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POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY 

ŚRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH 

PROGRAMU ISPA 

 

zawarte w Warszawie w dniu 25 maja 2001. 

 

pomiędzy Ministrem Środowiska, zwanym dalej „Ministrem”, reprezentowanym przez Pana 

Macieja Rudnickiego, powołanego na stanowisko Sektorowego Pełnomocnika ds. Realizacji 

Projektów ISPA (Sectoral Authorising Officer – SAO) 

 

a

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanym dalej 

„Narodowym Funduszem”, reprezentowanym przez Pana Kazimierza Kujdę – Prezesa Zarządu.

Art. 1 

 

Porozumienie określa prawa i obowiązki Narodowego Funduszu i Ministra na etapie 

przygotowania przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska, w celu przedłożenia wniosków o 

dofinansowanie w ramach Programu ISPA, na podstawie Rozporządzenia Rady Europejskiej z 

dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej. 

 

Art. 2 

 

Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o: 

1) Pomocy technicznej – rozumie się przez to środki i świadczenia na przygotowanie 

przedsięwzięć przeznaczonych do finansowania w ramach Programu ISPA  

2) Dostępnej alokacji w ramach Programu ISPA – rozumie się przez to wartość planowanej na 

dany rok dotacji dla Rządu Rzeczpospolitej Polskiej dla sektora środowiska, w ramach 

Programu ISPA w budżecie Komisji Europejskiej na dany rok kalendarzowy. 
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Art. 3 
 

Narodowy Fundusz działa na podstawie niniejszego Porozumienia oraz pełnomocnictwa 

Ministra. 

 
Art. 4 

 

Narodowy Fundusz przygotowuje przedsięwzięcia wskazane przez Ministra na podstawie 

dokumentu „Strategia wykorzystania Funduszu ISPA jako uzupełniającego instrumentu 

realizacji Polityki Ekologicznej Państwa” zaakceptowanego przez Komitet Integracji 

Europejskiej w dniu 10 stycznia 2000r, ze wszystkimi późniejszymi zmianami. 

 

Art. 5 

 

1. Przez przygotowanie przedsięwzięć, o których mowa w art. 4 rozumie się następujące 

działania podejmowane przez Narodowy Fundusz: 

1) ocena przedsięwzięć, o których mowa w art. 4, pod względem ich wykonalności 

technicznej, ekonomicznej i finansowej; 

2) ocena przygotowania przedsięwzięć do realizacji przez beneficjentów końcowych; 

3) weryfikacja i ocena dokumentacji przygotowanej przez beneficjentów końcowych;  

4) kompletowanie dokumentów przedłożonych przez beneficjentów końcowych 

niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie i podjęcia decyzji o 

finansowaniu ze środków Programu ISPA, sporządzonych w sposób wymagany przez 

Komisję Europejską;

5) prowadzenie sprawozdawczości z przygotowań do realizacji przedsięwzięć;

6) prowadzenie działań informacyjnych dotyczących zasad działania i finansowania z 

Programu ISPA; 

7) bieżąca współpraca z beneficjentami w zakresie objętym niniejszym Porozumieniem; 

8) współpraca z Komisją Europejską, międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz 

innymi instytucjami w zakresie objętym niniejszym Porozumieniem, o której to 

współpracy Narodowy Fundusz informuje na bieżąco Ministra; 

9) przekazywanie do Ministra wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi 

załącznikami w celu przesłania ich do Komisji Europejskiej. Składane wnioski powinny 

posiadać opinię Narodowego Funduszu dotyczącą ich strony formalnej i merytorycznej. 
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10) przekazywanie do Komisji Europejskiej wszelkich wyjaśnień i uzupełnień dotyczących 

zgłoszonych przedsięwzięć. W przypadku zmiany zakresu wniosku, zmiany te 

przekazywane są zgodnie z pkt. 9; 

2. Prace Narodowego Funduszu objęte niniejszym Porozumieniem związane z 

przygotowaniem przedsięwzięcia kończą się w momencie zatwierdzenia przez Komitet 

Zarządzający ISPA przy Komisji Europejskiej tego przedsięwzięcia do finansowania. 

 

Art. 6 

 

1. Przez przygotowanie przedsięwzięć, o których mowa w art. 4 rozumie się również:

1) określanie i przygotowanie zakresu zadań dla zleceniobiorców/wykonawców 

świadczących usługi przy przygotowaniu przedsięwzięć (ekspertyzy, badania, opinie, 

analizy, przygotowanie dokumentacji przetargowej etc.);  

2) w zależności od potrzeb - proponowanie do akceptacji SAO składu Komisji 

Przetargowej, która będzie dokonywała wyboru zleceniobiorców/wykonawców dla zadań

określonych wyżej; 

3) zawieranie umów z wybranymi zleceniobiorcami/wykonawcami oraz dokonywanie 

rozliczeń z wykonawcami/zleceniobiorcami a także beneficjentami końcowymi zgodnie z 

odpowiednimi memorandami finansowymi dotyczącymi pomocy technicznej; 

2. Minister, zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez Narodowy Fundusz i  

zatwierdzonymi przez Ministra wskaże przedsięwzięcia, których przygotowanie będzie 

finansowane ze środków pomocy technicznej z Programu ISPA; 

3. W celu realizacji zadań o których mowa w ust. 1 Minister upoważnia Narodowy Fundusz 

do dokonywania czynności prawnych wymienionych w punkcie 3. 

4. Środki finansowe stanowiące pomoc techniczną przyznaną w ramach programu ISPA będą

przekazywane przez Ministra na udokumentowany wniosek Narodowego Funduszu na 

wyodrębniony rachunek Narodowego Funduszu w celu wydatkowania zgodnie z właściwym 

memorandum finansowym. 

5. SAO na wniosek Narodowego Funduszu wskaże osoby upoważnione do dysponowania 

rachunkiem, o którym mowa wyżej. 
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Art. 7 

 

Do obowiązków Narodowego Funduszu wynikających z art. 5, ust. 1, pkt. 5, należy:  

1) niezwłoczne informowanie Ministra o ewentualnych zagrożeniach, które mogą wystąpić

przy realizacji któregokolwiek z zadań określonych niniejszym Porozumieniem; 

2) przekazywanie Ministrowi miesięcznych sprawozdań o stanie przygotowań do realizacji 

przedsięwzięć;

3) przekazywanie Ministrowi półrocznych raportów zawierających informacje dotyczące 

aktualnego stanu przygotowania przedsięwzięć oraz prognozowanego stopnia 

wykorzystania dostępnej alokacji ISPA.  

 

Art. 8 

 

Minister zobowiązuje się do przekazania Narodowemu Funduszowi w formie pisemnej 

propozycji przedsięwzięć, o których mowa w art. 4, w terminie umożliwiającym wywiązanie się

z niniejszego Porozumienia. 

 

Art. 9 

 

Obsługę wdrażania przedsięwzięć reguluje  Porozumienie w sprawie wdrażania Programu ISPA 

z dnia 31 stycznia 2001. Regulacje dotyczące zarządzania środkami Programu ISPA, nadzoru 

oraz sposobu rozliczeń są lub zostaną określone w odrębnych porozumieniach.  

 

Art. 10 

 

Narodowy Fundusz odpowiada przed Ministrem za realizację zadań wynikających z niniejszego 

Porozumienia. 

 

Art. 11 

 

Strony Porozumienia zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w działaniach mających na 

celu wykorzystanie dostępnej alokacji w ramach Programu ISPA. 
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Art. 12 

 

Narodowy Fundusz jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy realizacji 

Porozumienia. 

 

Art. 13 

 

Koszty poniesione przez Narodowy Fundusz w związku z realizacją obowiązków określonych 

niniejszym Porozumieniem zostaną pokryte ze środków rezerwy celowej budżetu państwa 

przeznaczonych na ten cel, a w przypadku braku takich środków ze środków statutowych 

Narodowego Funduszu.  

 

Art. 14 

 

Narodowy Fundusz może zlecić wykonanie niektórych obowiązków określonych w 

Porozumieniu osobom trzecim, z wyjątkiem tych obowiązków, do spełnienia których został

upoważniony pełnomocnictwem. Za działanie lub zaniechanie osób trzecich odpowiedzialność 

ponosi Narodowy Fundusz.  

Art. 15 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Ministra nieprawidłowości w zakresie wykonania 

obowiązków określonych w Porozumieniu, Narodowy Fundusz zobowiązuje się do ich 

usunięcia, w terminie 30 dni od otrzymania pisma w tej sprawie a w razie gdy nie jest to 

możliwe, złoży informację o przyczynach braku możliwości ich usunięcia. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 6 miesięcznym 

wypowiedzeniem, przy czym: 

1) Narodowy Fundusz będzie wykonywał swe obowiązki w niezbędnym zakresie, do czasu 

podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego; 

2) Narodowy Fundusz przekaże całość dokumentacji Ministrowi lub jednostce wskazanej 

przez Ministra.  
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Art. 16 

 

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej. 

 

Art. 17 

 

W dniu zawarcia niniejszego Porozumienia przestaje obowiązywać Porozumienie z dnia 3 

września 1999 r. w sprawie powierzenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej zadań przygotowawczych do realizacji przedsięwzięć z Funduszu ISPA 

wraz z późniejszymi zmianami.  

 

Art. 18 

 

Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia. 

 

Art. 19 

 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

MINISTER  NARODOWY FUNDUSZ 

 


