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Cel: Do zadań NFOŚiGW należy zapewnienie prawidłowości realizacji przedsięwzięć 
dofinansowanych ze środków funduszu ISPA, których obsługa została powierzona NFOŚiGW 
na podstawie odrębnych porozumień i ewentualnie z pożyczek na współfinansowanie ze 
środków NFOŚiGW (pożyczek inwestycyjnych). Działalność Departamentu Kontroli 
Dokumentacji i Realizacji Umów ( DR ) oraz czynności kontrolne prowadzone przez 
poszczególne komórki organizacyjne służą realizacji powyższych zadań.

Procedury kontroli mają na celu: 
- określenie sposobu i zakresu kontroli dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięć 
dofinansowanych ze środków funduszu ISPA i pożyczek na współfinansowanie ze środków 
NFOŚiGW, 

- określenie sposobu wykorzystania wyników kontroli. 
 
Zakres: Podstawowe zadania w zakresie kontroli dokumentów dla przedsięwzięć dofinansowanych 

ze środków funduszu ISPA i z pożyczek inwestycyjnych ze środków NFOŚiGW wykonuje 
Wydział Kontroli Dokumentacji Umów Finansowanych ze Środków Zagranicznych (DRZ) 
w Departamencie Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów. 

 
1. Odpowiedzialność.

• Zarząd NFOŚiGW ( nadzorujący Członek Zarządu ) – odpowiada za zorganizowanie systemu 
kontroli dokumentacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków funduszu ISPA i z 
pożyczek na współfinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz za nadzór nad działaniem 
systemu kontroli dokumentacji. 

• Departament Księgowości ( DK ) – odpowiada za akceptowanie rozliczeń wydatków  
kwalifikowanych pod względem formalno-rachunkowym, rozliczanie pożyczek na 
współfinansowanie projektów ISPA ze środków krajowych NFOŚiGW i środków ISPA i 
akceptowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych pod względem formalno-finansowym 
( Główny Księgowy ). 

• Departament Przedsięwzięć Spójności ( DS ) – odpowiada za akceptowanie rozliczeń
wydatków kwalifikowanych ze środków funduszu ISPA i z pożyczek inwestycyjnych ze 
środków NFOŚiGW pod względem merytoryczno-formalnym, uzgadnianie i podpisanie 
harmonogramów finansowo-rzeczowych, przygotowanie umów, porozumień i aneksów, 
sprawdzenie dokumentacji dotyczącej końcowego rozliczenia rzeczowego przedsięwzięcia, 
podjęcie działań wyjaśniających i korygujących wynikających  z kontroli dokumentów w 
miejscu realizacji     ( u Beneficjenta  Końcowego ). 

• Departament Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów ( DR ) – odpowiada za elementy 
wymienione w pkt.2. 

2. Organizacja kontroli i podział zadań
Kontrolę dokumentacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków funduszu ISPA w ramach 
porozumień o realizacji zawieranych i obsługiwanych przez NFOŚiGW i z pożyczek na 
współfinansowanie z NFOŚiGW wykonują pracownicy Wydziału Kontroli Dokumentacji Umów 
Finansowanych ze Środków Zagranicznych (DRZ).    Na kontrolę realizowaną przez ten Wydział
składają się następujące elementy : 

2.1 sprawdzanie poprawności sporządzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych pod 
względem formalnym i zgodności z obowiązującymi procedurami i ich parafowanie; 

2.2 sprawdzanie i parafowanie projektów porozumień, umów  i aneksów pod kątem adekwatności 
zapisów dotyczących dokumentów wymaganych do potwierdzenia wykonania i rozliczenia 
rzeczowego porozumienia/umowy w odniesieniu do zakresu rzeczowego i rodzaju 
przedsięwzięcia, oraz dodatkowych zapisów dotyczących zmian kosztów; 

2.3 kontrola prawidłowości dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych umów pod kątem 
zgodności z warunkami umowy; 

2.4. kontrola dokumentów dotyczących końcowego rozliczenia rzeczowego przedsięwzięcia 
dofinansowanego ze środków funduszu ISPA; 

2.4 2.5. przekazywanie informacji  o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości ( postępowanie w 
przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości w trakcie realizacji przedsięwzięć 



Załącznik nr 16/1 Instrukcja dot. kontroli dokumentacji i realizacji przedsięwzięć 
dofinansowanych ze środków funduszu ISPA 
 

3/11 

dofinansowanych ze środków funduszu ISPA – prowadzone jest wg odrębnej instrukcji nr 
03/05/NF/02 ). 

 
I. Kontrola dokumentów związanych z realizacją porozumienia o realizacji projektu ISPA 

1. Sprawdzenie poprawności sporządzenia  harmonogramów rzeczowo-finansowych. 

Dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków funduszu ISPA i ewentualnie z pożyczek na 
wsółfinansowanie z NFOŚiGW, sporządzany jest jeden wspólny harmonogram rzeczowo-finansowy. 
Sprawdzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków 
funduszu ISPA i z pożyczek inwestycyjnych jest wykonywane przez upoważnionego pracownika 
Departamentu Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów ( wg załącznika nr 03/04a/01/NF/03 ).  
Na wniosek komórki nadzorującej może zostać przeprowadzone sprawdzenie wstępne (konsultacja) 
ww. dokumentu przed przyjęciem wniosku o dofinansowanie  przedsięwzięcia ze środków funduszu 
ISPA przez Zarząd NFOŚiGW i skierowaniem  do zatwierdzenia do Ministra Środowiska, a następnie 
do Komisji Europejskiej. 
Podstawowe sprawdzenie dokonywane jest po podjęciu prawomocnej decyzji przez Komisję
Europejską o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków funduszu ISPA. 

1.1. Koordynator DSR po wstępnym sprawdzeniu, przekazuje do DRZ harmonogram rzeczowo – 
finansowy wraz z kopią Memorandum Finansowego przedsięwzięcia, kopią wniosku 
aplikacyjnego, a także wyciągami z odpowiednich protokołów i dokumentacją
przedsięwzięcia. 

1.2. Wyznaczony przez dyrektora DR pracownik DRZ we współpracy z Koordynatorem DSR 
weryfikuje i uzgadnia HRF z BK. Weryfikacja HRF jest przeprowadzana pod kątem 
zgodności z dokumentami wymienionymi w pkt. 1.1., możliwością rozliczenia przyznanych 
środków, możliwością przeprowadzenia kontroli realizacji przedsięwzięcia oraz pod 
względem formalnym  (właściwych podpisów, stempli, jednostek miary itp.). 

1.3. W przypadku stwierdzenia błędów , pracownik DRZ sporządza zestawienie dotyczące 
błędów, uwag, rozbieżności itp. Egzemplarz zestawienia podpisany przez pracownika 
sprawdzającego, kierownika DRZ i  dyrektora DR zostaje przekazany do DSR. 

1.4. Koordynator DSR zwraca HRF do BK wraz z informacją o stwierdzonych błędach, 
rozbieżnościach, nieprawidłowościach itp. z prośbą o wprowadzenie poprawek lub złożenie 
szczegółowych wyjaśnień dotyczących np. zasadniczych różnic w realizowanym zakresie 
rzeczowym. 

1.5. Poprawiona przez BK wersja HRF ponownie jest przedłożona do DRZ gdzie dokument 
zostaje ponownie zweryfikowany i sprawdzony. 

1.6. Uzgodniony i sprawdzony HRF jest podpisywany przez pracownika DRZ, Koordynatora 
DSR, a także Głównego Księgowego. 

1.7. W przypadku HRF, w których występują zasadnicze różnice w stosunku do  Memorandum 
Finansowego i wniosku aplikacyjnego (np. zmiana: zakresu rzeczowego, terminu 
zakończenia itp. ), podpisanie HRF może nastąpić warunkowo po poinformowaniu SAO 
przez BK o istotnych zmianach  i prośbie BK o wyrażenie zgody na powyższe zmiany przez 
KE. Parafowanie HRF powinno zostać poprzedzone zwięzłą informacją o istotnych zmianach 
i informacją o terminach wyżej wymienionych działań podjętych przez BK. 

1.8 Harmonogram rzeczowo-finansowy aktualizowany jest przez Beneficjenta i przesyłany do 
NFOŚiGW do zatwierdzenia w przypadku: 
− upływającego  terminu wprowadzenia kwartalnego podziału kwot dofinansowania dla 

roku następnego, w ostatnim kwartale każdego roku kalendarzowego najpóźniej                   
w terminie 30 dni przed jego końcem w okresie realizacji przedsięwzięcia; 

−zawarcia kontraktu; 
−zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia; 
−zmiany warunków„Porozumienia o realizacji projektu ISPA”, 
− innych zmian po ich zatwierdzeniu przez Komisję Europejską;

1.9 Procedura sprawdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przy jego aktualizacji jest 
analogiczna do opisanej powyżej. 
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1.8 Sprawdzenie ( kontrola ) i parafowanie projektów porozumień, umów i aneksów. 
Sprawdzenie (kontrola) i parafowanie projektów porozumień, umów i aneksów jest wykonywana 
przez pracowników DRZ ( wg załącznika nr 03/04a/04/NF/03).  
Celem kontroli jest sprawdzenie zapisów dotyczących  dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia wykonania i rozliczenia zakresu rzeczowego umowy, oraz zapisów dotyczących 
zmian kosztów. 
2.1 Komórka nadzorująca przygotowanie porozumienia / umowy składa projekty w/w   

dokumentów w Departamencie  Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów. 
2.2 Wyznaczony przez kierownika DRZ pracownik sprawdza projekt porozumienia / umowy 

(aneksu) pod kątem adekwatności zapisów dotyczących : 
- dokumentów potwierdzających wykonanie poszczególnych elementów robót, 
- terminów i wysokości rozliczeń zaliczek, 
- sprawozdań z realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,  
- dokumentów potwierdzających końcowy odbiór i przekazanie całego   przedsięwzięcia do 

eksploatacji i terminów ich sporządzenia, 
- zestawień zrealizowanych obiektów z wyposażeniem, czynności oraz wielkości i 

jednostek charakterystycznych, którymi powyższe opisano w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, 

- pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych lub dokumentów potwierdzających 
zawiadomienie właściwych organów o zakończeniu budowy, 

- trybu dokonywania zmian kosztów poszczególnych elementów przedsięwzięcia lub 
kosztu całkowitego. 

2.3 Po sprawdzeniu i uznaniu adekwatności zapisów wymienionych w pkt.2.2, projekt 
porozumienia / umowy (aneksu) jest podpisywany przez pracownika sprawdzającego w 
Wydziale DRZ i przekazany do Departamentu Przedsięwzięć Spójności. 

2.4 W przypadku stwierdzenia nieadekwatności zapisów wymienionych w pkt.2.2, projekt 
umowy wraz z uwagami jest przekazany do Departamentu DS. Przebieg kolejnego 
sprawdzenia jest taki jak w pkt.2.1 i 2.2. 

 

3.  Kontrola prawidłowości dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych umów pod 
kątem         zgodności z warunkami umowy.  

 
− Wydział Kontroli Dokumentacji Umów Finansowanych ze Środków Zagranicznych (DRZ) 

dokonuje kontroli  prawidłowości dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych 
przedsięwzięć realizowanych w ramach porozumienia ze środków funduszu ISPA i z 
pożyczek inwestycyjnych ze środków NFOŚiGW (wg załącznika nr 03/04a/02/NF/03). 

 
3.1 Kontroli podlegają m.in. następujące dokumenty: Potwierdzone za zgodność kopie faktur,   

gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, przejściowe świadectwa płatności oraz inne 
dokumenty wymagane do rozliczenia  (przedkładane z podziałem na poszczególne kontrakty). 

3.2 Dokumenty wymienione w pkt. 4.1 przekazywane są do Wydziału DRZ  po ich sprawdzeniu 
przez właściwe komórki organizacyjne (pod względem formalnym, rachunkowym oraz 
merytorycznym, w tym zgodności z warunkami zawartych porozumień). 
3.3 Pracownik  DRZ rejestruje je w rejestrze wewnętrznym DR, a następnie sprawdza poprawność i 

zgodność z warunkami porozumienia / umowy zawartego pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem 
Końcowym oraz z zawartymi przez Beneficjenta Końcowego umowami z wykonawcami, a także
porozumieniami krajowymi i zagranicznymi związanymi z realizacją przedsięwzięcia. 

3.4 W przypadku uznania, że dokumenty rozliczenia sporządzone są zgodnie z wszelkimi 
wymogami, pracownik  DRZ podpisuje je jako zweryfikowane. Podpisane dokumenty rozliczenia 
przekazywane są do Departamentu Księgowości. 

3.5 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pracownik Wydziału DRZ sporządza notatkę
zawierającą uwagi oraz warunki jakie muszą być spełnione, aby rozliczenie mogło być uznane za 
prawidłowe; notatka wraz z dokumentami dotyczącymi rozliczenia finansowego przekazywana 
jest do komórki nadzorującej realizację projektu.   
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3.6 Po zakończeniu kontroli i podpisaniu dokumentów rozliczenia (podpis na potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem kserokopii faktury) pracownik DRZ rejestruje zaakceptowaną kwotę
rozliczenia w rejestrze wewnętrznym DR. 

3.7 Rozliczenie poniesionych kosztów na łączną kwotę powyżej równowartości 300 000 EURO 
podpisuje dodatkowo Dyrektor DR. 

4. Kontrola dokumentów dotyczących końcowego rozliczenia rzeczowego przedsięwzięcia 
ISPA. 
Dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór przedsięwzięcia stanowią podstawę do uznania 
przedsięwzięcia za wykonane pod względem rzeczowym. 

4.1 Dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór przedsięwzięcia sprawdzane są pod względem 
formalnym, zgodności z dokumentami stanowiącymi podstawę do kontroli pod względem 
rzeczowym i finansowym oraz innymi warunkami umowy / porozumienia. Rozliczenie rzeczowe 
akceptuje osoba nadzorująca wykonanie umowy / porozumienia i dyrektor Departamentu 
Przedsięwzięć Spójności. 

4.2 Po sprawdzeniu dokumentów, komórka nadzorująca wykonanie umowy / porozumienia  
(koordynator projektu) przekazuje rozliczenie do Departamentu Kontroli Dokumentacji i 
Realizacji Umów, gdzie  dokumenty potwierdzające rozliczenie rzeczowe są weryfikowane pod 
względem formalnym (podpisów, stempli, itp.), wykonania zakresu rzeczowego i terminu 
realizacji, uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz rozliczenia kwoty dofinansowania w 
odniesieniu do zapisów zawartych w umowie/porozumieniu ( wg załącznika nr03/04a/03/NF/03).  
Po pozytywnym zweryfikowaniu, rozliczenie rzeczowe jest podpisywane przez pracownika 
sprawdzającego oraz Dyrektora DR (lub Kierownika DRZ) , a następnie zwracane do 
Departamentu Przedsięwzięć Spójności.  

4.3 W przypadku stwierdzenia niewykonania lub istotnych odstępstw od zakresu rzeczowego 
pracownik Departamentu Przedsięwzięć Spójności przygotowuje odpowiedni wniosek do decyzji 
Zarządu NFOŚiGW. Przebieg dalszej weryfikacji jest taki jak w punktach 4.1, 4.2 przy 
zastosowaniu się do decyzji Zarządu.`

II. Gromadzenie informacji i prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych i 
rzeczowych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków funduszu ISPA oraz zasady 
udostępniania dokumentów.  

Departament Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów prowadzi wewnętrzny rejestr kontrolowanych 
rozliczeń finansowych dla porozumień / umów dofinansowanych ze środków funduszu ISPA i z 
pożyczek inwestycyjnych zgodnie z następującymi zasadami: 

a) każde rozliczenie finansowe i końcowe rozliczenie rzeczowe wpływające do 
Departamentu DR jest rejestrowane  w wewnętrznym rejestrze, 

b) każde zweryfikowane i przekazane do Departamentu Księgowości rozliczenie finansowe 
jest rejestrowane w rejestrach rozliczeń finansowych, 

c) każdy zweryfikowany i przekazany do Departamentu Księgowości wniosek o płatności 
zaliczkowe jest rejestrowany w rejestrach rozliczeń finansowych-zaliczkowych, 

d) każde zweryfikowane końcowe rozliczenie rzeczowe jest rejestrowane w rejestrze 
rozliczeń rzeczowych, 

e) każdy sprawdzony i podpisany przez pracownika DRZ harmonogram rzeczowo-
finansowy jest rejestrowany w rejestrze harmonogramów rzeczowo-finansowych. 

Departament Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów w oparciu o rejestry przedłożonych  oraz 
zweryfikowanych rozliczeń finansowych  sporządza zestawienia danych w układzie branżowym 
zawierające liczbę i kwoty rozliczeń finansowych zweryfikowanych lub/i przekazanych po weryfikacji 
do Departamentu Księgowości, a także wykaz rozliczeń nieprawidłowych. 

Dokumentacja dotycząca rejestru kontrolowanych rozliczeń finansowych  będzie odpowiednio 
zabezpieczona i przechowywana w Departamencie Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów. 

Dokumenty będą udostępniane dla potrzeb: 
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- kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli KE, 

- Zarządu NFOŚiGW, 

- Departamentu Przedsięwzięć Spójności, 

- Komórki Kontroli Wewnętrznej w NFOŚiGW, 

- Audytu Wewnętrznego w NFOŚiGW, 

- Departamentu Kontroli Terenowych, 

- organów kontroli zewnętrznej ( NIK,UKS, SAO, NAO itp. ). 

 

III. Postępowanie w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w trakcie realizacji 
przedsięwzięć dofinansowanych ze środków funduszu ISPA. 

Tryb działań podejmowanych w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości będzie 
zgodny z instrukcją w tej sprawie – Postępowanie w przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości w 
trakcie realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków funduszu ISPA nr 03/05/NF/02. 

 
Wykaz załączników :

Nr 03/04a/01/NF/03 –  Lista sprawdzająca harmonogram rzeczowo-finansowy 
Nr 03/04a/02/NF/03 –  Lista sprawdzająca kontroli prawidłowości dokumentów dotyczących 

rozliczeń finansowych  środków funduszu ISPA i  pożyczki inwestycyjnej ze 
środków NFOŚiGW 

Nr 03/04a/03/NF/03 – Lista sprawdzająca kontroli dokumentów dotyczących końcowego rozliczenia 
rzeczowego przedsięwzięcia ISPA 

Nr 03/04a/04/NF/03 -   Lista sprawdzająca weryfikacji projektów porozumień / umów 
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Załącznik Nr 03/04a/01/NF/03 
 

Lista sprawdzająca harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

Sprawdzenie  harmonogramu rzeczowo-finansowego   przez upoważnionego pracownika 
Departamentu DR polega na sprawdzeniu poniżej określonych danych:

Lp. Sprawdzana problematyka Tak Nie Uwagi 
Strona formalna dokumentów  

1 Dokumenty zostały zaakceptowane przez 
upoważnione osoby w NFOŚiGW  

 

2 Dokumenty zawierają właściwe stemple    
3 Dokumenty zawierają podpisy upoważnionych i 

właściwych osób reprezentujących Beneficjenta
Zgodność dokumentów z memorandum 
finansowym 

 

4 Koszt przedsięwzięcia zgodny z zapisami  
memorandum finansowego 

 

5 Kwota dofinansowania zgodna z zapisami   
memorandum finansowego 

 

6 Terminy wypłat i realizacji przedsięwzięcia 
zgodne z memorandum finansowym 

 

7 Zgodność rachunkowa dokumentów    
8 Zgodność waluty    
9 Zgodność podziału na wydatki kwalifikowane i 

niekwalifikowane z aplikacją i/lub 
memorandum finansowym 

 

10 Zgodność przedmiotu dofinansowania z 
aplikacją i/lub memorandum finansowym 

 

sprawdził :

zatwierdził :
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Załącznik nr 03/04a/02/NF/03 
 

Lista sprawdzająca kontroli prawidłowości dokumentów dotyczących rozliczeń
finansowych środków funduszu ISPA i pożyczki inwestycyjnej ze środków NFOŚiGW 

 
Projekt (nr, tytuł) …………………………………………………………………………………….……………. 
Kontrakt    ………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktura (nr, data wystawienia) …………………………………………………………………………………. 
 
Dot.: sprawdzenie prawidłowości rozliczenia przejściowego/końcowego* 

Lp. Sprawdzana problematyka 
 

Tak Nie Uwagi 

1. Beneficjent dostarczył do NFOŚiGW komplet 
kserokopii faktur poświadczonych za zgodność 
z oryginałem 

 

Faktury są opatrzone odpowiednimi  stemplami 
(pieczęciami) i zaakceptowane do wypłaty 

 

Koszty kwalifikowane wyliczono w sposób 
prawidłowy  

 

2. w przypadku kontraktów na roboty: 
a) Beneficjent dostarczył do NFOŚiGW komplet 

dokumentów potwierdzających prawidłowe 
wykonanie przedsięwzięcia*: 
- Protokoły odbioru wykonanych robót/  

Końcowy protokół odbioru i przekazania do 
eksploatacji 

- Przejściowe świadectwo płatności/ 
świadectwo przejęcia  

- Protokoły konieczności łącznie z 
protokołami z negocjacji podpisane przez 
Inżyniera Kontraktu i MAO 

 

w przypadku kontraktów na usługi: 
b) Beneficjent dostarczył do NFOŚiGW komplet 

dokumentów poświadczających wykonanie i 
zakres pracy określonej w kontrakcie: 
- Raport wykonawcy (poświadczony przez 

beneficjenta) 
- Dokumenty poświadczające wydatki 

zwrotne 
- Inne dokumenty wymagane kontraktem 

 

dla a) i b): 
Wyżej wymienione dokumenty są podpisane 
przez osoby upoważnione, mają formę i treść 
zgodną z polskim prawem oraz ze wzorem 
kontraktu FIDIC.  

 

Wyżej wymienione dokumenty zostały
dostarczone do NFOŚiGW w terminie zgodnym 
z Porozumieniem o Realizacji Projektu ISPA 

 

sprawdził :

zatwierdził :

* (niepotrzebne skreślić)
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Załącznik nr 03/04a/03/NF/03 
 
Lista sprawdzająca kontroli dokumentów dotyczących końcowego rozliczenia rzeczowego 
projektu ISPA 
 

Sprawdzenie i kontrola dokumentów przez upoważnionego pracownika Departamentu DR polega na 
sprawdzeniu poniżej określonych danych: 
 

Lp. Kryterium (należy odpowiedzieć na pytanie czy dane 
kryterium jest spełnione) 

TAK NIE Uwagi 

1
Dokumentacja dotycząca końcowego rozliczenia 
rzeczowego jest zgodna z wymienioną w porozumieniu 
o realizacji projektu 

 

2 Dokumentacja jest kompletna  

3 Dokumentacja została przedłożona w NFOŚiGW w 
terminie określonym w porozumieniu 

 

4 Dokumenty są oryginałami lub zostały potwierdzone za 
zgodność z oryginałami 

 

5
Data sporządzenia „Protokółu końcowego odbioru i 
przekazania do eksploatacji” i świadectwa/swiadectw 
wykonania jest zgodna z datą określoną w
porozumieniu o realizacji 

 

6 Komisja Europejska wyraziła zgodę na zmianę terminu 
zakończenia projektu 

 

7

Protokół końcowego odbioru i przekazania do 
eksploatacji został podpisany przez: 
� Inżyniera Kontraktu 
� Beneficjenta Końcowego 
� wykonawcę
� inspektora/inspektorów nadzoru 
 
świadectwo/świadectwa wykonania zostały podpisane 
przez: 
� Inżyniera Kontraktu 
 
Kopie protokołów końcowego odbioru i przekazania do 
eksploatacji i świadectwa/świadectw wykonania zostały
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
Beneficjenta Końcowego 

8 W protokole jest zapis, że obiekt został przekazany do 
eksploatacji 

 

9 Odbiór obiektu jest po zakończonym rozruchu 
technologicznym 

 

10 W protokóle są zapisy, że z powodu usterek obiekt nie 
został przejęty do eksploatacji 
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Lp. Kryterium (należy odpowiedzieć na pytanie czy dane 
kryterium jest spełnione) 

TAK NIE Uwagi 

11 
Koszt całkowity zrealizowanego projektu nie 
przekracza kosztu całkowitego określonego w 
porozumieniu o realizacji 

 

12 

„Zestawienie wykonanych obiektów z podaniem 
podstawowego wyposażenia.......” zostało podpisane 
przez: 
� Inżyniera Kontraktu 
� Beneficjenta Końcowego 
� inspektora/inspektorów nadzoru 
 
„Zestawienie wykonanych obiektów liniowych....” 
zostało podpisane przez: 
� Inżyniera Kontraktu 
� uprawnionego geodetę

13 

 „Zestawienie wykonanych obiektów...” i/lub 
„Zestawienie wykonanych obiektów liniowych...” 
określa: 
� wielkości i jednostki charakterystyczne którymi 

opisano obiekty 
� wyposażenie obiektów 
� koszty realizacji obiektów  z  uwzględnieniem 

źródeł finansowania i wyodrębnieniem struktury 
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych  

 (dla kontraktów), 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 

14 

Zarząd NFOŚiGW wyraził zgodę na zmiany w zakresie 
rzeczowym zrealizowanym, w stosunku do zakresu 
wymienionego w porozumieniu o realizacji. 
Wyrażenie zgody Zarządu NFOŚiGW nie dotyczy 
zmian w zakresie rzeczowym sankcjonowanych przez 
FIDIC. 

 

15 
Termin dostarczenia dokumentów dotyczących 
pozwolenia na użytkowanie jest zgodny datą określoną
w porozumieniu o realizacji 

 

16 
Pozwolenie na użytkowanie obejmuje wszystkie 
obiekty zrealizowanego projektu 
 

sprawdził :

zatwierdził :
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Załącznik nr 03/04a/04/NF/03 
 
Lista sprawdzająca  projektów porozumień / umów. 

Sprawdzenie projektów porozumień / umów przez upoważnionego pracownika DR polega na 
sprawdzeniu poniżej określonych danych: 

Lp. Projekt porozumienia/umowy zawiera zapisy 
dotyczące: 

Tak Nie Uwagi 

1 Dokumentów potwierdzających wykonanie 
poszczególnych elementów robót/czynności.  

 

2 Terminów i wysokości rozliczeń wypłaconych 
zaliczek. 

 

3 Sprawozdań z realizacji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego (sprawozdania 
miesięczne). 

 

4 Dokumentów potwierdzających końcowy 
odbiór i przekazanie całego przedsięwzięcia do 
eksploatacji i terminów ich sporządzenia.  

 

5 Zestawień zrealizowanych obiektów z 
wyposażeniem, czynności oraz wielkości  i 
jednostek charakterystycznych którymi 
powyższe opisano w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 

 

6 Pozwoleń na użytkowanie obiektów 
budowlanych lub innych dokumentów 
uprawniających do użytkowania. 

 

7 Użytkowania obiektów zgodnie z 
przeznaczeniem ( okres użytkowania ). 

 

8 Możliwości zmian kosztów poszczególnych 
elementów przedsięwzięcia lub kosztu 
całkowitego. 

 

sprawdził :

zatwierdził :


