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OPRACOWAŁ
na podstawie informacji właściwych komórek 

organizacyjnych 
AKCEPTOWAŁ ZATWIERDZIŁ

Kierownik DTZ 
Ekspert DTZ  Prezes Zarządu NFOŚiGW 

Zarząd
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 

Imię
i nazwisko: 

Lechosław Szemiot 
Połoczański 

Tadeusz Gajewski 

Imię
i nazwisko: Jerzy Swatoń Uchwała Zarządu NFOŚiGW 

Data:  Data:  Nr:  

Podpis:  Podpis:  Z dnia:  

Obowiązuje od dnia: Wycofano dnia: 

Egzemplarz nr ....................
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Cel i przedmiot: Kontrola stanu przygotowania Beneficjenta Końcowego do realizacji 
Projektu zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej. Zasady prowadzenia kontroli 
przedrealizacyjnej u Beneficjenta Końcowego (BK) funduszu ISPA, jej zakres i sposób 
dokonania oceny stanu przygotowania pod względem organizacyjnym i finansowym do 
realizacji inwestycji dofinansowywanej ze środków funduszu ISPA. 
 
Zakres obowiązywania: Departament Kontroli Terenowych (DT) oraz Wydział Kontroli 
Przedsięwzięć Finansowanych ze Środków Zagranicznych (DTZ) 
 

1.Dokumenty związane: 
- Memorandum Finansowe (MF) dla Projektu podpisane pomiędzy Komisją Europejską
działającą w imieniu i na rzecz Wspólnoty Europejskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
-Umowa finansowania (UF) zawarta pomiędzy Pełnomocnikiem Rządu ds. Realizacji 
Programu ISPA a Ministrem Środowiska 
-Porozumienie w sprawie wdrażania Programu ISPA pomiędzy Ministrem Środowiska a 
NFOŚiGW 
-Procedura realizacji Projektów dofinansowywanych ze środków ISPA 
-Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, 
 

2.Organizacja kontroli i podział zadań:
2.1.Odpowiedzialność:

Dyrektor Departamentu Kontroli Terenowych (DT) odpowiada za: 
- prawidłowe przeprowadzenie kontroli przedrealizacyjnej; 
- przedstawienie informacji z kontroli do właściwych komórek Biura  NFOŚiGW i dla        

Prezesa Zarządu NFOŚiGW, 
 
Kierownik Wydziału DTZ odpowiada za: 
- wyznaczenie pracownika kontrolującego; 
- nadzór nad sprawnym przeprowadzeniem kontroli przedrealizacyjnej; 
- przedstawienie Dyrektorowi DT oceny przygotowania beneficjenta oraz notatki z kontroli 

przedrealizacyjnej; 
- sporządzanie informacji i sprawozdań z kontroli; 
- przechowywanie dokumentów z kontroli (kwartalny plan kontroli, zgłoszenie Dyrektora 

Departamentu Przedsięwzięć Spójności (DS) o przeprowadzenie kontroli, notatki, oceny 
sporządzone na formularzu wraz z załącznikami – kserokopiami odpowiednich 
dokumentów), 

 
Ekspert/specjalista – pracownik kontrolujący w Zespole DRZ odpowiada za: 
- obiektywną ocenę stanu przygotowania Beneficjenta Końcowego do realizacji Projektu; 
- sporządzenie notatki z kontroli przedrealizacyjnej; 
- sporządzenie informacji i sprawozdań z kontroli przedrealizacyjnych; 
- przekazywanie kopii formularza oceny i notatki z kontroli  Dyrektorowi Departamentu 

Przedsięwzięć Spójności (DS.). 
 

2.2 Rodzaj kontroli: 
Departament Kontroli Terenowych (DT) prowadzi kontrole przedrealizacyjne planowe i doraźne. 
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1. Departament DT prowadzi kontrole planowe według zatwierdzonego przez 
Zarząd NFOŚiGW i SAO rocznego planu kontroli przedrealizacyjnych.i 
kwartalnego planu kontroli zatwierdzonego przez Zarząd NFOŚiGW. 
Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Spójności (DS) przedkłada  
Dyrektorowi Departamentu Kontroli Terenowych (DT) wykaz przedsięwzięć 
(MF) do przeprowadzenia kontroli, na podstawie którego DT sporządza  
kwartalny plan kontroli. 

2. Departament DT prowadzi kontrole doraźne na podstawie wniosku Dyrektora 
DS przedłożonego w Departamencie DT, zaakceptowanego przez  Prezesa 
Zarządu NFOŚiGW, 

Kontrole przedrealizacyjne przeprowadzone być mogą przy udziale pisemnie 
upoważnionych przedstawicieli SAO, NAO, NIC, KE. 

 

3.Postępowanie 
 
Uwagi: 
Kontrola przedrealizacyjna przygotowania Beneficjenta Końcowego do realizacji Projektu 
dofinansowanego ze środków funduszu ISPA prowadzona jest przed zawarciem 
Porozumienia o Realizacji Projektu pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem Końcowym (BK).  
 

3.1.Czynności wymagane przed przeprowadzeniem kontroli przedrealizacyjnej: 

3.1.1. Dyrektor Departamentu Kontroli Terenowych występuje do Beneficjenta 
Końcowego z pismem powiadamiającym o terminie, zakresie i trybie  
przeprowadzenia kontroli przedrealizacyjnej.  

3.1.2 Dyrektor DT powiadamia o mającej się odbyć kontroli przedrealizacyjnej 
odpowiednie służby Ministerstwa Środowiska (MŚ-DIE) 

3.1.3. Pracownik kontrolujący, wyznaczony przez Kierownika DTZ i zaakceptowany przez 
Dyrektora  DT, zapoznaje się z: 

a) dokumentacją dotyczącą kontrolowanej jednostki, będącąw posiadaniu 
NFOŚiGW, 

b) dokumentami formalno-prawnymi dotyczącymi Projektu; 
 

3.2.Czynności w trakcie kontroli przedrealizacyjnej 

3.2.1.  Pracownik kontrolujący, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, informuje 
osobę reprezentującą Beneficjenta Końcowego o swych uprawnieniach do 
przeprowadzenia kontroli, a następnie zwraca się o: 

a)   skierowanie do współpracy z kontrolującym kompetentnych osób odpowiedzialnych za 
realizację zadania w celu udzielania informacji i tym samym sprawnego przeprowadzenia 
kontroli, 

b) udostępnienie do wglądu akt i dokumentów, projektów technicznych, urządzeń, planów 
budżetów, dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego, 
harmonogramów realizacji, analiz z zakresu zadania objętego dofinansowaniem z ISPA, 
a także o sporządzenie odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp. 

3.2.2.Pracownik kontrolujący prowadzi kontrolę zgodnie z FORMULARZEM OCENY 
(załącznik nr 03/02/01/NF/02), który zawiera szczegółowe pytania w zakresie 
zarządzania, organizacji i prowadzenia przetargów, zawierania kontraktów, systemu 
kontroli finansowej i monitoringu bieżącego. 
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3.2.3.Pracownik kontrolujący wypełnia FORMULARZ OCENY oraz zbiera wymagane 
dokumenty (potwierdzone za zgodność kopie dokumentów), które stanowić będą
podstawę oceny przygotowania Beneficjenta Końcowego do realizacji Projektu ISPA. 

3.2.4.Pracownik kontrolujący dokonuje oceny na podstawie wypełnionego FORMULARZA 
OCENY oraz zebranych dokumentów. Beneficjent Końcowy może uzyskać:

a) ocenę zadowalającą: jeżeli spełni wszystkie konieczne wymagania zawarte w tabelach. 
b) warunkową oceną zadowalającą, pomimo niespełnienia wszystkich wymaganych 

warunków zawartych w załączonych tabelach w czasie dokonywania oceny, jeżeli 
zobowiązał się do uzupełnienia brakujących dokumentów i spełnienia wymagań w
terminach określonych w poszczególnych pozycjach. 

c) ocenę niezadowalającą: jeżeli nie spełnił wymagań zawartych w załączonych tabelach i 
nie zobowiązał się do ich uzupełnienia w terminie uzasadnionym harmonogramem 
realizacji Projektu i planem płatności lub innymi dokumentami. Beneficjent Końcowy 
ma prawo w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli odwołać się od
wystawionej oceny do Zarządu NFOŚiGW, o ile nie podpisał notatki bądź wniósł do niej 
uwagi. W przypadku złożenia odwołania Departament DS dokonuje analizy problemu i 
sporządza wniosek dla Zarządu NF. Wniosek powinien być uzgodniony z Departamentem 
DT. 

3.2.5.FORMULARZ OCENY podpisywany jest na każdej stronie przez pracownika 
przeprowadzającego kontrolę oraz Beneficjenta Końcowego a następnie jego kopia jest 
przekazywana osobie reprezentującej Beneficjenta Końcowego, który potwierdza ten 
fakt podpisem na stronie tytułowej. 

3.2.6.Pracownik kontrolujący sporządza notatkę z kontroli przedrealizacyjnej (załącznik nr 
03/02/02/NF/02) w co najmniej dwóch egzemplarzach. 

3.2.7.Beneficjentowi Końcowemu przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem notatki -
umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń ujętych w notatce z kontroli - jeśli uzna, że są one 
niezgodne ze stanem faktycznym. Pracownik kontrolujący zobowiązany jest zbadać
przedstawione dowody dotyczące zastrzeżeń i stosownie do wyników tych badań
wprowadzić ewentualne zmiany w Notatce z kontroli. 

3.2.8.Notatkę z kontroli  podpisują pracownik  kontrolujący  i  osoba  reprezentująca  
Beneficjenta Końcowego, oraz parafują każdą stronęNotatki. 

3.2.9.Jeśli osoba reprezentująca Beneficjenta Końcowego odmówi podpisania Notatki zostaje 
poproszona przez pracownika kontrolującego o pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. 
Pracownik kontrolujący dokonuje odpowiednich zapisów w Notatce i podpisuje ją sam. 
Odmowa podpisania notatki przez osobę reprezentującą Beneficjenta Końcowego - przy 
zachowaniu zasad i trybu kontroli - nie stanowi przeszkód do dokonania oceny 
Beneficjenta Końcowego i opracowania informacji w tej sprawie. 

3.2.10Pracownik Kontrolujący przekazuje jeden egzemplarz Notatki osobie reprezentującej 
Beneficjenta Końcowego. 

3.3.Postępowanie z dokumentami dotyczącymi kontroli przedrealizacyjnej  

3.3.1  Po dokonaniu kontroli przedrealizacyjnej, pracownik przeprowadzający kontrolę
informuje w formie pisemnej kierownika DTZ i Dyrektora DT o wynikach kontroli i 
ocenie stanu przygotowania Beneficjenta Końcowego do realizacji Projektu. 

3.3.2.   Pracownik kontrolujący sporządza informację o wynikach kontroli, którą parafuje oraz 
przekazuje do akceptacji  Dyrektora DT. W przypadku gdy Dyrektor DT nie akceptuje 
ustaleń kontroli i oceny beneficjenta, kontrola jest ponawiana w zmienionym składzie 
osobowym. 

3.3.3.    Po akceptacji Dyrektora DT informację wraz z załącznikami (kopie formularza oceny, 
notatki z kontroli przedrealizacyjnej) pracownik kontrolujący przekazuje do 
Departamentu Przedsięwzięć Spójności oraz do  Ministerstwa Środowiska-
Departamentu Integracji Europejskiej.(MŚ- DIE) 
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3.3.4.   Informacja o wynikach kontroli, po akceptacji Dyrektora DT przekazywana jest do 
wiadomości Prezesa Zarządu NFOŚiGW 

3.3.5.  W przypadku uzyskania przez  Beneficjenta Końcowego oceny zadawalającej,
Departament Przedsięwzięć Spójności podejmuje dalsze działania określone w 
Porozumieniu o Realizacji Projektu. 

 
3.4. Postępowanie w przypadku warunkowej oceny zadowalającej 
3.4.1.Pracownik kontrolujący przekazuje informację o nieprawidłowościach stwierdzonych w 

trakcie kontroli przedrealizacyjnej i zobowiązaniach Beneficjenta Końcowego do ich 
usunięcia Dyrektorowi Departamentu Przedsięwzięć Spójności. 

3.4.2.Beneficjent Końcowy po wypełnieniu zobowiązań dotyczących uzupełnienia 
dokumentów przedkłada do Koordynatora DSR wymagane dokumenty przed upływem 
terminu zadeklarowanego w formularzu oceny, sporządzonego przez pracownika 
kontrolującego w DTZ. 

3.4.3.Koordynator DSR ocenia kompletność przedłożonych przez Beneficjenta Końcowego 
dokumentów na podstawie informacji, o której mowa w pkt.3.4.1. 

3.4.4.Po sprawdzeniu kompletu dokumentacji BK, Koordynator DSR sporządza informację w
sprawie korekty oceny, którą parafuje i przedkłada do akceptacji Dyrektorowi DS. 

3.4.5.Informacja o korekcie oceny kierowana jest do Dyrektora Departamentu Kontroli 
Terenowych oraz do wiadomości Prezesa Zarządu NFOŚiGW,. 

3.4.6.W przypadku, gdy Dyrektor DT nie akceptuje informacji, o której mowa w pkt.3.4.4 
powinien wystosować wniosek do Prezesa Zarządu NFOŚiGW o ponowne 
przeprowadzenie kontroli przedrealizacyjnej u Beneficjenta Końcowego. 

3.4.7.Na podstawie wniosku Dyrektora DT, zaakceptowanego przez Prezesa Zarządu, 
procedura kontroli przedrealizacyjnej zostaje wznowiona. 

3.5.Postępowanie w przypadku oceny niezadowalającej 
3.5.1.Pracownik kontrolujący przekazuje informację, zaakceptowaną przez Dyrektora DT do 

Dyrektora DS o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli 
przedrealizacyjnej; 

3.5.2.Koordynator DSR podejmuje działania wyjaśniające mające na celu doprowadzenie do 
spełnienia wymagań stawianych Beneficjentowi Końcowemu w zakresie 
przygotowania do realizacji Projektu; 

3.5.3.W przypadku spełnienia warunków określonych w formularzu oceny, Dyrektor 
Departamentu Przedsięwzięć Spójności występuje z wnioskiem do Prezesa Zarządu
NFOŚiGW o przeprowadzenie ponownej kontroli przedrealizacyjnej u Beneficjenta 
Końcowego; 

3.5.4.Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Spójności, zaakceptowanego 
przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW, procedura kontroli przedrealizacyjnej zostaje wznowiona. 

 
3.6.Postępowanie w przypadku odwołania Beneficjenta Końcowego od oceny 

niezadowalającej 
3.6.1. Beneficjent Końcowy ma prawo w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli 

odwołać się od wystawionej oceny niezadawalającej, o ile nie podpisał notatki bądź
wniósł do niej uwagi. Departament Przedsięwzięć Spójności sporządza wniosek do 
Zarządu NFOŚiGW na podstawie odwołania Beneficjenta Końcowego, notatki z 
kontroli, formularza oceny oraz innych dokumentów będących w jego posiadaniu. 

3.6.2.W przypadku występowania zgodności stanowisk, Departament Kontroli Terenowych 
podpisuje wniosek dotyczący odwołania. 

3.6.3.W przypadku występowania rozbieżnych stanowisk, Departament Kontroli 
Terenowych przedstawia odrębną opinię do wniosku Departamentu Przedsięwzięć 
Spójności dotyczącą odwołania. 

3.6.4. Zarząd NFOŚiGW podejmuje decyzję dotyczącą odwołania, uwzględniając opinię
Departamentu Kontroli Terenowych. 
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3.6.5. Beneficjent Końcowy informowany jest przez Departament  Przedsięwzięć Spójności 
o decyzji Zarządu NFOŚiGW. 

 
4. Gromadzenie informacji,  prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych 
kontroli i dokonywanie okresowych sprawozdań z działalności DT 
4.1 Departament Kontroli Terenowych gromadzi i przechowuje oryginały FORMULARZY 

OCENY i Notatek z kontroli. Dokumenty te udostępniane  mogą być osobom 
(podmiotom) spoza Biura NFOŚiGW posiadającym pisemne upoważnienie (m.in., SAO, 
NAO, NIC, KE, NIK itd)  oraz Zarządowi NFOŚiGW, pracownikom kontroli 
wewnętrznej NFOŚiGW lub innym upoważnionym pracownikom NFOŚiGW 
bezpośrednio związanym z kontrolowanym przedsięwzięciem. 

4.2 Departament Kontroli Terenowych prowadzi wewnętrzny rejestr przeprowadzanych 
kontroli oraz rejestr upoważnionych osób (podmiotów), którym udostępniono 
dokumentację z kontroli. 

4.3 Departament Kontroli Terenowych sporządza miesięczne, kwartalne i roczne informacje z 
przeprowadzonych kontroli i przedkłada je Zarządowi NFOŚiGW do akceptacji. 

4.4  Departament Kontroli Terenowych sporządza roczne sprawozdanie z przeprowadzonych 
kontroli dla SAO. 

Załączniki: 
Załącznik nr 03/02/01/NF/02 – Formularz oceny stanu przygotowania Beneficjenta  

Końcowego 
Załącznik  nr 03/02/02/NF/02 – Notatka z kontroli przedrealizacyjnej 
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Załącznik nr 03/02/01NF/02   
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ocena 
stanu przygotowania ................................................... 

(nazwa Beneficjenta Końcowego) 

do realizacji Projektu ISPA 

Nr ..................................... 
 

Sporządził: Podpis:

...........................                               ........................... 
 

Kopię niniejszego dokumentu otrzymuje do wiadomości Beneficjent Końcowy. 
 
Otrzymałem:

.........................    ..................................... 
 

Dnia: ..................................... 
 

Formularz oceny sporządzony został przez Departament Kontroli Terenowych, Zespół Kontroli 
Przedsięwzięć Finansowanych ze Środków Zagranicznych, zgodnie z 
Porozumieniem w sprawie wdrażania Programu ISPA pomiędzy Ministrem 
Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z dnia 31 stycznia 2001 r. 

 

Miejscowość, ........................................   Czas trwania kontroli ..............................
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Wprowadzenie 
 

• Celem formularza oceny jest ustalenie stopnia przygotowania systemu zarządzania u Beneficjenta 
Końcowego w odniesieniu do wymagań zarządzania funduszem ISPA, zgodnie z wytycznymi 
ISPA, Memorandum Finansowym projektu, Rozporządzeniem 1267/99 i innymi wymaganiami 
Komisji Europejskiej. 

• Formularz oceny zawiera tabele szczegółowe, zawierające pytania w zakresie zarządzania, 
organizacji i prowadzenia przetargów, zawierania kontraktów, systemu kontroli finansowej i 
monitoringu bieżącego, które wraz z zebranymi materiałami stanowią podstawę ogólnej oceny 
przygotowania Beneficjenta Końcowego w odniesieniu do realizacji Projektu finansowanego z 
funduszu ISPA. 

• Formularz został opracowany tak by zapewnić systematyczne i uporządkowane podejście do 
kontroli w zakresie organizacyjnym i finansowym. Sporządzanie raportów oceny z 
przeprowadzonej kontroli systemu zarządzania stanowić będzie spełnienie wymagań jakości 
kontroli Komisji Europejskiej 

• Formularze oceny będą stosowane przez pracowników Departamentu Kontroli Terenowych w 
trakcie kontroli przedrealizacyjnej Beneficjenta Końcowego oraz kontroli sprawdzającej raz w 
roku w okresie trwania projektu. 

• Z kontroli sporządzana będzie notatka zawierająca ustalenia z kontroli i podpisywana przez 
kontrolującego oraz przedstawiciela Beneficjenta Końcowego. 

• Uzyskanie oceny zadowalającej będzie uwarunkowane spełnieniem wszystkich wymagań
zawartych w tabelach, chyba że odnotowano iż nie jest to warunek konieczny. 

• W przypadku nie spełnienia wszystkich wymaganych warunków zawartych w załączonych 
tabelach w czasie dokonywania oceny, Beneficjent Końcowy może uzyskać warunkowo ocenę
zadowalającą, zobowiązując się do uzupełnienia brakujących wymagań w terminach określonych 
w poszczególnych pozycjach, w trybie określonym w Porozumieniu o realizacji Projektu 
pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem Końcowym. 

• Beneficjent Końcowy, który nie spełnia wszystkich wymagań zawartych w załączonych tabelach i 
nie zobowiązał się do ich uzupełnienia w terminie uzasadnionym harmonogramem realizacji 
Projektu (załącznik nr 1 do Porozumienia o realizacji Projektu pomiędzy NFOŚiGW a 
Beneficjentem Końcowym) otrzymuje ocenę niezadowalającą. Beneficjent Końcowy ma prawo 
odwołać się w tej sprawie do Zarządu NFOŚiGW lub do Ministra Środowiska. 
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OCENA PRZYGOTOWANIA BENEFICJENTA KOŃCOWEGO DO REALIZACJI 
PROJEKTU POD WZGLĘDEM ORGANIZACYJNYM I FINANSOWYM 

 

Przygotowanie Beneficjenta Końcowego pod względem: 

− zarządzania (procedury i regulaminy), 

− organizacji i prowadzenia przetargów*, 

− zawierania kontraktów, 

− systemu kontroli finansowej, 

− system monitoringu i sprawozdawczości, 

do realizacji Projektu ................................................................................................................... 

określa się jako zadowalające / niezadowalające (niepotrzebne skreślić). 

 

*wykreślić w przypadku gdy Beneficjent Końcowy upoważnia NFOŚiGW do prowadzenia przetargu 

w jego imieniu
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Tabela nr 1 

ZARZĄDZANIE 
Cel – zapewnienie, że zarządzanie i dokumentacja Beneficjenta Końcowego są zgodne z wymaganiami 
dotyczącymi zarządzania i kontroli funduszu ISPA 

Należy odpowiedzieć na 
pytanie czy Beneficjent 

Końcowy posiada: 

Tak Nie 
(podać termin 

realizacji) 

Sprawdzone 
dokumenty 

Inne uwagi 

Z1 
• Strukturę organizacyjną /

schemat zarządzania 
Projektem 

• Podział zadań i
odpowiedzialności 
uwzględniający 
realizację Projektu 

• Schemat podejmowania 
decyzji dotyczących 
realizacji Projektu 

 

Z2 
Strategię (plany działania 
krótko, średnio i 
długoterminowe) w których 
uwzględniono realizację
przedsięwzięcia objętego 
Projektem 

 

Z3 
Wyznaczoną osobę
koordynującą realizację
Projektu 

 

Z4 
Prowadzi rejestr spotkań w
sprawie realizacji Projektu, 
łącznie z rejestracją
podjętych decyzji oraz 
trybem ich egzekwowania 

 

Z5 
Zatwierdzone i 
aktualizowane załączniki nr 
1-4 do Porozumienia o 
Realizacji Projektu pomiędzy 
NFOŚiGW a Beneficjentem 
Końcowym 

 

Z6 
Procedury postępowania w 
przypadku potencjalnego 
konfliktu interesów, w 
rozumieniu przepisów prawa 
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Tabela nr 2* 
ORGANIZACJA PRZETARGÓW 
Cel – zapewnienie przejrzystych i dobrze udokumentowanych procedur przetargowych 
Należy odpowiedzieć na pytanie 

czy Beneficjent Końcowy 
posiada: 

Tak Nie 
(podać termin 

realizacji) 

Sprawdzone 
dokumenty 

Inne uwagi 

P1 
Doświadczenie w prowadzeniu 
przetargów** 

 

P2 
Udokumentowaną znajomość 
zasad prowadzenia przetargu wg 
wymagań Komisji 
Europejskiej/Krajowego 
ustawodawstwa o zamówieniach 
publicznych*** (świadectwa 
szkolenia pracowników) 

 

P3 
Wymagane instrukcje i inne 
dokumenty dotyczące 
obowiązujących procedur 
przetargowych 

 

P4 
Wyznaczoną osobę
odpowiedzialną za przygotowanie 
dokumentacji przetargowej i 
prowadzenie przetargu 

 

P5 
Zabezpieczone środki na 
organizację i przeprowadzenie 
przetargów 

 

P6 
Wyznaczoną osobę
odpowiedzialną za opracowanie 
kryteriów oceny ofert 

 

P7 
Ramowy regulamin działania 
komisji przetargowej 

 

P8 
Spisaną procedurę prowadzenia 
przetargu 

 

P9 
Wzór raportu oceny ofert 

 

P10 
Wymagane przepisami warunki 
przechowywania dokumentacji 
przetargowej i ofert 

 

P11 
Spisaną procedurę udostępniania 
dokumentów związanych z 
przetargiem 

 

* tabela wypełniana jest w przypadku gdy Beneficjent Końcowy samodzielnie prowadzi przetargi. 
** warunek ten nie jest wymagany do uzyskania oceny zadowalającej. 
*** niepotrzebne skreślić
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Tabela nr 3 
ZAWIERANIE KONTRAKTÓW 
Cel – zapewnienie prawidłowego przygotowania kontraktów 

Należy odpowiedzieć na 
pytanie czy Beneficjent 

Końcowy posiada: 

Tak Nie 
(podać termin 

realizacji) 

Sprawdzone 
dokumenty 

Inne uwagi 

K1 
Wzory kontraktów i 
warunków ich zawierania 
(posiadane instrukcje) 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa 

 

K2 
Wyznaczoną osobę
odpowiedzialną za 
przygotowanie kontraktów 

 

K3 
Spisaną procedurę
sprawdzania poprawności i 
kompletności kontraktu 

 

K4 
Spisaną procedurę
podpisywania kontraktu 

 

K5 
Wymagane przepisami 
warunki przechowywania 
zawartych kontraktów i 
dokumentów z nimi 
związanych. 

 

K6 
Spisaną procedurę
udostępniania zawartych 
kontraktów 
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Tabela nr 4 
KONTROLA FINANSOWA 
Cel – zapewnienie, że system zarządzania finansami jest bezpieczny i gwarantuje profesjonalną kontrolę
finansową

Należy odpowiedzieć na 
pytanie czy Beneficjent 

Końcowy posiada: 

Tak Nie 
(podać termin 

realizacji) 

Sprawdzone 
dokumenty 

Inne uwagi 

F1 
Wyznaczoną osobę
odpowiedzialną za sprawy 
finansowe Projektu 

 

F2 
Spisaną procedurę
dokonywania płatności w 
ramach kontraktu 
uwzględniającą:
• Rejestrację realizacji 

prac i dostaw 
• Monitoring warunków 

kontraktowych dot. 
płatności 

• Poświadczanie faktur i 
płatności 

• Potwierdzanie 
kompletności dostaw / 
robót 

• Monitorowanie 
gwarancji 
wykonawczych 

 

F3 
Możliwość odrębnego 
prowadzenia rachunkowości 
Projektu 

 

F4 
Spisane procedury 
monitoringu i raportowania 
finansowego 

 

F5 
System monitoringu 
finansowego kosztów 
nieinwestycyjnych 
(administracyjno-biurowych) 
Projektu 

 

F6 
Wzory harmonogramów 
płatności 

 

F7 
Spisaną procedurę kontroli 
finansowej przed 
dokonaniem płatności 

 

F8     
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Archiwalne kopie 
poprzednich raportów audytu 
finansowego 
F9 
Wymagane przepisami 
warunki przechowywania 
dokumentacji finansowej 
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Tabela nr 5 
MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Cel – zapewnienie, że Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i charakterem finansowania 
oraz osiągnięte zostaną zakładane efekty 

Należy odpowiedzieć na 
pytanie czy Beneficjent 

Końcowy posiada: 

Tak Nie 
(podać termin 

realizacji) 

Sprawdzone 
dokumenty 

Inne uwagi 

M1 
System monitorowania 
realizacji Projektu 
(istniejące bazy danych, 
system informatyczny) 

 

M2 
Zorganizowany system 
sprawozdawczości 

 

M3 
Spisaną procedurę
sprawdzania i 
zatwierdzania dokumentów 

 

M4 
Warunki umożliwiające 
prowadzenie kontroli 
terenowych przez instytucje 
nadzorujące 

 

M5 
Spisaną procedurę
gromadzenia i 
udostępniania dokumentacji 
monitoringu Projektu 

 

M6 
Spisaną procedurę działań
następczych (wyjaśnienia, 
wyciąganie konsekwencji 
itp.) w przypadku 
ujawnienia 
nieprawidłowości 

 

M7 
Spisane zasady 
prowadzenia działań
informacyjnych zgodnie z 
wymaganiami Komisji 
Europejskiej 

 



Załącznik nr 16/2 Instrukcja dot. przeprowadzenia kontroli przedrealizacyjnej Beneficjenta 
Końcowego 
 

16/18 

Załącznik nr 03/02/02/NF/02 
 

Notatka z kontroli przedrealizacyjnej

A. Kontrolowana jednostka: ....................................................................................................... 

B. Kontrolę przeprowadził :

1. ...................................... 

2. ...................................... 

3. ...................................... 

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: ............................................................................ 

D. Kontrola  dotyczy  przedsięwzięcia: ....................................................................................... 

 

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierującego kontrolowaną jednostką: ...................................... 

 

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące notatkę z kontroli 

przedrealizacyjnej  z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki: 

1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ...................................................... 

 

G. Podstawowe dane  kontrolowanego przedsięwzięcia : 

1. Inwestor bezpośredni : ..................................................................................................... 
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2. Generalny wykonawca : ................................................................................................... 

3. Inżynier Kontraktu/Kierownik Projektu: ......................................................................... 

4. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia : .............................................................................. 

H. Ustalenia Kontroli : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

... 

 

I. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki ( upoważnione osoby składające 

wyjaśnienia i podpisujące notatkę z kontroli przedrealizacyjnej )  o prawie zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń

notatki z kontroli przedrealizacyjnej i złożenia wyjaśnień.*

* Kierownikowi  jednostki realizującej kontrolowane przedsięwzięcie przysługuje - przed 
podpisaniem notatki - prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w 
notatce z kontroli - jeśli uzna, że są one niezgodne z prawdą.

Kontrolowany, który odmówi podpisania notatki zostaje poproszony o pisemne wyjaśnienie przyczyn 
odmowy. Kontrolujący dokonuje odpowiednich zapisów w notatce i podpisuje go sam. Odmowa 
podpisania notatki przez kierującego jednostką realizującą kontrolowane przedsięwzięcie - przy 
zachowaniu zasad i trybu kontroli - nie stanowi przeszkód do opracowania wniosku do Zarządu 
Narodowego Funduszu i wszczęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. 
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J. Do niniejszej  notatki  załączniki stanowią :

1. .................................................. 

2. .................................................. 

K. Notatkę sporządzono w  2 jednobrzmiących  egzemplarzach i podpisano bez zastrzeżeń

L. Kopię notatki  wręczono p. ................................................     – 1 egzemplarz 

Podpisy 
Ze strony : 

 Kontrolowanej Jednostki      NFOŚiGW 
 

1. ............................................    1. ............................................ 

 

2. ...............................................    2................................................. 

 

3. ...............................................    3................................................. 

 


