
Załącznik nr 8/4 Wytyczne w sprawie delegowania realizacji projektu na inny podmiot 
 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY DELEGOWANIU REALIZACJI PROJEKTU ISPA 
PRZEZ BENEFICJENTA NA INNY PODMIOT 

Na podstawie Aneksu III.2 część II pkt 2 Memorandum Finansowego możliwe jest przekazanie realizacji całości lub części 
projektu przez beneficjenta (gminę lub związek gmin) na inny podmiot (spółkę). Niniejsze wytyczne zostały opracowane na 
podstawie dokumentu „ISPA. Ogólny Podręcznik. Programowanie i Zasady Wdrażania w Polsce” (rozdz. 5.3.2), przyjętego 
przez ZP KIE w dniu 06.02.2004 r. oraz dokumentu „Procedura przekazania realizacji zadań w ramach projektów ISPA”, 
zatwierdzonego w dniu 26.02.2004 r., stanowiącego załącznik nr 25 do „Podręcznika procedur wdrażania ISPA dla 
Ministerstwa Środowiska”, z dnia 09.09.2003 r. 
 

1. WARUNKIEM DOKONANIA DELEGOWANIA na inny podmiot niż beneficjent końcowy wskazany w Memorandum 
Finansowym całości lub części praw i obowiązków wynikających z realizacji projektu (np. tylko niektórych kontraktów 
albo tylko obsługi inwestorskiej bez obsługi finansowej) jest uzyskanie zgody SAO na delegowanie oraz pozytywnej 
opinii NAO w zakresie przepływów finansowych projektu. O przekazaniu realizacji projektu musi zostać poinformo-
wana Komisja Europejska. W niektórych przypadkach do przekazania realizacji projektu potrzebna jest także zgoda 
Komisji Europejskiej (pkt 2 c oraz 4 b niniejszych wytycznych). 

 

W przypadku, gdy nie jest wymagana zgoda KE, momentem, od którego podmiot przejmujący będzie mógł wydatkować
środki, które będą uznane za wydatki kwalifikowane, jest data zawarcia umowy delegowania, pod warunkiem, że
• postanowienia umowy o delegowaniu zakładają ponoszenie przez podmiot przejmujący wydatków kwalifikowanych, 
• SAO wyrazi zgodę na delegację,
• NAO pozytywnie zaopiniuje dokumenty dotyczące przepływów finansowych. 

 

W przeciwnym razie środki wydatkowane przez podmiot przejmujący do momentu wypełnienia powyższych warunków 
uznane są za wydatki niekwalifikowane. 

2. GŁÓWNE ZASADY.
a. Przed rozpoczęciem procedury delegowania w podmiocie przejmującym realizację powinna zostać przeprowadzona 

przez NFOŚiGW kontrola przeddelegacyjna (wstępna). Wynik zadawalający kontroli przeddelegacyjnej warunkuje 
rozpoczęcie procedury delegowania. Jeśli w podmiocie przejmującym możliwe będzie przeprowadzenie na tym 
wstępnym etapie kontroli przedrealizacyjnej (zamiast przeddelegacyjnej), to do wszczęcia procedury delegowania 
uprawniać będzie wynik warunkowo zadawalający. 

b. Spółka przejmująca realizację projektu powinna być w 100% własnością podmiotu publicznego lub podmiotów 
publicznych (Skarbu Państwa, jednostki lub jednostek samorządu terytorialnego, podmiotu sektora finansów 
publicznych).*  

c. Jeśli spółka przejmująca realizację projektu nie jest w 100% własnością podmiotu publicznego, bądź gdy w trakcie 
weryfikacji dokumentów delegowania SAO stwierdzi, że przekazanie realizacji projektu mogłoby naruszyć warunki 
art. 8 Memorandum Finansowego, wymagana jest uprzednia zgoda Komisji Europejskiej do rozpoczęcia procedury 
przekazania realizacji. Wówczas od daty zgody KE podmiot przejmujący będzie ponosić wydatki z możliwością
uznania ich za kwalifikowane. Konieczność uzyskania zgody ex ante KE dotyczy także spółek, gdzie do przekazania 
części udziałów w ręce podmiotów prywatnych dojdzie na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 

d. Istnieje wyraźne preferowanie takich rozwiązań, które dotyczą delegowania całości projektu, a nie tylko wybranych 
zadań. Jest to związane z wyrażeniem przez Komisję Europejską poglądu, że częściowe przekazywanie zadań z
beneficjenta na inny podmiot  wpływa negatywnie na efektywność procesu zarządzania. 

e. Ukształtował się pogląd, że spółka nie powinna pobierać wynagrodzenia za przyjęte zlecenie, aby nie miało miejsca 
dofinansowanie spółki przez gminę.

f. Umowa delegowania powinna określać zakres odpowiedzialności umawiających się stron, dokładny zakres zadań
delegowanych na inny podmiot oraz zawierać informację o sposobie prowadzenia przez beneficjenta nadzoru nad 
realizacją delegowanych zadań.

g. W umowie powinna być zawarta klauzula stwierdzająca fakt, że nie ulega zmianie beneficjent końcowy, wskazany w 
Memorandum Finansowym. Zgodnie z art. 8 Memorandum Finansowego Komisja Europejska zastrzega sobie prawo 
do zmiany wysokości dotacji ISPA, jeśli zmianie ulegnie charakter własności finansowanej infrastruktury. 

h. W umowie powinien się znaleźć zapis, że w przypadku rewizji wysokości pomocy z powodu okoliczności opisanych 
w art. 8 Memorandum Finansowego, obowiązek zwrotu obciąża beneficjenta końcowego. 

i. Płatności dla wykonawców, dotyczące wszystkich wydatków kwalifikowanych, muszą być dokonywane z rachunku 
projektu wskazanego w porozumieniu o realizacji projektu, zawartym z NFOŚiGW, niezależnie od tego, czy jest to 
rachunek otwarty przez gminę (związek gmin) czy przez spółkę. Nieprawidłowe jest przekazywanie środków ISPA 
pomiędzy rachunkami gminy i spółki realizującej projekt (§ 24 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 26.04.2002 r. Przewod-
niczącego KIE w sprawie dysponowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, niepodlegającymi zwrotowi). 

j. Każdorazowo model delegowania jest indywidualnie oceniany. 
 

*) Jeśli spółka taka ze środków własnych pokrywa wymagany udział beneficjenta w finansowaniu projektu, to zgodnie z pismem z 
dnia 25.03.2003 r. Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów, jest ona także właścicielem obiektu 
powstałego przy współudziale środków ISPA. Zgodnie ze stanowiskiem DFST i stanowiskiem KE, zaprezentowanym m.in. na 
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Komitecie Monitorującym ISPA, nie ma przeciwwskazań, aby w takim przypadku właścicielem powstałego majątku była gmina 
(związek gmin) lub spółka, bądź oba te podmioty łącznie. 
 

3. W PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA dostarczyć do NFOŚiGW następujące dokumenty, autoryzowane przez 
beneficjenta końcowego (tj. gminę lub związek gmin) na każdej stronie: 

a. Wniosek beneficjenta (pismo do SAO), zawierający szczegółowe uzasadnienie konieczności dokonania powyższej 
delegacji, tj. opisujący przewidywane korzyści z przekazania realizacji oraz wskazujący przyczyny uniemożliwiające 
lub utrudniające gminie lub związkowi gmin realizację przedsięwzięcia, nieznane na etapie programowania. 

b. Projekt umowy o delegowaniu całości lub części „uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności”, wynikających z 
realizacji projektu ISPA.  

c. Projekt uchwały rady gminy w sprawie delegowania na inny podmiot całości lub części uprawnień, obowiązków i 
odpowiedzialności wynikających z realizacji projektu. 

d. Projekt uchwały odpowiedniego organu spółki w sprawie przyjęcia całości lub części uprawnień, obowiązków i 
odpowiedzialności wynikających z realizacji projektu.  

e. Oświadczenie beneficjenta końcowego o statusie prawnym podmiotu przejmującego wraz z kopią wypisu z 
Krajowego Rejestru Sądowego, który musi wskazywać w szczególności na udziałowców podmiotu przejmującego 
oraz wielkość posiadanych przez nich udziałów. NFOŚiGW wymaga dodatkowo dostarczenia umowy (statutu) 
spółki oraz statutu gminy. 

f. Schemat graficzny przepływów finansowych dla środków ISPA i pozostałych źródeł finansowania projektu wraz z 
opisem struktury rachunku całego projektu ISPA. Powinien z niego wynikać sposób przekazywania środków z 
rachunku bieżącego, otwartego w NBP dla danego projektu ISPA, na rachunek projektu u beneficjenta końcowego, a 
następnie na rachunki wykonawców kontraktów, a także sposób przechowywania odsetek od środków ISPA na 
wyodrębnionym subkoncie rachunku projektu.  

 

4.  WERYFIKACJA.

a. Projekt umowy o delegowaniu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz projekty uchwał towarzyszących i 
pozostałe dokumenty zostaną zweryfikowane w NFOŚiGW przez pracownika Departamentu Przedsięwzięć Spójnoś-
ci (w ciągu 5 dni) oraz przez radcę prawnego (w ciągu 5 dni) i z ewentualnymi uwagami będą przekazane z powro-
tem do beneficjenta. W przypadku braku uwag ze strony NFOŚiGW, dokumenty z pismem przewodnim NFOŚiGW 
zostaną skierowane do Ministerstwa Środowiska z prośbą o zatwierdzenie przez SAO i dalsze przekazanie do 
Ministerstwa Finansów celem uzyskania opinii NAO o przepływach finansowych. Dodatkowo NFOŚiGW dołącza 
kserokopię notatki z kontroli przeddelegacyjnej (względnie przedrealizacyjnej) wraz z oceną, przeprowadzonej w 
podmiocie przejmującym. Stanowisko SAO i NAO przekazane będzie beneficjentowi za pośrednictwem NFOŚiGW.  

b. Jeżeli SAO stwierdzi konieczność uzyskania zgody Komisji Europejskiej na zaproponowany model delegowania, 
wówczas zwróci się do beneficjenta za pośrednictwem NFOŚiGW o dostarczenie angielskich wersji dokumentów 
wymienionych w pkt 3 a-f (tłumaczenia przysięgłe), które zostaną załączone do formalnego wystąpienia NIC do KE. 
Równocześnie SAO skieruje wystąpienie do NAO w sprawie opinii o przepływach finansowych. Pozytywne 
stanowisko KE umożliwia beneficjentowi podpisanie umowy delegowania z podmiotem przejmującym.  

 

5. W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA, po uwzględnieniu przez beneficjenta uwag SAO i NAO (względnie KE), a następnie 
po zaakceptowaniu poprawionych projektów dokumentów przez SAO i NAO, NFOŚiGW zwróci się do beneficjenta o 
podpisanie umowy o delegowaniu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności (względnie podjęcie towarzyszących 
uchwał), przetłumaczenie umowy i uchwał na język angielski i ponowne dostarczenie tych dokumentów do NFOŚiGW. 
Podjęte uchwały i zawarta umowa powinny w zakresie nieobjętym uwagami zaangażowanych instytucji wykazywać
zgodność z treścią poprzednio przedstawianą do zaopiniowania. Po podpisaniu umowy delegowania podmiot 
przejmujący będzie mógł otworzyć rachunek bankowy dla projektu ISPA.  

Kopie ww. dokumentów, sporządzonych w języku polskim, powinny zostać aktualnie potwierdzone za zgodność z 
oryginałem (na każdej stronie) przez przedstawiciela beneficjenta (tj. gminę lub związek gmin), zaś tłumaczenie 
powinno mieć charakter tłumaczenia przysięgłego. W NFOŚiGW ww. dokumenty są weryfikowane w ciągu 3 dni przez 
pracownika Departamentu Przedsięwzięć Spójności. Następnie dokumenty drogą służbową poprzez SAO zostaną
przekazane do NIC, który swoją pozytywną opinię wyraża w formie pisma do KE (z załączonymi dokumentami 
delegowania), informującego o przekazaniu realizacji. W przypadku braku pozytywnej opinii NIC zwraca dokumenty do 
SAO w celu uzupełnienia braków lub wyjaśnienie wątpliwości.  

 

Przekazanie dokumentów (zawartej umowy i podjętych uchwał) do KE oznacza zakończenie formalne procedury 
przekazania realizacji projektu, przy czym pismo przewodnie NIC do KE przekazywane jest poprzez NFOŚiGW do 
wiadomości beneficjenta.  


