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Cel i przedmiot: 
 Do zadań NFOŚiGW należy zapewnienie prawidłowości realizacji projektów 

dofinansowywanych ze środków funduszu ISPA, których obsługa została
powierzona NFOŚiGW na podstawie odrębnych porozumień. Instrukcja kontroli 
ma na celu: 
- określenie sposobu i zakresu kontroli terenowej realizacji projektów 

dofinansowywanych ze środków funduszu ISPA, 
- określenie sposobu wykorzystania wyników kontroli. 

 
Zakres obowiązywania: 

 Wydział Kontroli Przedsięwzięć Finansowanych ze Środków Zagranicznych 
(DTZ) w Departamencie Kontroli Terenowej (DT). 

 

1. Dokumenty związane z prowadzeniem kontroli 
 
1.1 Kontrolę realizacji projektów wykonuje Departament Kontroli Terenowej na 

podstawie: 
- Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r., 
- Regulaminu Organizacyjnego Biura NFOŚiGW, 
- decyzji Zarządu NF o przeprowadzeniu doraźnych kontroli, 
- rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez Zarząd NFOŚiGW i SAO, 
- kwartalnych planów kontroli zaakceptowanych przez Zarząd NFOŚiGW, 
- wniosków komórek nadzorujących realizację umowy o przeprowadzenie kontroli 

doraźnych, zaakceptowanych przez członka Zarządu nadzorującego DT, 
- instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w 

Biurze NFOŚiGW, 
- porozumień o realizacji projektów ze środków funduszu ISPA, 
- Procedury „Kontrola w NFOŚiGW”, 
- Upoważnienie do kontroli. 
 

1.2 W trakcie kontroli Departament Kontroli Terenowej wykorzystuje: 
- porozumienia i umowy, 
- memoranda finansowe, 
- dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych i rzeczowych, 
- dokumenty formalnoprawne dotyczące dofinansowywanych projektów, 
- Praktyczny przewodnik po procedurach przetargowych w ramach programów 

Phare, ISPA i SAPARD, 
 

W toku kontroli należy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 98, poz. 155 z późn. zm.) środki funduszu ISPA są
środkami publicznymi, a więc wydatki z tych przychodów powinny być dokonywane w 
sposób celowy i oszczędny, z  zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z 
danych nakładów, a także zgodnie z przeznaczeniem określonym w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627)  oraz zgodnie z 
umowami międzynarodowymi. 
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2. Organizacja kontroli i podział zadań

Podstawowe zadania w zakresie kontroli terenowej projektów dofinansowywanych ze 
środków funduszu ISPA wykonuje Wydział Kontroli Przedsięwzięć Finansowanych 
ze Środków Zagranicznych (DTZ) w Departamencie Kontroli Terenowej (DT). 

 
3. Odpowiedzialność 

Dyrektor Departamentu Kontroli Terenowych (DT) odpowiada za: 
- prawidłowe przeprowadzenie kontroli realizacji projektu, 
- 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 ; 
- przedstawienie Dyrektorowi DT protokołu z kontroli i pisemnej informacji o jej 

wynikach; 
- przechowywanie dokumentów z kontroli (kwartalny plan kontroli, zgłoszenie 

Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Spójności (DS) o przeprowadzenie 
kontroli, protokoły kontroli, informacje o wynikach kontroli wraz z załącznikami – 
kserokopiami odpowiednich dokumentów), 

 
Ekspert/specjalista – pracownik kontrolujący w Zespole DTZ odpowiada za: 

- obiektywną ocenę stanu  realizacji projektu; 
- sporządzenie protokołu z kontroli ; 
- sporządzenie informacji i sprawozdań z kontroli ; 
- przekazywanie kopii protokołu z kontroli wraz z informacją o jej wynikach do 

Dyrektora Departamentu DS. 
 
4. Podział kontroli 

 
Rozróżnia się następujące rodzaje kontroli umów i porozumień przeprowadzanych w 
terenie: 

 
1. kontrole realizacji umów i porozumień w terenie - planowe: 

kontrole planowe projektów dofinansowywanych ze środków funduszu ISPA 
realizowane są w/g planu rocznego zatwierdzonego przez Zarząd NFOŚiGW 
i SAO oraz planu kwartalnego zatwierdzonego przez Zarząd NFOŚiGW.  
Plany kontroli opracowuje Departament Kontroli Terenowych na podstawie 
zasad sporządzania planu kontroli (załączniki nr 03/04/01a/NF/04 i 
03/04/01b/NF/04).  Do dnia 31 grudnia każdego roku, Departament Kontroli 
Terenowych sporządza roczny plan kontroli na rok następny, który po 
zatwierdzeniu przez Zarząd NFOŚiGW przekazywany jest do SAO do dnia 
15 stycznia danego roku. 
 

2. kontrole realizacji umów i porozumień w terenie -  doraźne:  
kontrole doraźne (pozaplanowe), są realizowane na polecenie Zarządu, na 
wniosek komórki nadzorującej albo innej mającej związek z kontrolowaną
problematyką, znajdującej się w strukturze organizacyjnej Biura NFOŚiGW, 
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lub na wniosek MŚ (SAO), NAO, NIC, KE, NIK itd zaakceptowany przez 
Prezesa  Zarządu NFOŚiGW. Zakres kontroli doraźnych określany jest przez 
Zarząd NFOŚiGW lub wnioskodawcę i akceptowany przez  Prezesa Zarządu
NFOŚiGW. 
 

Do ww. kontroli należy zaliczyć także kontrole „na miejscu” organizowane przez 
SAO, NAO, NIC czy KE, w których biorą udział pracownicy Departamentu DT . 
W kontrolach terenowych mogą uczestniczyć pracownicy NFOŚiGW 
odpowiedzialni za nadzór nad projektami  oraz upoważnieni przedstawiciele MŚ
(SAO), NAO, NIC i KE.  
 

5. Postępowanie 
 
5.1 Kontrola planowa 
 
5.1.1 Pracownik kontrolujący wyznaczony przez kierownika DTZ przed przystąpieniem 

do kontroli powinien zapoznać się z dokumentami znajdującymi się w NFOŚiGW, 
w tym m.in. z porozumieniem o realizacji projektu ISPA, dokumentami 
dotyczącymi zakresu rzeczowego i finansowego projektu, dokumentami fi-
nansowymi (fakturami, protokołami odbioru robót, kosztorysami), umowami 
(kontraktami) wykonawczymi, dokumentami formalno-prawnymi (pozwoleniami 
na budowę, pozwoleniami wodno-prawnymi, decyzjami o emisji dopuszczalnej 
itp.), korespondencją (wezwaniami, wyjaśnieniami itp.), wydrukiem płatności oraz 
procedurą i instrukcjami w sprawie kontroli w NFOŚiGW. 

 
5.1.2 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu ISPA ze strony Beneficjenta Końcowego 

(MAO) powinien być powiadomiony w formie pisemnej o podstawowym zakresie, 
trybie i dacie prowadzenia kontroli realizacji porozumienia zawartego z 
NFOŚiGW. 
W szczególnych przypadkach kontrola realizacji porozumienia może być podjęta 
bez wcześniejszego powiadamiania MAO o terminie jej przeprowadzenia. 
 

5.1.3 Pracownik kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, informuje 
MAO o swych uprawnieniach do przeprowadzenia kontroli, a następnie zwraca się:
- o skierowanie do współpracy z kontrolującym kompetentnych osób (w tym np. in-

spektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inżyniera kontraktu) 
odpowiedzialnych za realizację zadania w celu udzielania informacji i tym samym 
sprawnego przeprowadzenia kontroli, 

- o udostępnienie do wglądu akt i dokumentów, budżetów, umów wykonawczych, 
projektów budowlanych i wykonawczych, dokumentacji i ewidencji urządzeń,
dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego, analiz z zakresu 
projektu objętego porozumieniem z NFOŚiGW, a także o sporządzenie 
odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp. 

 
5.1.4 Czynności kontrolne podejmowane przez kontrolującego obejmują m.in.: 

- ustalenie rzeczowego stanu zaawansowania projektu w trakcie oględzin w 
odniesieniu do poszczególnych pozycji zakresu rzeczowego i finansowego ze 
szczególnym uwzględnieniem (analizą) rozbieżności oraz powodów ich 
powstania, 
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- ustalenie realnych możliwości uzyskania pełnego efektu rzeczowego i ekologicz-
nego w wymaganym terminie, 

- kontrolę prawidłowości wystawienia dokumentów finansowych (faktur, 
rachunków, przelewów, przejściowych świadectw płatności itp.) na podstawie 
stwierdzenia stanu wykonania faktycznego zakresu rzeczowego, oraz dokonania 
płatności na zasadach określonych w porozumieniu z NFOŚiGW, 

- ocenę dokumentów formalnoprawnych dotyczących zadania w świetle 
porozumienia zawartego z NFOŚiGW, w tym dokumentacji technicznej, 
pozwoleń na budowę, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji o dopuszczalnej 
emisji, dziennika budowy, dziennika pompowań, dziennika ruchu, dokumentacji 
geodezyjnej, zgłoszenia do odbioru, protokołu rozruchu, protokołów odbioru 
końcowego elementów, etapów bądź całego projektu itp. 

 
5.1.5 Ustalenia z kontroli powinny stanowić podstawę i umożliwiać ocenę

kontrolowanego projektu kompleksowo lub w zakresie zaleconym przez Zarząd
NFOŚiGW. Powinny one opisywać stan faktyczny ze szczególnym 
uwzględnieniem konkretnych rozbieżności (nieprawidłowości) między stanem 
faktycznym a zakresem określonym w umowie wraz z określeniem skali, proporcji 
i tendencji  nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz zagrożeń i
ewentualnych skutków, możliwości usunięcia rozbieżności oraz propozycje 
kontrolowanego. 

a. Ustalenia z kontroli opisywane są w protokole (wzór protokołu - załącznik nr 
03/04/02/NF/04, 

b. Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu ISPA (MAO) przysługuje prawo 
zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń do
konkretnych faktów ujętych w protokóle kontroli - jeśli uzna, że są one niezgodne 
ze stanem faktycznym, 

c. Kontrolujący zobowiązany jest zbadać przedstawione dowody dotyczące 
zastrzeżeń i stosownie do wyników tych badań wprowadzić ewentualne zmiany w 
protokole kontroli, 

d. Protokół kontroli podpisują: kontrolujący i MAO lub osoba przez niego 
upoważniona. Każda strona protokołu powinna być parafowana przez 
kontrolującego i upoważnioną osobę podpisującą protokół ze strony MAO, 

e. Kontrolowany, który odmówi podpisania protokołu zostaje poproszony o pisemne 
wyjaśnienie przyczyn odmowy. Kontrolujący dokonuje odpowiednich zapisów w 
protokole i podpisuje go sam.  Kontrolowany ma prawo w terminie 14 dni od daty 
przeprowadzenia kontroli odwołać do Zarządu NFOŚiGW od ustaleń kontroli, o 
ile nie podpisał protokołu bądź wniósł do niego  uwagi, 

f. Odmowa podpisania protokołu przez MAO - przy zachowaniu zasad i trybu 
kontroli - nie stanowi przeszkód do opracowania przez Departament Przedsięwzięć 
Spójności lub komórkę kontroli wewnętrznej, wniosku do Zarządu NFOŚiGW i 
wszczęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości lub podjęcia 
sankcji wobec Beneficjenta Końcowego, 

g. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5.1.5f, przed przedłożeniem do Zarządu
NFOŚiGW jest opiniowany przez pracownika DTZ. 
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5.2 Kontrole doraźne (pozaplanowe) 
 
5.2.1 Zakres kontroli doraźnych projektów dofinansowywanych ze środków funduszu 

ISPA jest określany indywidualnie przez zlecającego kontrolę i akceptowany przez 
Prezesa Zarządu,

5.2.2 Kontrola doraźna (pozaplanowa) może obejmować pełny zakres czynności i ustaleń
opisany w pkt. 5.1 lub jego część.

5.2.3 Zasady prowadzenia kontroli doraźnych są takie same jak w przypadku kontroli 
planowych. 

 
6. Postępowanie z dokumentami dotyczącymi kontroli 
 
6.1 Po przeprowadzeniu kontroli, pracownik kontrolujący zapoznaje z wynikami 

kontroli kierownika DTZ.  
6.2 Pracownik kontrolujący sporządza informację o wynikach kontroli, którą podpisuje 

oraz przekazuje  do akceptacji Dyrektora DT, 
6.3 Po akceptacji Dyrektora DT informację wraz z kopią protokołu kontroli, pracownik 

kontrolujący przekazuje do Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Spójności a 
samą informację wraz z formularzem nr 03/04/03/NF/04 do Wydziału Planowania i 
Monitoringu Środków Zagranicznych. Informację o wynikach kontroli 
Departament Kontroli Terenowych  przekazuje również innej komórce 
organizacyjnej NFOŚiGW, jeśli  ustalenia kontroli bezpośrednio dotyczą zakresu 
obowiązków i odpowiedzialności tej komórki. 

6.4 Informację o wynikach kontroli DT przedkłada Prezesowi Zarządu NFOŚiGW oraz 
z protokołem kontroli przekazuje do Departamentu Integracji Europejskiej w 
Ministerstwie Środowiska. 

6.5 W przypadku ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości w rozumieniu Części 3 
Aneksu III.5 MF, informację o wynikach kontroli wraz formularzem nr 
03/04/04/NF/04 Dyrektor DT przekazuje niezwłocznie Prezesowi  Zarządu
NFOŚiGW i do komórki kontroli wewnętrznej.  

 
7. Gromadzenie informacji, prowadzenie dokumentacji dotyczącej 

przeprowadzanych kontroli i dokonywanie okresowych sprawozdań z
działalności DT 

 
7.1 Departament Kontroli Terenowych gromadzi i przechowuje oryginały protokołów 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 i innym pracownikom Biura NFOŚiGW, którzy są bezpośrednio 
związani z realizacją projektu. 

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

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

7.4 Departament Kontroli Terenowych sporządza roczne sprawozdanie z 
przeprowadzonych kontroli dla SAO. 
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C. Wykaz załączników : 
 
Nr 03/04/01a/NF/04 – Zasady sporządzania planu kontroli  
Nr 03/04/01b/NF/04 – Plan Kontroli na rok 200..., Sektor Środowisko 
Nr 03/04/02/NF/04 -  Formularz protokołu kontroli, 
Nr 03/04/03/NF/04 – Formularz przeprowadzenia kontroli realizacji umów i porozumień

w terenie 
Nr 03/04/04/NF/04 – Informacja o uzasadnionym popełnieniu nieprawidłowości 
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Załącznik nr 03/04/01a/NF/04  
 

Zasady sporządzania planu kontroli 
 
Kryteria wyboru przedsięwzięć do kontroli w miejscu realizacji

1. Koszt projektu
Do kontroli należy wybierać w pierwszej kolejności projekty o najwyższym koszcie 
całkowitym. Należy również uwzględniać projekty o koszcie całkowitym średnim i 
niskim, w odpowiedniej proporcji. 

2. Wielkość dofinansowania 
Do kontroli należy wybierać w pierwszej kolejności projekty w których: 
kwota dofinansowania jest porównywalnie wyższa niż w pozostałych, 
udział dofinansowania stanowi 60 % lub więcej kosztu całkowitego projektu. 

3. Wysokość kwoty wniosku Beneficjenta Końcowego o przekazanie środków
W przypadku gdy planowane jest złożenia przez Beneficjenta Końcowego wniosku o 
przekazanie środków o wartości powyżej 3 mln EURO należy przewidzieć
przeprowadzenie kontroli przed zatwierdzeniem przekazania środków. Jeżeli wniosek 
taki wpłynie, w razie możliwości kontrola może być realizowana jako doraźna. 

4. Ilość umów wykonawczych na  realizację projektu 
Częstszym kontrolom powinny być poddane projekty, jeżeli na ich realizację zawarto 
2 lub więcej umów (kontraktów) wykonawczych.  

5. Zmiany w zapisach Umowy/ Porozumienia o realizacji
Kontroli wymaga realizacja projektów, dla których uprzednio zaakceptowano zmiany 
dotyczące uregulowań formalno prawnych. 

6. Terminowość realizacji projektu
Należy brać pod uwagę terminowość realizacji projektu przez Beneficjenta 
Końcowego. Przeprowadzenia kontroli wymagają przypadki występowania opóźnień
w realizacji projektu. 

7. Częstotliwość kontroli
W miarę możliwości należy dążyć do stanu, aby każdy projekt przynajmniej jeden raz 
w roku był poddany kontroli.  

8. Wyniki wcześniejszych kontroli
W przypadku stwierdzenia uchybień w trakcie kontroli w miejscu realizacji następną
kontrolę realizacji projektu należy uwzględnić w miarę możliwości w planie kontroli 
na kolejny kwartał.

9. Kontrola w okresie gwarancyjnym, kontrola użytkowania sprzętu
Projekty, dla których trwa okres gwarancyjny  powinny być przynajmniej jeden raz w 
tym okresie skontrolowane. 
Jeżeli  Umowa / Porozumienie o realizacji projektu zawiera zapis o użytkowaniu 
urządzenia, instalacji itp. zgodnie z przeznaczeniem, należy takie przedsięwzięcie 
poddać kontroli co najmniej raz w okresie użytkowania określonego w Umowie / 
Porozumieniu. 

10. Zgłoszenie komórki nadzorującej wykonanie Umowy/ Porozumienia o realizacji lub 
MŚ(SAO), NAO,NIC, KE
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Załącznik nr 03/04/01b/NF/04 – Plan Kontroli na rok 200..., Sektor Środowisko

Nr Nazwa projektu i numer Beneficjent Temat Zakres kontroli Termin kontroli

I kwartał
200…

II kwartał
200….

III kwartał
200….

IV kwartał
200…

Wnioski

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Załącznik 03/04/02/NF/04 - Formularz protokołu kontroli 
 

Protokół kontroli 
 

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

B. Kontrolę przeprowadzili: 
1. ................................................................ 
2. ................................................................ 
3. ................................................................ 

C. Data przeprowadzonej kontroli: ................................................

D. Kontrola dotyczy: Projektu ISPA „...........................................” Nr ............................. 
 

E. Imię, nazwisko i stanowisko Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – MAO: 
........................................................................................................................................... 

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół
kontroli  
z upoważnienia  MAO: 
1. ............................................................ 
2. ............................................................ 

 3. ............................................................ 
4. ............................................................ 
 

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego projektu: 

1.  Nazwa i Lokalizacja Projektu: Projekt ISPA Nr ............................................. 
„............................................................................” ul. ..................................... 

 
2.  Beneficjent Końcowy (BK): ......................................................................................... 

3.  Jednostka Realizująca Projekt (PIU):  ........................................................................ 
 
4. Wykaz Kontraktów:  (zestawienie nr 1) 

4.1 .............................................................................................................................. 
4.2 .............................................................................................................................. 
4.3 .............................................................................................................................. 
4.4 .............................................................................................................................. 

5. Koszt realizacji przedsięwzięcia według Memorandum Finansowego (zestawienie 
nr 1)

koszt całkowity:                                     -   ....................... EUR 
wydatki kwalifikowane:                         -   ....................... EUR 
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dotacja ISPA:                                          -     ...................... EUR 
% udział pomocy przyznanej przez UE:  -     .....% 
 

6. Źródła finansowania projektu (zestawienie nr 1)

- ISPA                   - .......................  EUR - ......% 
- WŁASNE            - .......................  EUR - ......% w tym: 
- NFOŚiGW          - .......................  EUR - ......% 
- WFOŚiGW         - .......................  EUR  -  ......% 
- Budżet gminy      - .......................  EUR - ......% 
- Budżet spółki      - .......................  EUR  -  ......% 
- Kredyt                - ........................  EUR  -  .....% 
- Inne                    - ........................  EUR  -  .....% 
 

7. Finansowe zaawansowanie projektu (kwoty wypłacone): 
 

- Ogółem               - .......................  EUR  -  ......% 
 

- ISPA                   - ....................... EUR  -  ......% 
- WŁASNE            -  ....................... EUR - ......% w tym: 
- NFOŚiGW          -  ....................... EUR - ......% 
- WFOŚiGW         - .......................  EUR  - ......% 
- Budżet gminy      - .......................  EUR - ......% 
- Budżet spółki      - .......................  EUR  - ......% 
- Kredyt                - ........................  EUR  - ......% 
- Inne                    - ........................  EUR  - ......% 

 

H. Ustalenia kontroli 
 

1.   Tytuł kontraktu objętego kontrolą: .................................. nr ... w zestawieniu nr 1) 

2. Inżynier Kontraktu: .................................................................................................... 

3. Generalny Wykonawca: ............................................................................................. 

 
3.1  data podpisania kontraktu Nr.... ............................

3.2  data przekazania placu budowy: ............................ (zał. Nr...)    

3.3  data rozpoczęcia robót: ............................ (zał. Nr...)  

3.4  planowany termin zakończenia robót: ............................

4. Wartość kontraktu (bez VAT, cła, opłat importowych i innych podatków) wynosi: 

...................... EUR
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4.1 Kwoty wypłacone (zestawienie nr 6)

- kwota wypłacona ogółem  - ....................... EUR, co stanowi ......%
- z dotacji ISPA                   - ........................ EUR, co stanowi ......%
- ze środków własnych        - ........................ EUR 

4.2 Kwoty zatwierdzone do wypłaty przez Inżyniera Kontraktu 
 i wypłacone przez Zamawiającego: 
 
- wg przejściowego świadectwa płatności Nr .................... – ................. EUR 
- wg przejściowego świadectwa płatności Nr ....................  – ................. EUR 

4.2.1 Kwoty zatwierdzone do wypłaty przez Inżyniera Kontraktu 
 nie wypłacone przez Zamawiającego: 
 
- wg przejściowego świadectwa płatności Nr ..................... - ..................EUR 
- wg przejściowego świadectwa płatności Nr ..................... - ..................EUR 

RAZEM (4.2i4.2.1)   ............................ EUR co stanowi .....%

4.5 Kwoty wypłacone-uznane przez NFOŚiGW jako koszty kwalifikowane: 
 
- ISPA             -  .................................. EUR    

- WŁASNE     -  .................................. EUR  
 

5. Realizacja kontraktu 

5.1. Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu nr ...... Inżynier Kontraktu 
przedstawił

w zestawieniu nr 2. Zestawienie to zostało zweryfikowane przez 
kontrolujących podczas oględzin placu budowy w dniu .............................., 
dokonanych w obecności przedstawiciela Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego:  

- .................................................... 
- .................................................... 
- .................................................... 
w zakresie: 

 
1. ..................................................................................., 
2. ..................................................................................., 
3. ..................................................................................., 
4. ..................................................................................., 

 
Oględziny potwierdziły stopień zaawansowania obiektów podany przez 
Inżyniera Kontraktu w zestawieniu nr 2. 
 

5.2   Aktualnie prowadzone są roboty na obiektach: 
 

1.  ........................................................................  
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2.  ........................................................................ 
 3. ........................................................................ 
 4. ........................................................................ 

5.3  Wykaz głównych urządzeń zamontowanych na obiekcie (zestawienie nr 3)
został zweryfikowany przez kontrolujących w trakcie oględzin na budowie w 
dniu ..................... w pełnym zakresie zestawienia i  oceniono, że jest zgodny 
ze stanem faktycznym.  

 

5.4 Zmiany zakresu rzeczowego w stosunku do harmonogramu rzeczowo- 
finansowego  
i kontraktu  przedstawiono w zestawieniu nr 5. Kontrolujący zapoznali się z
dokumentami źródłowymi dotyczącymi zmian urządzeń w obiektach: 
Nr .....   ............................................................................................ 
Nr ..... ............................................................................................ 
Nr .....   ............................................................................................ 

Dokumenty te stanowią załącznik nr ..... do niniejszego protokołu.

5.5  Wykaz robót dodatkowych przedstawił Inżynier Kontraktu w zestawieniu nr 4. 

5.5 Stan zatrudnienia ogółem na budowie na dzień kontroli wg oświadczenia 
Inżyniera  Kontraktu wynosi: ....... osoby 

 
5.6  Inne ustalenia: 

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

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

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

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

6. Stan formalno-prawny 
 

BK przedstawił niżej wymienione dokumenty dotyczące realizowanego 
przedsięwzięcia: 

 6.1 Decyzje administracyjne 
 

6.1.1 pozwolenie na budowę – ...................................................................(zał. Nr ....) 
 6.1.2 pozwolenie wodno-prawne – ............................................................(zał. Nr ....) 
 6.1.3 inne   ........................................................................................ (zał. Nr ....) 

6.2 wyciągi z dziennika budowy  
 6.2.1  .......................................................... (zał. Nr ....) 
 6.2.2  .......................................................... (zał. Nr ....) 

6.3 oświadczenia o podjęciu obowiązków przez Inspektorów Nadzoru oraz 
Kierownika   Budowy stanowią: (zał. Nr ....) 
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6.3 inne ustalenia: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.......................................... 

 
7.   Rozliczenie dotacji ISPA 
 Zestawienie rozliczeń finansowych przedsięwzięcia podano w zestawieniu nr 6  

I Podsumowanie i wnioski: 
 

J Do niniejszego protokołu załączniki stanowią:

1.  dane ogólne projektu                                                         - zestawienie nr 1 

 2. zaawansowanie robót                                                        - zestawienie nr 2 

 3. wykaz głównych urządzeń zamontowanych na obiekcie – zestawienie nr 3   

 4. wykaz robót dodatkowych                                                - zestawienie nr 4 

5. wykaz zmian zakresu rzeczowego                                   - zestawienie nr 5 

 6. zestawienie rozliczeń finansowych                                  - zestawienie nr 6 

 7. wykaz podwykonawców                                                  - zestawienie nr 7  

 

K W trakcie kontroli poinformowano osoby upoważnione do podpisania protokołu

kontroli o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w protokole i złożenia 

wyjaśnień.

L Protokół sporządzono w .... jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano bez 

zastrzeżeń w dniu ................... 

 
Jeden egzemplarz protokółu wręczono:  - MAO 

 Jeden egzemplarz protokółu przekazano - MŚ

Podpisy: 

Ze strony NFOŚiGW i MŚ Ze strony Beneficjenta Końcowego: 

1. ………………………….   1. …………………….... 
 

2. ………………………….   2. ………………………. 
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Załącznik 03/04/03/NF/04 - Formularz przeprowadzenia kontroli realizacji umów i porozumień w terenie 
 

Formularz przeprowadzenia kontroli realizacji umów i porozumień w terenie 
 
Przeprowadzenie kontroli u Beneficjenta Końcowego przez upoważnionego pracownika 
Departamentu Kontroli Terenowych polega na sprawdzeniu poniższych danych: 
 

Lp. Sprawdzana problematyka Tak Nie Uwagi 
Kontrola stanu formalnego projektu    

1 Beneficjent Końcowy posiada kompletny, 
uzgodniony i zaopiniowany projekt budowlany 

 

2 Beneficjent Końcowy posiada aktualne, 
wymagane decyzje, opinie  
Dot. przedsięwzięcia np.: 
Pozwolenie wodno-prawne,   
Decyzję o emisji dopuszczalnej 

 

3 Zakres ww. decyzji, opinii jest zgodny z 
zakresem realizowanego projektu  

 

4 Beneficjent Końcowy posiada aktualne 
Pozwolenie na budowę

5 Zakres rzeczowy pozwolenia na budowę jest 
zgodny z zakresem realizowanego 
przedsięwzięcia i dokumentami dot. zakresu 
rzeczowego i finansowego. 

 

6 Beneficjent Końcowy zawarł kontakty z 
Wykonawcami 

 

7 Zakres rzeczowy kontraktów jest zgodny z 
zakresem realizowanego projektu 

 

8 Dzienniki budowy są prowadzone na bieżąco i 
zawiera wpisy osób , którym powierzono 
kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną nad 
robotami budowlano-montażowymi 

 

9 Dokumenty dotyczące zakresu finansowego są
spójne z kontraktami i planami nakładów 
finansowych i zapewniają wykonanie 
zaplanowanego pełnego zakresu rzeczowego 
projektu. 

 

10 Projekt budowlany nie został zmieniony w 
trakcie realizacji projektu 

 

11 Dokonano zmian w dokumentacji projektowej. 
Dokonano zatwierdzenia tych zmian we 
właściwych organach , jeżeli takie 
zatwierdzenia były konieczne 

 

12 Określenie wysokości poniesionych kosztów     
13 Określenie kwot poniesionych z podziałem na 

źródła finansowania 
 

14 Dokonano zmian zakresu rzeczowego projektu    

15 Dokonano zmian kosztu projektu    

16 Prawidłowo rozliczono środki ISPA przekazane 
przez NFOŚiGW 
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Lp. Sprawdzana problematyka Tak Nie Uwagi 
Oględziny, kontrola strony rzeczowej 
przedsięwzięcia 

 

17 Projekt realizowany jest w sposób terminowy    

18 Stan zaawansowania robót odpowiada zapisom 
w dokumentach dotyczących zakresu 
rzeczowego i finansowego projektu 

 

19 Odstępstwa w zaawansowaniu i zakresie robót    

20 Wyjaśnienie kierownika jednostki  
kontrolowanej – Beneficjenta Końcowego 

 

21 Uzgodnienie zmian i odstępstw z inżynierem 
kontraktu  

 

22 Urządzenia zakupione przez Beneficjenta 
Końcowego i sfinansowane ze środków ISPA i 
NFOŚiGW są na terenie budowy 

 

23 Parametry techniczne, nazwa producenta, typ 
urządzenia i ilość jest zgodna z kontraktem.  

 

24 Tablica informacyjna spełnia wymogi 
załącznika nr III.6 do Memorandum 
Finansowego 

 

25 Sporządzono i podpisano „Protokół kontroli”     
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Załącznik 03/04/04/NF/04 
 

Informacja 
O uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości 

 

Wpisano do rejestru nr...................................................................................................... 
 (wypełnia SKW) 
 
Od...................................................................................................................................... 
 (komórka organizacyjna) 
 
Do:  Kierownik komórki kontroli wewnętrznej/ Prezes Zarządu NFOŚiGW 
 
Data sporządzenia........................................................................................................... 
 
Przedsięwzięcie............................................................................................................... 
 
Umowa/porozumienie...................................................................................................... 
 
Beneficjent........................................................................................................................ 
 
Krótki opis nieprawidłowości............................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
Osoba przygotowująca informację...................................................................................... 
 (Imię, nazwisko, stanowisko, podpis) 

Kierownik komórki zawiadamiającej................................................................................... 
 (data akceptacji zawiadomienia, podpis) 
 
Kierownik komórki kontroli wewnętrznej............................................................................ 
 (propozycja kierownika SKW) 
 
Radca prawny........................................................................................................................ 
 (data i podpis, gdy zawiadomienie trafiło do SKW) 

Prezes Zarządu NFOŚiGW................................................................................................... 
 (akceptacja propozycji Kierownika SKW lub inna decyzja) 
 


