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Porozumienie w sprawie wdrażania Programu ISPA 
 

zawarte w Warszawie w dniu 31 stycznia 2001 r. 
 
pomiędzy Ministrem Środowiska - Panem Antonim Tokarczukiem,  
zwanym dalej „Ministrem” 
 
a

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez 
Pana Kazimierza Kujdę – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Dysponentem”. 
 

Porozumienie określa prawa i obowiązki Dysponenta i Ministra związane z  realizacją
przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska, dofinansowanych w ramach Programu ISPA, 
na podstawie Rozporządzenia Rady Europejskiej z dnia 21czerwca 1999 r. ustanawiającego 
Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej. 
 

Rozdział I - Obowiązki Dysponenta: 
 

Art. 1 
Dysponent działa na podstawie Porozumienia oraz pełnomocnictwa Ministra. 

 

Art. 2 
Do ogólnych obowiązków Dysponenta należy: 
1)  ocena przygotowania beneficjenta końcowego do realizacji przedsięwzięcia, 
 
2) zawieranie umów z beneficjentami końcowymi wskazanymi w poszczególnych 

Memorandach Finansowych, 
 
3) udzielanie, na zasadach określonych w odrębnych umowach, zabezpieczenia zwrotu kwot 

nadpłaconych lub nienależycie wypłaconych, w celu realizacji przedsięwzięć określonych 
w poszczególnych Memorandach Finansowych. 

 
Art. 3  

 
1.Dysponent zobowiązuje się do nadzorowania prawidłowości wyboru wykonawców dla 

przedsięwzięć i w zakresie wynikającym z umowy o której mowa w art.10. ust. 4. 
 

2.Dysponent zobowiązuje się do organizowania w imieniu beneficjenta końcowego 
przetargów, jeżeli nie zostanie to powierzone beneficjentowi na mocy umowy, o której 
mowa w art. 2. ust. 2. 
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3. Do  czynności Dysponenta w zakresie organizacji przetargów, o których mowa w ust. 2, 
 polegających na organizowaniu wyboru wykonawców w trybie ustalonym 
 w Memorandach Finansowych lub innych  decyzjach Komisji Europejskiej należy
w szczególności : 

 
1) weryfikacja dokumentacji przetargowej przygotowanej przez beneficjenta końcowego, 
 
2)  ogłaszanie przetargów w imieniu beneficjenta końcowego, 

 
3) proponowanie składu komisji przetargowej, 
 
4) akceptacja projektów kontraktów zawieranych przez beneficjenta końcowego z 

 wykonawcami/ dostawcami usług/ dostawcami. 
 
4.  Dysponent zobowiązuje się do przedstawiania Ministrowi wymaganych dokumentów 

związanych z wyborem wykonawców/ dostawców usług/ dostawców  oraz projektów 
kontraktów z wymienionymi podmiotami  do zatwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi 
procedurami. 

 
Art. 4 

Do czynności Dysponenta związanych z rozliczaniem i kontrolowaniem przebiegu realizacji 
przedsięwzięć należy:  
 
1) podejmowanie czynności w celu udostępniania środków finansowych z Programu ISPA 

zgodnie z umowami zawieranymi między Pełnomocnikiem Rządu ds. Obsługi Środków 
Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej (NAO – National Authorising Officer) a 
Pełnomocnikiem ds. Realizacji  Projektów ISPA w sektorze środowiska (SAO- Sectoral 
Authorising Officer), 

 
2) dokonywanie rozliczeń z beneficjentami końcowymi zgodnie z wymaganiami Komisji 

Europejskiej, postanowieniami umów i prawem polskim,  
 
3) kontrola realizacji przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, 

postanowieniami umów i prawem polskim. 
 

Art. 5 
Do czynności Dysponenta związanych ze sprawozdawczością należy: 
 
1) prowadzenie sprawozdawczości finansowej i rzeczowej zgodnie z wymaganiami Komisji 

Europejskiej, postanowieniami umów i prawem polskim, 
 
2) prowadzenie księgowości i sporządzenie okresowych sprawozdań zgodnie z przepisami 

ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, 
postanowieniami umów i prawem polskim,  

 
3) przedkładanie, na wniosek Ministra, w formie i zakresie ustalonym przez Ministra 

sprawozdań z przebiegu realizacji przedsięwzięć, w okresie nie dłuższym niż 7 dni od
dnia doręczenia Dysponentowi wniosku, 
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4)   udostępnianie  wszelkich   informacji   i    dokumentów    osobom   upoważnionym   przez
 Ministra do kontrolowania realizacji zadań Dysponenta określonych niniejszym 
 Porozumieniem, na każdym etapie  ich realizacji. 
 

Art. 6 
Do innych czynności Dysponenta związanych w realizacją Porozumienia należą:

1) zapewnienie działań informacyjnych i promocyjnych o przedsięwzięciach finansowanych 
z Programu ISPA, 

 
2) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizowanych przedsięwzięć 

zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej i przepisami prawa polskiego, 
 
3) udostępnianie środków finansowych Dysponenta beneficjentom końcowym  zgodnie z 

zasadami stosowanymi przez Dysponenta, 
 
4) przekazywanie do wiadomości Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów ISPA w sektorze 
środowiska (SAO- Sectoral Authorising Officer) dokumentów dotyczących Programu 
ISPA w terminach umożliwiających prawidłową realizację przedsięwzięć.

Rozdział II – Czynności Ministra 
 

Art. 7 
Do czynności Ministra umożliwiających wykonanie obowiązków Dysponenta należą:

1) udzielenie Dysponentowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych 
niezbędnych do wykonania przez Dysponenta obowiązków określonych w niniejszym 
Porozumieniu. 

 
2) udostępnianie Dysponentowi dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu, 

niezbędnych do wykonania przez Dysponenta jego obowiązków określonych 
w niniejszym Porozumieniu.  

 

Art. 8  
Do czynności Ministra w zakresie procedury przetargowej należy: 

 
1)  zatwierdzanie dokumentacji przetargowej przedłożonej przez Dysponenta w celu 
 przekazania jej do Komisji Europejskiej, 
 
2)  zatwierdzanie składu  komisji przetargowej,  
 
3) zatwierdzanie i przekazywanie do Komisji Europejskiej  protokółów z przeprowadzonych 

przetargów oraz projektów kontraktów,  
 
4) informowanie Dysponenta o zatwierdzeniu przedłożonych przez Dysponenta sprawozdań

i raportów. 
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Art. 9 
Do czynności Ministra związanych z rozliczaniem i kontrolowaniem przebiegu realizacji 
przedsięwzięć należy:  
 
1) zatwierdzanie i nadawanie dalszego biegu wnioskom Dysponenta o przekazanie środków 

na rachunek beneficjenta końcowego zgodnie z umowami, o których mowa w art. 4 pkt.1,  
 
2) powoływanie podkomitetów monitorujących dla każdego przedsięwzięcia oraz określanie 

trybu ich pracy. 
 

Rozdział III – Przepisy Końcowe 
 

Art. 10 
1. Dysponent odpowiada przed Ministrem za realizację niniejszego Porozumienia. 
 
2. Dysponent jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy realizacji 

Porozumienia. 
 

3. Koszty poniesione przez Dysponenta w związku z realizacją obowiązków określonych 
niniejszym Porozumieniem zostaną pokryte ze środków budżetu państwa 
przeznaczonych na ten cel, a w przypadku braku takich środków ze środków 
statutowych Dysponenta. 

 
4. Szczegółowe obowiązki Dysponenta zostaną określone Porozumieniami pomiędzy   

Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektów ISPA w sektorze środowiska (SAO- 
Sectoral Authorising Officer) a Dysponentem, na podstawie poszczególnych 
Memorandów Finansowych i umów, o których mowa w art. 4 pkt.1.  

 
5. Dysponent może zlecić wykonanie niektórych obowiązków określonych w 

Porozumieniu osobom trzecim, z wyjątkiem tych, do których został upoważniony 
pełnomocnictwem. Za działanie lub zaniechanie osób trzecich odpowiedzialność 
ponosi Dysponent.  

 
6. W przypadku  stwierdzenia  przez Ministra  nieprawidłowości  w  zakresie  wykonania 

obowiązków określonych w Porozumieniu, Dysponent zobowiązuje się do ich 
usunięcia, w terminie 30 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. 

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

wypowiedzeniem, przy czym: 
 
1) Dysponent będzie wykonywał swe obowiązki w niezbędnym zakresie, do czasu  

podpisania przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego, 
 
2) Dysponent przekaże całość dokumentacji Ministrowi lub jednostce wskazanej przez 

Ministra.  
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8. Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej. 
 

9. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania. 
 

10. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
 jednym dla każdej ze stron.  

 

MINISTER  DYSPONENT 
 


