr 6 do FRO nr 9.

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że zaliczki zgodnie z 
zapisami aktualnie obowiązującego Opisu Systemu Zarządzania i 
Kontroli (OSZiK) powinny być wypłacane na następujących 
warunkach:

Po zawarciu z beneficjentem umowy ws. projektu, wniesieniu 
zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy ws. projektu (w 
przypadku beneficjentów nie będących pjb oraz jst) oraz spełnieniu 
przez beneficjenta warunków zawartych w umowie ws. projektu, 
przed dokonaniem pierwszej płatności, może ibyć dokonywana 
wypłata zaliczki w wysokości oraz na rachunek bankowy 
beneficjenta, wskazanych w umowie ws. projektu. Pierwsza płatność 
zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy 
ws. projektu pod warunkiem ujęcia środków przewidzianych na 
realizację projektu w planie finansowym NFOŚiGW na dany rok 
budżetowy oraz dostępności środków na właściwym rachunku 
bankowym prowadzonym przez BGK.

Ponadto w aktualnie obowiązującym w NFOŚiGW Podręczniku 
procedur wdrażania projektów dofinansowanych w ramach MF EOG 
i NMF na lata 2009 -  2014 z dnia 11.09.2015 r. doprecyzowano, że 
zaliczka wypłacana jest beneficjentowi na podstawie wniosku o 
wypłatę zaliczki stanowiącego załącznik do umowy ws. projektu. 
Dodatkowo w przedstawionym w czasie kontroli wzorcu umowy w 
sprawie projektu zaakceptowanym przez MŚ w dniu 10.12,2015 r.
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znajduje się zapis mówiący, że zaliczka zostanie przekazana na 
podstawie pisemnego wniosku Beneficjenta w terminie 15 dni 
roboczych od daty wpłynięcia do NFOŚiGW. W roboczej wersji 
OSZiK przekazanej przez OP do opinii KPK 26.10.2015 r. 
wskazano, że pierwsza płatność zostanie przekazana w terminie do 
15 dni roboczych od dnia wpłynięcia do NFOŚiGW wniosku 
Beneficjenta pod warunkiem dostępności środków przewidzianych 
na realizację projektu w planie finansowym dysponenta na dany rok 
budżetowy oraz dostępności środków na właściwym rachunku 
bankowym prowadzonym przez BGK.

Zgodnie z przedstawioną w czasie kontroli dokumentacją dotyczącą 
wniosku o wypłatę zaliczki w projekcie 632/2014 oraz zestawieniem 
dotyczącym wykonanych płatności sporządzonym przez NFOŚiGW 
na potrzeby kontroli, czas od przedłożenia przez Beneficjenta 
ostatecznego wniosku o wypłatę zaliczki (26.02.2016 r.) a datą 
płatności (19.04.2016 r.) to 36 dni roboczych. Długotrwały czas 
weryfikacji wniosku o wypłatę zaliczki przez NFOŚiGW był 
spowodowany stwierdzonymi wątpliwościami OP w zakresie 
spełnienie przez beneficjenta warunków przed pierwszą płatnością. 
Po konsultacjach z MŚ oraz działem prawnym NFOŚiGW nastąpiła 
ostateczna akceptacja wniosku o wypłatę zaliczki.

Odnośnie płatności dokonywanych na podstawie złożonego przez 
beneficjenta wniosku o płatność, to zgodnie z zapisami aktualnie 
obowiązującego OSZIK „Refundacja środków z danego wniosku o 
płatność zostanie dokonana nie później niż w terminie 3 miesięcy od 
przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta i nie później niż 
w terminie 1 miesiąca od daty jego akceptacji przez NFOŚiGW.’’ 
Jednocześnie zapisy umowy ws. Programu aneksu nr II w punkcie 
4.1 doprecyzowują, że powyższe terminy liczą się od dnia 
przedłożenia przez beneficjenta prawidłowego i kompletnego 
wniosku o płatność. W roboczej wersji OSZiK przekazanej do KPK w 
dniu 26.10.2015 r. doprecyzowano, że refundacja środków z danego 
wniosku o płatność zostanie dokonana nie później niż w terminie
3 miesięcy od przedłożenia przez beneficjenta poprawnie 
sporządzonego wniosku o płatność wraz z załącznikami i nie później 
niż w terminie 1 miesiąca od daty jego akceptacji przez NFOŚiGW, 
pod warunkiem dostępności środków na właściwym rachunku 
bankowym prowadzonym przez BGK.

Badania dokonano na podstawie 30 płatności przedstawionych w1 • 1 1 1 1— ■ 1—1 1 /—l 1

Należy zaznaczyć, że w 25 przypadkach płatność była wykonywana 
w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia przez beneficjenta 
prawidłowego i kompletnego wniosku o płatność oraz jednego 
miesiąca od daty akceptacji wniosku o płatność przez NFOŚiGW.

W przypadku czterech projektów 66/2014, 489/2014, 567/2014 oraz 
450/2014 płatność została wykonana po upływie miesiąca od daty
akceptacji wniosku o płatność przez NFOŚiGW Według wyjaśnień 
NFOŚiGW w przypadku trzech pierwszych projektów opóźnienia 
były spowodowane brakiem środków na rachunku bankowym BGK.
Natomiast w przypadku projektu 450/2014 opóźnienie w wypłacie 
refundacji w kwocie 1 110,24 PLN wyniknęło z faktu, że refundacja 
wynikająca z WoP nr 2 mogła nastąpić dopiero po rozliczeniu 
całości zaliczki we WoP nr 3, który wymagał korekt.
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Natomiast w przypadku projektu 473/2014 płatność na kwotę 354,24 
PLN została wykonana po upływie trzech miesięcy od dnia 
przedłożenia przez beneficjenta prawidłowego i kompletnego 
wniosku o płatność. Zgodnie z wyjaśnieniami NFOŚiGW opóźnienie 
wyniknęło z faktu, że zatwierdzenia wniosku refundacyjnego zostało 
wstrzymane do czasu złożenia kolejnego wniosku rozliczającego 
zaliczkę.

Zmiany w założeniach realizacji programu -  zgłaszanie zmian w
realizacji programu

Od ostatniej kontroli dokonano jednej zmiany związanej z 
wykorzystaniem oszczędności. W rezultacie przedmiotowej decyzji 
utworzono nowy rezultat dotyczący efektywności energetycznej w 
budynkach (finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego) 
oraz przesunięto dodatkowe środki na Fundusz Współpracy 
Dwustronnej.

Ryzyko zdefiniowane w programie

Na obecny etapie najistotniejsze są następujące ryzyka: zbyt mała 
liczba wniosków w stosunku do dostępnych środków finansowych w 
ramach procedury 6.9 i w konsekwencji istotne ryzyko 
niewykorzystania dostępnych środków. Dodatkowo, w związku z 
nieprawidłowościami czy rezygnacjami wysokość oszczędności 
może wzrosnąć.

Najistotniejsze ryzyko niewykorzystania środków istnieje obecnie w 
ramach dwóch rezultatów dotyczących poprawy efektywności 
energetycznej w budynkach, finansowanych ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. Oszczędności w wyżej wymienionych rezultatach 
wynoszą ok. 11,4 min euro, razem z pozostałymi oszczędnościami 
tworzą kwotę ponad 12 min euro. Złożone wnioski na 
dofinansowanie dodatkowego zakresu projektów na kwotę ok. 7,3 
min euro. Niestety z uwagi na przedłużająca się ocenę i podpisanie 
projektów w ramach procedury 6.9, realizacja całego zakresu 
wnioskowanych, dodatkowych zakresów projektów może nie być 
wykonalna w istniejących ramach kwalifikowalności programu. 
Pozostałe propozycje wykorzystania oszczędności skupione są na 
następujących zadaniach: pozyskaniu dodatkowych wniosków w 
ramach procedury 6.9, w tym w rezultacie dotyczycącym OZE, 
dofinansowanie projektu złożonego przez— Instytut— Ochrony 
Środowiska oraz podpisanie umów z beneficjentami rezerwowych 
projektów złożonych w otwartych naborach w ramach FWD.

Procedury zarządzania programem przez Operatora Programu

Operator Programu posiada zatwierdzony w dniu 12.07.2013 r. Opis 
Systemu Zarządzania i Kontroli oraz zatwierdzony w dniu
19.08.2013 r. Podręcznik Procedury i Ścieżek__Audytu.
W  czasie kontroli w NFOŚiGW przedstawiono zaktualizowany 
Podręcznik procedur wdrażania projektów dofinansowanych w 
ramach MF EOG i NMF na lata 2009 -  2014, który został 
zatwierdzony w dniu 11.09.2015 r.

Rekomendacja z poprzedniej kontroli zalecała przedstawienie 
zaktualizowanych dokumentów w pierwszej połowie września 2015 
r. OP przedstawił KPK do zaopiniowania ww. dokumenty w dniu 
26.10.2015 roku. KPK przesłał uwagi do przekazanych dokumentów
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w dniu 28.12.2015 r. Jednak do dnia kontroli OP nie przekazał 
poprawionych dokumentów do KPK.

Operator Programu na bieżąco wprowadza do bazy DoRIS 
Finansowe Raporty Okresowe. Do bazy DoRIS OP wprowadził 
również informację na temat projektów podstawowych 
realizowanych w ramach Programu.

Nabór i ocena wniosków aplikacyjnych w ramach procedury 6.9

Średnio okres oceny wniosków w ramach procedury 6.9 trwa niecałe 
trzy miesiące, od momentu pierwszego złożenia wniosku do jego 
przesłania do akceptacji Ministerstwa Środowiska. W tym okresie 
miały miejsce uzupełnienia przez beneficjentów, jednak okres oceny 
wydaje się długi w stosunku do uproszczonego charakteru oceny 
wniosków w ramach naboru 6.9. W kilku przypadkach ocena 
przedłużała się lub przedłuża się znacznie powyżej średniej 
dochodząc do 5-7 miesięcy np.:
- Gmina Miasta Dębica 5 miesięcy (pierwsze uwagi do wniosku 
przesłano po około 2 miesiącach),
- Gmina Miasta Sanok (2 tury uwag przesłane do NFOŚiGW 12 
maja 2016 roku oraz 27 czerwca 2016 roku)
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (2 tury uwag przesłane 

do NFOŚiGW 6 lipca 2016 roku, OP oczekuję na drugą oficjalną 
odpowiedź na uwagi).

Podpisywanie umów w sprawie realizacji projektów dodatkowego
zakresu iTojektów w ramach procedury 6.9:

Okres od dnia złożenia kompletnego wniosku w ramach procedury 
6.9 do momentu podpisania aneksu do umowy wynosi średnio około 
5,5 miesiąca. Niemniej w niektórych przypadkach okres ten wynosi 
8-9 miesięcy. W przypadku wniosku Świnoujścia i Stargardu decyzja 
ws. dofinansowania przez MŚ została podjęta w kwietniu 2016, 
niestety do dnia kontroli nie zostały podpisane aneksy z 
beneficjentami, co wynika również z opóźnień po stronie 
beneficjentów jak i zmian w podstawowej części projektów.
W związku ze zbliżającym się końcem kwalifikowalności rzeczowej 
realizacji projektów, dalsze opóźnienia mogą stawiać pod znakiem 
zapytania możliwość realizacji dodatkowych części projektów. Jeżeli 
do nowych projektów złożonych do dofinansowania będzie miał 
zastosowanie dotychczasowy średni okres od momentu złożenia 
projektu do podpisania aneksu do—umowy— na—ieh—rzeczową 
realizację pozostanie okres zaledwie około 2 miesięcy.

Realizacja Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie
programu

W związku z dalszymi oszczędnościami w projekcie, na Komitecie w 
maju 2016 roku, rekomendowano do dofinansowaniu dwa projekty 
rezerwowe w ramach naborów w FWD, zgłoszone przez Związek 
Powiatów Polskich i Polską Izbę Gospodarczą Energetyki 
Odnawialnej i Rozproszonej. Umowy z przedmiotowymi 
beneficjentami nie zostały podpisane. Dalsze opóźnienia w 
podpisaniu umów mogą zagrozić terminowej realizacji 
przedmiotowych projektów i wykorzystaniu oszczędności.
W trakcie jest ocena projektu dotyczącego adaptacji do zmian 
klimatu złożonego przez Instytut Ochrony Środowiska.
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Monitorowanie przez Operatora Programu realizacji projektów na
podstawie dokumentów sprawozdawczych

Proces monitorowania projektów realizowanych przez beneficjentów 
został uwzględniony zarówno w Opisie Systemu Zarządzania i 
Kontroli jak również w Podręcznikach Procedur Jednostek 
kontrolowanych. W chwili obecnej kontrolowane Instytucje są w fazie 
aktualizacji ww. dokumentów.

Weryfikacji terminowości przedkładania przez beneficjentów 
wniosków o płatność oraz raportów rocznych poddano na podstawie 
zestawienia przedstawionego przez NFOŚiGW. Badaniu poddano 
31 wniosków o płatność wykazanych w zał. nr 6 do FRO nr 10.

Według przedstawionego zestawienia na 31 wniosków o płatność 14 
zostało złożonych z opóźnieniem, w tym sześć WoP z opóźnieniem 
od 1 do 7 dni roboczych, dwa dotyczące projektu 56/2014 z 
opóźnieniem 24 dni roboczych, cztery złożone przez jednego 
beneficjenta w zakresie dwóch projektów 74/2014 i 75/2014 z 
opóźnieniem 33 dni roboczych, wniosek o płatność dla projektu 
554/2014 z opóźnieniem 47 dni roboczych oraz wniosek o płatność 
dla projektu 493/2014 złożony z opóźnieniem 56 dni roboczych.

W przypadku raportów rocznych za 2015 rok, które powinny być 
składane w terminie do dnia 7 stycznia kolejnego roku 
sprawozdawczego weryfikacji dokonano na podstawie zestawienia 
przygotowanego przez NFOŚiGW. W zestawieniu umieszczono 138 
pozycji spośród których dla 126 przypadków raport roczny za 2015 
rok powinien być złożony. Zgodnie z informacją przedstawioną przez 
NFOŚIGW jeśli projekt jest zakończony i rozliczony w danym roku 
(tj. zatwierdzone sprawozdanie końcowe) beneficjent nie przekazuje 
raportu rocznego za dany rok. Z przedstawionego zestawienia 
wynika, że nie przedstawiono 16 raportów rocznych za 2015 rok do 
których złożenia beneficjenci byli zobowiązani. W przypadku 
pozostałych raportów, aż 84 zostały złożone z opóźnieniem. W 
większości przypadków (47) są to opóźnienia wynoszące do 
dziesięciu dni lub kilkunastu dni -  13 przypadków, jednak odnośnie 
pozostałych 24 raportów rocznych stwierdzono znaczne 
przekroczenia wynoszące od 20 do nawet 258 dni. Największe 
opóźnienia zidentyfikowano w projektach:
255/2015- 162 dni 
481/2014-257 dni 
657/2014-257 dni 
470/2014 -258  dni

Odsetek wniosków o płatność złożonych z opóźnieniem wg. próby 
poddanej kontroli w 2015 roku wyniósł 47%, natomiast w przypadku 
raportów rocznych 61%, w porównaniu z przedstawionym przez 
NFOŚiGW zestawieniem poddanym weryfikacji podczas bieżącej 
kontroli opóźnienia w składaniu przez beneficjentów dokumentów 
sprawozdawczych w przypadku wniosków o płatność nie uległy 
znaczącej poprawie (45% wniosków o płatność złożono z 
opóźnieniem) natomiast w przypadku-raportów rocznych- uległy 
pogorszeniu (67% raportów złożonych z opóźnieniem oraz 
dodatkowo nie złożono kilkunastu raportów rocznych).

W przypadku sprawozdania końcowego z realizacji Projektu -  
zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego OSZiK powinno ono 
być przekazywane w terminie 30 dni kalendarzowych od 
zakończenia realizacji projektu. W roboczej wersji OSZiK 
przekazanej do KPK w dniu 26.10.2015 r. ujęto zapis, że Beneficjent 

_ zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie

7



30 dni kalendarzowych od zaakceptowania ostatniego wniosku o 
płatność, jednak w podręczniku NFOSiGW z dnia 11.09.2015 r. 
pozostał zapis, że termin jest liczony od daty zakończenia projektu. 
Jednocześnie w zmienionym wzorcu umowy z beneficjentem 
zaakceptowanym przez MŚ w dniu 10.12.2015 roku termin złożenia 
raportu końcowego został ustalony na 30 dni kalendarzowych od 
zatwierdzenia przez NFOŚiGW ostatniego wniosku o płatność.

Wnioski o płatność jak i raporty końcowe są weryfikowane na 
podstawie list sprawdzających. Pomimo rekomendacji z poprzedniej 
kontroli KPK oraz zobowiązania OP do wprowadzenia list 
sprawdzających do weryfikacji dla raportów rocznych w dalszym 
ciągu raporty roczne nie są weryfikowane za pomocą list 
sprawdzających.

Dokonano weryfikacji próby dokumentacji towarzyszącej wnioskom 
o płatność, na podstawie wniosku o płatność nr 4 za okres maj -  
sierpień 2015 r. dla projektu nr 511/2014 „Poprawa efektywności 
ekologicznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku KWP w 
Kielcach” oraz wniosku o płatność nr 2 dla projektu nr 74/2014 
„Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 5 
w Elektrowni Turów” za okres grudzień 2011 -  sierpień 2015 r. W 
przypadku wniosku o płatność nr 4 dla projektu
nr 511/2014 stwierdzono brak w przedstawionej teczce projektu 
informacji przesłanej do beneficjenta o zatwierdzeniu dokumentów 
sprawozdawczych. W trakcie kontroli przedstawiciel NFOŚiGW 
wyjaśnił, że koordynator projektu nie mógł poinformować 
beneficjenta o akceptacji dokumentacji sprawozdawczej w związku z 
problemami z pocztą elektroniczną beneficjenta, mając powyższe na 
uwadze koordynator projektu poinformował beneficjenta
telefonicznie o akceptacji dokumentacji sprawozdawczej. Ponadto w 
przypadku ww. wniosku o płatność pomimo zaznaczenia TAK w 
liście sprawdzającej wniosek o płatność, w przedstawionej teczce 
projektu brak oświadczenia beneficjenta o prowadzeniu
wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu. NFOŚiGW w 
trakcie kontroli poinformował, że beneficjent uzupełni dokumentację 
o stosowne oświadczenie. W pozostałym zakresie 
nie stwierdzono zastrzeżeń w zakresie dokumentacji załączonej do 
ww. wniosków o płatność.

Kontrole przeprowadzane u beneficjentów końcowych przez
operatora programu
OP posiada plan kontroli na rok 2016. Zgodnie z Porozumieniem 
zawartym pomiędzy MŚ a NFOŚiGW obowiązek przeprowadzania 
kontroli projektów został nałożony na NFOŚIGW.

W planie monitoringu na rok 2016, który został przedstawiony jako 
załącznik do raportu rocznego za 2015 rok OP przewidział do 
kontroli 61 projektów. W wyniku aktualizacji planu kontroli dokonanej 
w połowie roku, do kontroli wyznaczono 60 projektów.

Na dzień kontroli OP (NFOSiGW) wykonał w roku 2016 48 kontroli 
projektów

Na podstawie dokumentacji dotyczącej kontroli projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów 
Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z. o.o." umowa nr 482/2014 
stwierdzono, że OP (NFOŚiGW) prawidłowo informuje beneficjentów 
o planowanej kontroli, kontrolujący legitymuje się stosownym 
upoważnieniem. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie listy 
sprawdzającej. Ponadto stwierdzono, że odpowiednie procedury
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regulują proces nadzorowania wykonania zaleceń pokontrolnych 
przez beneficjenta. Na dzień kontroli zalecenia pokontrolne 
sformułowane w projekcie 482/2014 nie zostały wypełnione przez 
beneficjenta

Zgodnie z zapisami umowy ws. programu oraz OSZiK Operator 
Programu zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli
przynajmniej raz w okresie realizacji projektów predefiniowanych. W 
przypadku pozostałych projektów kontrola odbywać się będzie na 
podstawie doboru próby na reprezentatywnej liczbie projektów w 
oparciu o analizę ryzyka oraz losowy dobór próby. W ustalaniu planu 
kontroli istotną rolę odgrywa termin zakończenia projektu bowiem 
OP jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli każdego projektu 
po złożeniu przez niego wniosku o płatność końcową. Z uzyskanych 
wyjaśnień wynika, że przy sporządzaniu planu kontroli
zrezygnowano z losowego doboru próby ze względu na duże 
natężenie kontroli oraz fakt, że przed ostatecznym rozliczeniem 
każdy projekt zostanie objęty kontrolą przez NFOŚiGW.

Realizując zalecenia pokontrolne z kontroli KPK przeprowadzonej w 
2015 roku OP regularnie przekazuje do KPK kopie informacji 
pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli projektów.

W trakcie kontroli w MŚ uzyskano informację na temat kontroli 
przeprowadzonej przez MŚ w NFOŚiGW w dniach 4 - 2 2  sierpnia
2014 roku oraz prowadzonych działaniach pokontrolnych. W wyniku 
ustaleń z kontroli MŚ przesłało 19 stycznia 2015 r. wystąpienie 
pokontrolne do NFOŚiGW formułując następujące zalecenia 
pokontrolne:
1. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie dokładniejszego 

szacowania kosztów zarządzania związanych z wdrażaniem 
Programów Operacyjnych PL02, PL03, PL04.

2. Zapewnienia przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie 
naboru i oceny wniosków, zawierania umów z beneficjentami 
oraz wdrażania projektów.

3. Dokonania analizy przyjętych rozwiązań proceduralnych w 
zakresie identyfikacji możliwych usprawnień procesu naboru i 
oceny wniosków, zawierania umów z beneficjentami oraz 
wdrażania projektów.

Przesłane w toku działań pokontrolnych wyjaśnienia przez 
NFOŚiGW w dniach 16.02.2015 r. oraz 24.09.2015 r. MŚ uznało za 
nie wystarczające. W związku z powyższym stan realizacji 
powyższych zaleceń-ma zostać-zweFyfikowany-w-trakeie-najbliższej- 
kontroli planowej w NFOŚiGW jako dodatkowa tematyka 
realizowana w ramach czynności sprawdzających. Kontrola MS w 
NFOŚiGW została zaplanowana na IV kwartał 2016 roku.

Do listy sprawdzającej wniosek o płatność (załącznik nr 7 do 
Podręcznika Procedur NFOŚiGW) wpisano obowiązek sprawdzenia 
przez Koordynatorów czy do wniosku o płatność beneficjent dołączył 
oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej, 
tym samym OP wypełnił zalecenie pokontrolne z kontroli KPK w
2015 r.

Odnośnie weryfikacji przez OP zgodności działań beneficjentów z 
przepisami dot. zamówień publicznych, NFOŚiGW pismem z dnia 
23 maja 2016 roku zwrócił się do beneficjentów programu PL02, 
PL03, PL04 z informacją o zamiarze przeprowadzenia kontroli 
zawierania umów, kontroli zmian w umowach i kontroli umów 
zawartych w trybach niekonkurencyjnych według ustalonej
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Rekomendacje dla kontrolowanego

metodologii, prosząc jednocześnie o wypełnienie stosownych tabel, 
które umożliwią wytypowanie projektów do kontroli zamówień. W 
dniu 27.06.2016 r. NFOŚiGW przedstawił MŚ plan kontroli procedur 
zawierania umów zawartych w ramach MF 2009 -  2014. W ramach 
Programu PL04 do kontroli wytypowano 29 projektów. Odnośnie 
wytypowanych 29 projektów zostanie dokonana kontrola 34 
procedur zawierania umów. Z przesłanego w dniu 12.08.2016 planu 
przez NFOŚiGW do MŚ wynika, że 10 kontroli przewidziano na IV 
kw. 2016 r., 8 na I kw. 2017 r., 16 na II kw. 2017 r. ___
Postęp finansowy programu

W stosunku do kontroli przeprowadzonej przez KPK na przełomie 
maja i czerwca 2015 r. poprawie uległ stopień wydatkowania 
środków w stosunku do wydatków planowanych w danym okresie 
czasu z 66% do 87% jak również wzrósł poziom wydatkowania 
środków w stosunku do całej alokacji przeznaczonej na realizację 
Programu z 14% do 46%. Zważywszy jednak na krótki okres czasu, 
który pozostał na realizację projektów jak i całego Programu należy 
zauważyć, że stopień wydatkowania środków znajduje się na niskim 
poziomie, dlatego też Operator Programu powinien w dalszym ciągu 
prowadzić bieżący monitoring postępu finansowego Programu jak 
również niezwłocznie podejmować wszelkie możliwe działania 
mające na celu pełne i terminowe wykorzystanie przyznanej kwoty 
dofinansowania.

Mając na uwadze, zalecenia z kontroli przeprowadzonej przez KPK 
w 2015 roku odnośnie aktualizacji zapisów OSZiK oraz 
Podręczników Procedur Ministerstwa Środowiska jak i NFOŚiGW 
ponownie zwracamy uwagę na konieczność dokonania aktualizacji 
ww. dokumentów tak aby zawierały aktualne informacje na temat 
procesów i terminów związanych z dokonywaniem płatności na 
rzecz Beneficjentów oraz aby zapisy wszystkich dokumentów 
programowych były ze sobą spójne.

W wyniku dokonanej analizy terminowości dokonywania płatności na 
rzecz beneficjentów, zaleca się w przypadku płatności zaliczkowych 
usprawnienie procesu wyjaśniania ewentualnych wątpliwości przed 
wypłatą pierwszej płatności tak aby termin oczekiwania przez 
beneficjenta na wypłatę zaliczki był ograniczony do minimum.
W zakresie opóźnień w dokonywaniu płatności okresowych na rzecz 
beneficjentów spowodowanych brakiem środków na rachunku BGK 
zaleca się podejmowanie dztalań zmierzających do ograniczenia do 
minimum sytuacji w których płatności na rzecz beneficjentów są 
opóźnione wskutek braku środków na rachunku BGK.

W przypadku stwierdzenia przez OP potrzeby wprowadzenia 
weryfikacji dokumentów księgowych „na próbie” również w 
Programie PL04 przypominamy o konieczności wystąpienia do KPK 
o zgodę na przyjęcie takiego sposobu weryfikacji wniosków 
o płatność beneficjentów, zgodnie z art. 7.13.6 Regulacji w sprawie 
wdrażania Mechanizmów Finansowych 2009 -  2014.

Zmiany w założeniach realizacji programu -  zgłaszanie zmian w
realizacji programu

W związku z istniejącymi w programie znacznymi oszczędnościami, 
które mogą nie zostać wykorzystane na dodatkowe działania w 
ramach procedury 6.9, jak i na inne zgłoszone propozycje, należy 
jak najszybciej rozważyć możliwość zmiany programu i
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przesunięcia części oszczędności na rezultat dotyczący współpracy 
dwustronnej, której okres kwalifikowalności jest dłuższy w stosunku 
do podstawowej części programu (grudzień 2017) oraz zaplanować 
działania, które mogłyby zwiększyć absorbcję środków programu.

Ryzyko zdefiniowane w programie

W związku istniejącymi jak i możliwymi oszczędnościami OP 
powinien zgłosić dodatkowe propozycje wykorzystania 
oszczędności.

Procedury zarządzania programem przez Operatora Programu

Mając na uwadze szereg zmian organizacyjnych jakie miały miejsce 
zarówno w Ministerstwie Środowiska oraz Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz biorąc pod uwagę 
m.in. zmiany Regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF na lata 2009 -  
2014 jak również zmiany wzorca umowy ws. projektu prosimy o 
przedstawienie zaktualizowanego Opisu Systemu Zarządzania i 
Kontroli jak również Podręczników Procedur obu Instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie Programu w terminie do końca 
grudnia br.

Ponadto zaleca się aby dodatkowe zakresy projektów w ramach 6.9 
były sukcesywnie wprowadzane do bazy DoRIS.

Nabór i ocena wniosków aplikacyjnych w ramach procedury 6.9

W związku przedłużającym się okresem oceny składanych 
wniosków w ramach procedury 6.9 należy rozważyć wprowadzenie 
terminów na ocenę poszczególnych wniosków jak i 
nieprzekraczalnych terminów na przekazanie uzupełnień ze strony 
beneficjenta.

Podpisywanie umów w sprawie realizacji projektów dodatkowego
zakresu projektów w ramach procedury 6.9:

Skrócenie terminu podpisywania aneksów do umów np. poprzez 
rozpoczęcie pracy nad kompletowaniem wszystkich dokumentów do 
aneksu po zakończeniu oceny po stronie NFOŚiGW.

Realizacja Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie
p r o g ra m u ^

W celu wykorzystania istniejących w programie oszczędności zaleca 
się niezwłocznie szybkie podpisanie umów z dwoma kolejnymi 
beneficjentami z listy rezerwowej.
Z uwagi na istniejące w programie znaczne oszczędności zaleca się 
zgłoszenie dalszych propozycji wykorzystania oszczędności w 
ramach komponentu dotyczącego współpracy bilateralnej. Z uwagi 
na dostępność środków w innych rezultatach ich realizacja powinna 
być możliwa nawet w przypadku ~pód pisania z dwoma projektami 
rezerwowymi zgłoszonymi w naborze.
Proces oceny i podpisania umowy dla projektu realizowanego przez 
Instytut Ochrony Środowiska powinien się zakończyć najpóźniej do 
połowy grudnia 2016 r., w przeciwnym razie realizacja 
przedmiotowego projektu może nie być możliwa.

Monitorowanie przez Operatora Programu realizacji projektów na
podstawie dokumentów sprawozdawczych _______
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Mając na uwadze zidentyfikowane opóźnienia w przedkładaniu 
przez beneficjentów dokumentów sprawozdawczych oraz brak 
znaczącej poprawy terminowości w przypadku wniosków o płatność 
oraz jej pogorszenie w przypadku składania raportów rocznych 
przez beneficjentów, zaleca się podjęcie skutecznych działań, 
dających wymierne efekty w postaci poprawy terminowości w 
przedkładaniu przez beneficjentów dokumentów sprawozdawczych.

Biorąc pod uwagę zbliżający się koniec realizacji projektów jak i 
całego Programu poprawa terminowości w przedkładaniu 
dokumentów sprawozdawczych przez beneficjentów ma bardzo 
istotne znaczenie w kontekście końcowego terminowego rozliczenia 
projektów i Programu, bowiem opóźnienia w składaniu przez 
beneficjentów wniosków o płatność wpływają na przedłużający się 
okres wypłaty środków finansowych, a tym samym na wydatkowanie 
środków w ramach całego Programu, dlatego też na bieżąco należy 
podejmować działania służące poprawie terminowości 
przedkładania dokumentów sprawozdawczych z realizacji projektów.

Dodatkowo w przypadku raportów rocznych za rok 2015, które 
beneficjenci byli zobowiązaniu przedłożyć do OP w terminie do 7 
stycznia 2016 roku, a którego to obowiązku nie dopełnili, zaleca się 
OP niezwłoczne wezwanie ww. beneficjentów do przedłożenia 
stosownych dokumentów sprawozdawczych.

Odnośnie stwierdzonych braków w dokumentacji związanej z 
zatwierdzeniem wniosku o płatność nr 4 dla projektu 511/2014 
zaleca się uzupełnienie dokumentacji projektu o oświadczenie 
beneficjenta o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej dla 
projektu. Ponadto w przypadku braku możliwości poinformowania 
beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność za pomocą poczty 
elektronicznej, zaleca się sporządzanie w takich sytuacjach notatki 
służbowej o poinformowaniu beneficjenta telefonicznie o 
zaakceptowaniu dokumentacji sprawozdawczej.

W związku z niewypełnieniem przez OP rekomendacji z poprzedniej 
kontroli KPK ponownie zaleca się aby raporty roczne wzorem 
wniosków o płatność oraz raportów końcowych również były 
weryfikowane w oparciu o listę sprawdzającą.

Mając na uwadze dokonaną przez OP we wzorcu umowy z 
beneficjentem zmianę terminu składańia~przeż" beneficjenta" raporuj 
końcowego z realizacji projektu należy pamiętać aby wspomnianą 
zmianę uwzględnić w aktualizowanym Opisie Systemu Zarządzania i 
Kontroli oraz Podręcznikach Procedur Jednostek Kontrolowanych.

Kontrole przeprowadzane u beneficjentów końcowych przez
operatora programu

W związku z brakiem realizacji na dzień kontroli zaleceń 
pokontrolnych przez beneficjenta projektu 482/2014 prosimy o 
poinformowanie KPK o zakończeniu realizacji działań 
pokontrolnych w piśmie odsyłającym raport z kontroli, a w 
przypadku gdy działania pokontrolne nie zostaną do tego czasu 
zakończone prosimy o przesłanie stosownej informacji w tabeli 
cyklicznie przesyłanej przez OP do KPK, która dotyczy stopnia 
realizacji zaleceń pokontrolnych w projektach objętych kontrolami 
NFOŚiGW.
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Termin na przekazanie informacji 
o wdrażaniu rekomendacji

W związku z planowaną przez MŚ kontrolą w NFOSiGW w IV 
kwartale 2016 r. mającą na celu weryfikację zaleceń z kontroli 
przeprowadzonej przez MŚ w sierpniu 2014 roku, uprzejmie 
prosimy o poinformowanie KPK o wyniku czynności kontrolnych.

Mając na uwadze krótki czas jaki pozostał do końca realizacji 
projektów jak i Programu zaleca się przyspieszenie przez OP 
procesu kontroli poprawności zawierania umów przez 
Beneficjentów. Z przedstawionego planu kontroli wynika, że ww. 
kontrole planowane są nawet na II kw. 2017 r. Biorąc pod uwagę 
możliwość stwierdzenia nieprawidłowości w toku procesu kontroli 
czas na zagospodarowanie ewentualnych oszczędności może 
okazać się niewystarczający dlatego tez rekomenduje się 
intensyfikację prac i możliwie jak najszybsze zakończenie 
weryfikacji jak największej liczby kontroli poprawności zawierania 
umów przez Beneficjentów.

W pozostałych kontrolowanych obszarach brak rekomendacji.

14 dni od dnia otrzymania niniejszego raportu -  w piśmie 
odsyłającym raport z kontroli do Krajowego Punktu Kontaktowego.

Odnośnie rekomendacji w zakresie aktualizacji Opisu Systemu 
Zarządzania i Kontroli, jak również Podręczników Procedur obu 
Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu - do końca 
grudnia 2016 roku.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostek kontrolowanych 
I podmiotu kontrolującego

¡¿¿¿u
1012 .

NFOŚiGW
Data i podpisy osób z-Zespolu KontrolującegolZK)
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