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WSTĘP
1.

Ja, niżej podpisany, Andrzej Parafianowicz Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, zbadałem
sprawozdanie z realizacji Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na
finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią
z maja i czerwca 2010 r.
—

ZAKRES KONTROLI
2.

Niniejszym
oświadczam,
że
przeprowadziłem
kontrolę
zgodnie
z postanowieniami umowy z dnia 24.06.2011 r. w sprawie wdrażania decyzji
Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 r. przyznającej grant
z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań
nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 r.
Zaplanowałem i przeprowadziłem badanie w celu uzyskania racjonalnego
zapewnienia, że sprawozdanie z realizacji, łącznie z zestawieniem
faktycznie poniesionych wydatków, nie zawiera istotnych błędów.
W ramach kontroli przeprowadzono badanie:
-

-

-

systemu zarządzania i kontroli,
wybranych operacji,
sprawozdania z realizacji FSUE.

SPOSTRZEŻENIA
3.

W trakcie kontroli nie miało miejsca ograniczenie zakresu badania.

4.

W wyniku badania oraz uwzględniając wyniki innych kontroli państwowych
i unijnych, do których miałem dostęp, nie stwierdzono błędów.

WN1OSKL
5.

W wyniku przeprowadzonego badania i zgodnie z wynikami innych kontroli
państwowych i unijnych, do których miałem dostęp, niniejszym stwierdzam,
że sprawozdanie z realizacji, łącznie z zestawieniem faktycznie
poniesionych wydatków, w rzetelny sposób przedstawia wydatki poniesione
zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzją oraz umową

POL •:iELA1z

„iU

Gien”

Andrzej PrafianoJicz

D

Zalącznik nr 1: Lista platności wybranych do badania oraz zweryflkowanych
w ramach testów wiarygodności:
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Usuwanie skutków
powodzi. Wał

.

Lubuskie

Województwo Lubuskie
Zarząd Melioracji i
Urządzen Wodnych

2.

Małopolskie

Samorząd Województwa
Małopolskiego

3.

Małopolskie

Sainorz Województwa
Małopolskiego

.

-

3.333.786,10

Kłopotowo (lewy)
krn wału 52+310-49+560
Usuwanie szkód
powodziowych na
prawym wale rzeki
Wisły wkm 15+85016+000, 17+35017+500, 17+90018+100, 18+7507.686.037,94
7.686.037,94
19+050, 19+50019+700, 20+10020+300, 23+20023+400, 31+50031+750, 32+750-33+000
gm. Bolesław,
Mędrzechów, Szcmcin
Odbudowa potoku
Bogusława w kni 1+5003+200w miejscowości
ZakTzów,Ochmanćw,
5.190.117,88
5.190.117,88
gmina Niq,ołomice,
powiat wielicki, Etap H
(krn ewidencyjny 1+7562+144)
Usuwanie szkód
powodziowych potok
Wiepr2ówka w krn.
0+000-2+700, 13+50014+300, 14+700-16+000
w msc. Aridrychów gm.
3.999.960,00
3.999.960,00
Andiychów, msc.
Wieprz, Gierałtowice,
Przybradz, gm. Wieprz,
mse. (Jraboszyce gm.
Zator
Odbudowa drogi
gminnej Wał Prawy w
krn 0+050-0+330,
3.852.712,00 3.755.290,86*
0+550-1+800,2+0502+350
Remont drogi
powiatowej nr 1580K
Zalesie- Jadarnwola
1.156.259,53
1.1 56.259,53
Olszana w miejscowości
Młyńczyska w krn
0+320-3+320 etap I
-

.

4.

Małopolskie

Samorząd WojeWództWa
Małopolskiego

5.

Małopolskie

Borzęcin

6.

Małopolskie

Powiat Limanowski

-

.

1

3.333.786,10

7.

Małopolskie

Samorząd Województwa
Małopolskiego

8.

Małopolskie

Powiat Tarnowski

9.

Małopolskie

Szczurowa

10. Małopolskie

Samorzgi Województwa
Małopolskiego

11. Mazowieckie

Samorząd Województwa
Mazowieckiego I
Wojewódzki
7ąd
Melioracji i Urzą4zeń
Wodnych w Warszawie

Usuwanie szkód
powodziowych na
potoku Gróbka
naprawa stopni w krn
19+600, 20+080w
miejscowości Gawłów
gm. Bochnia
Remont drogi
powiatowej nr 1338 K
Jadowniki-Wał RudaRadlów w krn 4+5005+000 oraz 5+4005+900, 11+200-11+700
odc.,1,Skm
Odbudowa drogi
gminnej Szczurowa
Zagumnie-Morgi nr K
250533 wkm 0+000do
1+320
Usuwanie szkód
powodziowych na
potoku Radoczanka w
kin 0+000-0+500w
msc. Radocza
Likwidacja przecieku
wału rzeki Bzury w
miejscowości Kamion
Etap I
Odbudowa drogi Nr
I 849R Wolica
Gliniczek Sądkowa
Dobrucowa w krn
008-0+457 0+4601+793, 1+990-3+529,
3+729-4+415, 4+5135+800
Odbudowa drogi
powiatowej Nr I 905R
Kąty- Desznica
świąkowa Wielka
Świątkowa Mała w krn
0+320-3+050 i 9+00011+567
Zabezpieczenie brzegów
potoku Zgórsko
dodatkowymi koszami
siatkowo-kamiennymi na
odcinkach
uszkodzonych podczas
długotrwałego
występowania fali
powodziowej w ramach
projektu pn.:
„Zgórsko H regulacja i
odbudowa potoku
Zgórsko na dł. 6,245 krn
wrn. Ruda, Dąbrówka
Wisłocka, gui. Radomyśl
Wielki

820.410,00

820.410,00

425.272,00

425272,00

333.885,04

333.885,04

C
45.036,17

45.036,17

1.596.267,95

1.596.267,95

2.143.435,00

2.143.435,00

2.110.769,00

2.110.769,00

1.119.849,00

1.119.849,00

-

-

12. Podkarpackie

Powiat Jasielski

—

13. Podkarpackie

Powiat Jasielski

14.

Samorząd Województwa
Podkarpackiego / Zarząd
melioracji i Urządzeń
Wodnych

Podkarpackie

-

-

—

2

15.

Podkarpackie

Samorząd Województwa
Podkarpackiego / Zarząd
melioracji i Urządzeń
Wodnych

16.

Ministerstwo Środowiska /
Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej

RZGW Warszawa

17.

Ministerstwo Środowiska I
Krajowy Zarzą4 Gospodarki
Wodnej

Szkody powodziowe
dżj poprzez
odmulenie odpływów od
śluz wałowych wałów
Wisły
Przywrócenie drożności
koryta Wisły w krn 608622 po przejściu fali
powodziowej roboty
poglębiarskie
Wisław krn 202+100203+860 oraz 204+300204+340w m. Słupiec
Dalsza erozja brzegowa,
wał
przeciwpowodziowy,
poła, łąjd odtworzenie
brzegu
Odbudowa koryta
potoku Bruśnik w krn
4+600
w
m.Świecie
Kamienica Nawojowska
wkm6+350wm. Nowy
Sącz.- zniszczenie
budowli, zagrożenie dla
mostów kolejowego i
drogowego, zabudowań
odtworzenie stopnia
Odbudowa nawierzchni
drogi powiatowej nr
K 1653 Szaflary-Ząb od
krn0+000dokm7+227
Odbudowa drogi
powiatowej nr 1264K
Przesławice-Błogocice,
od krn 1+200 do kin
1+620,od krn 3+020 do
krn 3+300, od krn 4+520
dokrn5+910
Odbudowa drogi
powiatowej Nr 1056 S
Mazury-Młynek w krn
0+975-2+557, grn.
Poczesna
Przebudowa drogi
powiatowej 5900S ul.
Barwnej w Boj szowach
Odbudowa nawierzchni
ul. Jodłowej w kin
0+000-0+380 w Żywcu
uszkodzonej podczas
powodziw20lor.
Remont drogi
wojewódzkiej nr 897
Tylawa- Wołosate w krn
od 4+500 do 6+050 oraz
w krn od 15+900 do
17+900 w rn. Daliowa,
Moszczaniec (likwidacja
szkód powodziowych z
2010 roku)—roboty
-

35.037,41

35.037,41

3.725.510,79

3.725.510,79

307904364

3.079.043,64

600.000,00

600.000,00

257.562,00

257.562,00

4.548.922,15

4.548.922,15

829.490,57

829.490,57

1.635.830,00

1.635.830,00

1.584.282,00

1.584.282,00

795.707,00

795.707,00

1.094.251,00

1.094.251,00

-

RZGW Kraków

-

18.

19.

Ministerstwo Środowiska /
Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej

RZGW Wrocław

Ministerstwo Środowiska /
Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej

RZGW Kraków

-

-

20. Małopolskie

Powiat Nowotarski

21. Małopolskie

Powiat Proszowicki

22.

Śląskie

Starostwo Powiatowe w
Częstochowie

23.

Śląskie

Starostwo Powiatowe
Bieruń

24.

Śląskie

UM żywiec

25.

Podkarpackie

Samorząd Województwa

3

wykonywane w krn
4+500-6+050 i krn
15+9001 7+000.
Ministerstwo Środowiska J
26. Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej

RZGW Kraków

Ministerstwo Środowiska /
27. Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej

RZGW Wrocław

Remont awanportów i
kierownic (remont
kierownicy dolnej 11
etap).
Popowodziowe naprawy
rozmyć obrzeży
zbiornika Kozielno na
rzece Nysie Klodzkiej
etaplV

4

1.514.641,65

1.514.641,65

239.8 17,24

239.817,24

Suma: 53.753.893,06

53.656.471,92

Ił
Sprawozdanie z audytu grantu z Funduszu Solidarności UE na tnansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce
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Sprawozdanie z audytu grantu z Funduszu Sofldamości UE na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce
związanych z powodzią z maja iczeiwca 2010 r

1. WSTĘP
1.1 CEL SPRAWOZDANIA
Art. 9 Umowy z dnia 24.062011 r. w sprawie wdrażania decyzji Komisji
Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 r. przyznającej grant z Funduszu Solidarności
Unii Europejskiej na Jinansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych
z powodzią z maja i czerwca 2010 r. (zwanej dalej Umową) nakłada na państwo
członkowskie obowiązek przedstawienia Komisji oświadczenia sporządzonego
przez osobę lub instytucję działającą niezależnie od organu odpowiedzialnego
za wykorzystanie grantu (Organ Niezależny), podsumowującego wyniki
przeprowadzonych kontroli i potwierdzającego prawidłowość zadeklarowanych
wydatków oraz zgodność z przepisami i poprawność przeprowadzonych działań.
Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o zakresie wykonanych prac oraz
podsumowanie wyników audytu i jest dołączane do Oświadczenia prawidłowości
Organu Niezależnego.

1.2 OGÓLNE INFORMACJE O GRANCIE
Głównym celem przyznanego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej grantu
było fmansowanie działań nadzwyczajnych zrealizowanych po powodzi z maja
i czerwca 2010 r. w Polsce.
System zarządzania i kontroli Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)
został oparty na przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia
11 listopada 2002 r, ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
(Dz. UL 311 z 11.11.2002 r.), Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca
2011 r. nr K(201 1)3760 przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych
z powodzią z maja i czerwca 2010 r. oraz Umowie z dnia 24 czerwca 2011 r.
nr K(201 1)4480 w sprawie wdrożenia decyzji Komisji Europejskiej z dnia
6czerwca20ll r.

Do koordynowania działań związanych z Funduszem Solidarności UE
wyznaczony został, zgodnie z upoważnieniem Rady Ministrów RP z dnia
19 kwietnia 2011 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wyniku
reorganizacji (podziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych),
Minister Spraw Wewnętrznych otrzymał zadanie koordynowania działań
zwianych z Funduszem Solidarności UE. Obowiązek ten, w dniu 8 września
2012 roku został przekazany Ministrowi Administracji i Cyhyzacji (MAiC),
zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2012 roku o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, która przeniosła sprawy
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Sprawozdanie z audytu grantu z Funduszu Solidarności UE na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce
związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 r

usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających
bezpieczeństwu powszechnemu do działu administracji, podlegającego
Ministrowi Administracji i Cyfiyzacji. Natomiast zadania w zakresie
wykorzystania grantu/wdrożenia poszczególnych działań zostały powierzone:
-

Wojewodom, w zakresie:
) środków przeznaczonych na niezwłoczne przywrócenie do działania
infrastruktury i zakładów w obszarach energii, wodociągów i kanalizacji,
telekomunikacji, transportu, zdrowia i szkolnictwa;
środków przeznaczonych na niezwłoczne zapewnienie infrastruktury
prewencyjnej i środków natychmiastowej ochrony dziedzictwa
kulturowego;

-

Ministrowi Środowiska, w zakresie:
)„ środków przeznaczonych na niezwłoczne zapewnienie infrastruktury
prewencyjnej i środków natychmiastowej ochrony dziedzictwa
kulturowego.

Minister Środowiska delegował część obowiązków Krajowemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej (KZGW), którego zobowiązał m.in. do prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej, pozwalającej na identyfikację wszystkich
transakcji związanych z grantem, sporządzania miesięcznych zbiorczych
sprawozdań z realizacji działań dofinansowanych lub refinansowanych z grantu
oraz końcowego sprawozdania z wykorzystania grantu.
1.3 ZAKRES SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie obejmuje wyniki prac audytowych będących podstawą oceny
systemów zarządzania i kontroli, prac audytowych dotyczących weryfikacji
wybranych zadań (wytypowanych na podstawie analizy ryzyka) finansowanych
w ramach grantu ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz
wyniki weryfikacji sprawozdania z realizacji grantu i zestawienia faktycznie
poniesionych wydatków.
Czynności audytowe zostały przeprowadzone w niżej wymienionych
instytucjach/podmiotach:
• organie odpowiedzialnym za koordynację wykorzystania grantu
Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych/Ministerstwie
Administracji
i Cyfiyzacji;

—

• organach
odpowiedzialnych
za wykorzystanie
grantu/wdrożenia
poszczególnych działań: Urzędach Wojewódzkich oraz Ministerstwie
Środowiska/Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej;
• beneficjentach
pomocy
(jednostkach
samorządu
Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej).
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1.4 ORGAN ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE
AUDYTU I SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA
Przeprowadzenie audytu systemu, audytu operacji (zadań) oraz weryfikacji
sprawozdania z wykorzystania grantu wraz z zestawieniem faktycznie
poniesionych wydatków zostało powierzone Generalnemu Inspektorowi Kontroli
Skarbowej, który pełni funkcję Organu Niezależnego. Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Departamentu
Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów
oraz 16 urzędów kontroli skarbowej. Jest on również odpowiedzialny za wydanie
oświadczenia prawidłowości i zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania,
które jest opracowywane przez pracowników Departamentu Ochrony Interesów
Finansowych Unii Europejskiej.

1.5 NIEZALEŻNOŚĆ ORGANU
Zgodnie z art. 9 Umowy Organem Niezależnym powinna być osoba lub instytucja
działającą niezależnie od organu odpowiedzialnego za wykorzystanie grantu.
Funkcję Organu Niezależnego powierzono Generalnemu Inspektorowi Kontroli
Skarbowej, usytuowanemu w strukturze Ministerstwa Finansów, który jest
organem niezależnym od instytucji zaangażowanych we wdrażanie/wykorzystanie
grantu z Funduszu Solidarności UE.
Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej (DO)
w Ministerstwie Finansów oraz urzędy kontroli skarbowej, wykonujące zadania
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, są niezależne od instytucji biorących
udział we wdrażaniu/wykorzystaniu grantu z Funduszu Solidarności UE.

1.6 PODSUMOWANIE ISTOTNYCH USTALEŃ
Na podstawie przeprowadzonych prac przez, podległy Generalnemu Inspektorowi
Kontroli Skarbowej, Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii
Europejskiej, dla grantu z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (CCI
2010 PL 16 SPO 001) ustalono, że ustanowione systemy zarządzania i kontroli
funkcjonowały skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie,
że sprawozdanie z realizacji grantu, wraz z zestawieniem faktycznie poniesionych
wydatków, w rzetelny sposób przedstawia wydatki poniesione zgodnie
z obowiązującymi przepisami, decyzją oraz umową.
Spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli zostały
opisane w rozdziale 2. Przedmiotowe spostrzeżenia stwierdzone w wyniku
audytu systemu me są istotne i nie mają charakteru systemowego, nie rzutują na
prawidłowość wydatków zadeklarowanych do KE i nie ma podstaw
do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu systemu.
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Ponadto, w wyniku przeprowadzonego audytu operacji (zadań) ustalono, że:
• operacje spełniają kryteria wyboru w ramach FSUE oraz zostały
zrealizowane zgodnie z zawieranymi umowami;
• zadeklarowane wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez beneficjentów;
• zadeklarowane wydatki są zgodne z warunkami Umowy z dnia 24.06.2011 r.
w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 r.
przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na
Jinansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią
z maja I czerwca 2010 r. oraz regulacjami unijnymi i krajowymi;
• wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi.
W wyniku przeprowadzonych kontrolilaudytów nie stwierdzono wydatków
niekwalifikowanych.
W ramach audytu zweryfikowano również Sprawozdanie z realizacji Funduszu
Solidarności Unii Europejskiej, przekazaną przez Ministerstwo Administracji i
Cyfiyzacji. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Sprawozdanie
spełnia wymagania określone w art. 8 Umowy, w szczególności zawiera
uzasadnienie poniesionych wydatków, listę zrealizowanych działań oraz
wskazanie organów odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych działań.
Jednocześnie ustalono, iż Sprawozdanie wraz z zestawieniem faktycznie
poniesionych wydatków, w rzetelny sposób przedstawia wydatki poniesione
zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzją oraz umową.

C
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2. AUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
I KONTROLI
2.1 ZAKRES WYKONANYCH PRAC
Audyt systemu zarządzania i kontroli został przeprowadzony na podstawie art. 6
Umowy. Audyt systemów zarządzania i kontroli jednostek biorących udział
w wydatkowaniu środków z Funduszu Solidarności UE został przeprowadzony
przez pracowników Departamentu DO w okresie od marca do listopada 2012 r.
Audytem objęte zostały następujące instytucje:
•

Ministerstwo Spraw WewnętrznychfMinisterstwo Administracji i
Cyfryzacji (instytucja koordynująca);

•

Mazowiecki Urząd Wojewódzki,

•

Małopolski Urząd Wojewódzki,

•

Podkarpacki Urząd Wojewódzki,

•

Ministerstwo Środowiska,

•

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Trzy powyżej wskazane urzędy wojewódzkie zostały wybrane poprzez analizę
ryzyka spośród dziesięciu urzędów wojewódzkich zaangażowanych we wdrażanie
Funduszu Solidarności UE.
W ramach przedmiotowego
czynności:
—

—

—

audytu przeprowadzone zostały następujące

ustalenie zgodności procedur (podręczników procedur, instrukcji,
regulaminów, zakresów zadań) z wymogami określonymi w Umowie
z dnia 24 czerwca 2011 r. oraz ustawodawstwem unijnym;
testy przeglądowe (9 testów walkthrough umożliwiających ustalenie
przebiegu procesu w praktyce);
testy mechanizmów
kontrolnych
(9
weryfikujących
testów
zaprojektowane mechanizmy kontrolne oraz ich skuteczność).

W zakresie wykonanych prac dokonano przeglądu i oceny m.in. następujących
dokumentów:
•

Rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r.
ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej;
• Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 r. nr K(2011)3 760
przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na
jinansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią
z maja i czerwca 2010 r.;
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•

•

-

•
•
•

Umowy z dnia 24.06.2011 r. w sprawie wdrażania decyzji Komisji
Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 r. przyznającej grant z Funduszu
Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych
w Polsce zwianych z powodziąz maja i czerwca 2010 r.;
Zasad wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego środków
z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych na podstawie
umowy w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia
6 czerwca 2011 r. przyznającej grant z Funduszu Solidarności UE na
finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią
z maja i czerwca 2010 r. wydanych przez Ministra SWiA w dniu
21.09.2011 r. wraz z załącznikami.
Porozumienia z dnia 26.10.2011 r. o współpracy pomiędzy Ministrem
SWiA oraz Ministrem Środowiska w sprawie wykorzystania części
środków z FSUE przyznanych na podstawie umowy w sprawie wdrażania
decyzji KE z dnia 6.06.2011 r. wraz z załącznikami.
Wytycznych MSWiA w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków
budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania
związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących
znamienia kłęsk żywiołowych zatwierdzonych dnia 3 lutego 2011 r.
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
.
1
Ustawy z dnia 18 lzpca 2001 r. Prawo wodne
.
2
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ustawa o jinansach publicznych
.
3
—

—

—

W ramach testów mechanizmów kontrolnych ocenie poddano następujące
elementy kontroli wewnętrznej:
—

—

—

—

—

struktura organizacyjna;

c

zadania delegowane;
działania kontrolne;
monitoring (monitoring bieżący);
informacja i komunikacja.

W ramach audytu systemu zarządzania i kontroli sprawdzono między innymi czy:
—

zapewniono, że podmioty uczestniczące w zarządzaniu grantem i w jego
wykorzystaniu prowadzą osobny system rachunkowości, pozwalający na
identyfikację wszystkich transakcji związanych z grantem oraz
stosownych dokumentów potwierdzających każdą pozycję w wydatkach;

„Dz. U. z2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.
2
D
z. U.z2001 r.nrllS,poz. 1229 zezm.
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 tekst jednolity
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—

—

—

—

zapewniono zgodność działań finansowych w ramach grantu z warunkami
określonymi w decyzji/umowie, zwłaszcza poprzez wdrożenie
wewnętrznych procedur kontrolnych;
istnieje odpowiednia ścieżka audytu dot. uzgadniania wykorzystania
grantu wraz z poszczególnymi zestawieniami wydatków oraz
powiązanymi dokumentami uzupełniającymi przechowywanymi na
różnych poziomach administracji oraz przez podmioty wdrażające
działania;
istnieje odpowiednia ścieżka audytu dot. sprawdzania przydziału
i transferów funduszy unijnych;
właściwe organy państwa beneficjenta przechowują i będą udostępniać
Komisji i ETO wszelkie dokumenty związane z wydatkami na
odpowiadające im środki przez trzy lata od daty definitywnego zamknięcia
udzielania pomocy.

2.2 WYNIM AUDYTU
W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że system zarządzania
i kontroli dla Funduszy Solidarności UE funkcjonuje skutecznie. Powyższa ocena
uwzględnia zarówno wnioski z analizy procedur jak też wyniki wykonanych
testów.
W szczególności, na podstawie przeprowadzonych testów mechanizmów
kontrolnych ustalono, że:
•

został zapewniony właściwy podział funkcji;

•

procedury dotyczące wyboru zadań/działań są adekwatne;

•

wytyczne i infonnacje dla beneficjentów są odpowiednie;

•

istnieją odpowiednie kontrole zarządcze, jednakże stwierdzono pewne
mało istotne uchybienia opisane poniżej;

•

istnieje odpowiednia ścieżka audytu jednakże stwierdzono pewne mało
istotne uchybienia opisane poniżej;

•

zapewniono wiarygodne
i rachunkowości,

•

istnieje odpowiedni system monitorowania i sprawozdawczości;

•

podejmowane są odpowiednie działania zapobiegające i korygujące
w przadku wykrycia błędów.

skomputeryzowane

systemy

księgowości

Jednocześnie, na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono następujące
uchybienia:
•

brak, dla niektórych wykonywanych czynności odpowiedniego śladu
rewizyjnego (dotyczy między innymi: analizy zadań zrealizowanych
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z rezerwy celowej, analizy ryzyka/dokumentu poświadczającego
zastosowane kryteria wyboru działań do kontroli na miejscu, brak
dokumentacji/list sprawdzających dot. oceny wniosków o przekazanie
środków z FSUE);
•

brak ujednoliconego sposobu postępowania w przypadku czynności
realizowanych
w ramach
FSUE
(dotyczy
między
innymi:
przeprowadzania kontroli na miejscu oraz ich dokumentowania,
weryfikacji posiadania przez zniszczone obiekty ubezpieczeń, weryfikacji
wymagań środowiskowych oraz podwójnego dofinansowania oraz
dostępności dokumentacji na każde wezwanie KE, stosowania jednolitego
wzoru ugody);

•

brak określenia dokumentów przechowywanych przez RZGW wraz
z wnioskiem o wypłatę środków z FSUE (np. protokołu z przegla1u
uszkodzonych obiektów);

•

brak kompletnego wypełnienia przez WojewodówfRZGW
sprawdzających/rozliczeń końcowych (brak daty/podpisu):
—

—

•

list

przy dokonywaniu weryfikacji dokumentów składanych przez
beneficjentów wraz z wnioskiem o dotację/dofinansowanie;
przy dokonywaniu weryfikacji podczas kontroli na miejscu;

brak procedury dot. weryfikacji przesyłanych przez Woj ewodów/KZGW
sprawozdań z przeprowadzanych kontroli.

Ocena systemu dokonana została poprzez łączne rozważenie wniosków
wynikających z badania na poziomie instytucji, z uwzględnieniem wszystkich
mechanizmów kontrolnych zaprojektowanych w systemach.
Dodatkowymi czynnikami obniżającymi ryzyko wystąpienia nieprawidłowości
m.in. w obszarach: spełnienia wymogów przechowywania dokumentacji,
wymagań środowiskowych, zasad księgowych (w tym opisu faktury),
podwójnego
dofinansowania
należy
uznać
przepisy
krajowe
regulacje
/zarządzenia/wewnętrzne
stosowane
przez
poszczególnych
beneficjentów, którymi są jednostki administracji państwowej.
Ponadto z uwagi na pozytywny wynik przeprowadzonych testów wiarygodności
audyt operacji/zdań (opisanych w rozdziale 3 niniejszego sprawozdania) należy
uznać, że opracowany system zarządzania i kontroli funkcjonował skutecznie.

—

Podsumowując, uchybienia stwierdzone w trakcie audytu systemu zarządzania
i kontroli nie mają charakteru systemowego oraz nie rzutują na prawidłowość
wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej. Powyższe uchybienia
zostały ocenione przez Organ Niezależny w kategorii istotności niskiej i nie mają
wpływu na wydane oświadczenie.
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3. AUDYT OPERACJI
3.1 ZAKRES WYKONANYCH PRAC
Audyt operacji został przeprowadzony na podstawie art. 6 Umol4y. Czynności
audytowe zostaly przeprowadzone w okresie od maja do września 2012 r. przez
właściwe miejscowo urzędy kontroli skarbowej. Łącznie zostało zbadanych
27 zadad, których wartość stanowi 11,62% wydatków zrealizowanych z FSIJE.
Wybór próby został dokonany przez Departament Ochrony Interesów
Finansowych UE, natomiast czynności sprawdzające zostały wykonane przez
wybrane urzędy kontroli skarbowej, wedhig właściwości miejscowej. Zadania
realizowane przez urzędy kontroli skarbowej były nadzorowane przez
Departament DO.
Próba została wybrana w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka. Wybór próby
został dokonany dwukrotnie, w I półroczu 2012 r. oraz II półroczu 2012 r., przy
uwzględnieniu następujących czynników ryzyka:
—

—

-

rodzaj beneficjenta,
wielkość zrealizowanego zadania/działania,
rodzaj zrealizowanego zadania/działania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka dla płatności zrealizowanych
w okresie od dnia wpływu grantu na konto MSW tj. od dnia 18 lipca 2011 r. do
dnia 18 lipca 2012 r., do badania wybrano wydatki zrealizowane w ramach grantu
FSUE w kwocie 53.753.893,06 PLN, które stanowiły 11,64% całości
przekazanych wydatków zrealizowanych z FSUE tj.: 461.918.346,83 PLN.
W wyniku przeprowadzonych prac faktycznie objęto audytem wydatki na kwotę
53.656.471,92 PLN, które stanowiły 11,62% całości przekazanych wydatków
zFSUE.

Różnica pomiędzy kwotą wydatków wybraną do badania w ramach grantu FSUE
a kwotą objętą audytem w wysokości 97.421,14 PLN, wynika z dokonanego
przed rozpoczęciem kontroli Organu Niezależnego zwrotu niewykorzystanej
kwoty do Wojewody Małopolskiego przez beneficjenta (gminę Borzęcin)
w ramach rozliczenia jednego z zadań wybranych do audytu.
Ponadto różnica pomiędzy kwotą płatności przekazaną przez MSW dla potrzeb
wyboru próby przez Organ Niezależny: 461.918.346,83 PLN a kwotą ujętą
w sprawozdaniu z wykorzystania grantu tj.: 460.092.880,44 PLN wynika
z następujących powodów:
-

na
podstawie
przeprowadzonych
kontroli
administracyjnych
zrealizowanych przez organy zarządzające grantem 3 projekty zostały
wyłączone z dofinansowania ze środków FSUE, natomiast w przypadku
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18 projektów dokonano zmniejszenia wartości wydatków sfinansowanych
zFSUE;
w ramach pierwszej oraz drugiej tury wydatków przekazanych do wyboru
próby do Organu Niezależnego pomyłkowo podwójnie ujęto kwotę
wydatkowaną dla jednego projektu.
Przeprowadzone czynności audytowe dla poszczególnych zadań wybranych do
badania dotyczyły następujących obszarów:
czy zadanie spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego rodzaju
przedsięwzięcia, zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą
w sprawie finansowania zadania z FSUE oraz jest zgodne ze wszystkimi
warunkami dotyczącymi jego przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych
celów;
•

czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi
i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta;

•

czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta
wspólnotowymi i krajowymi, tj:
—

—

—

—

•

są zgodne z zasadami

czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności
określonym w decyzji KE z dnia 6 czerwca 2011 r., tj.: od dnia
l4maja2OlOr. dodnia 18 lipca2ol2r.;
czy badane zadanie nie zostało objęte podwójnym dofinansowaniem;
czy wydatki zostały poniesione zgodne z zasadami konkurencyjności;
czy zadeklarowane wydatki
środowiska;

są zgodne z zasadami

ochrony

czy wkład publiczny został włacony Beneficjentowi.

Lista płatności wybranych do badania znajduje się w załącznik nr 1 do niniejszego
sprawozdania.
3.2 WYNIKI AUDYTU
W wyniku audytu operacji/zadań potwierdzono, że:
•

zadania spełniają kryteria wyboru w ramach FSUE, zostały zrealizowane
zgodnie z umową o dofinansowaniu oraz są zgodne ze wszystkimi
warunkami dotyczącymi ich przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych
celów;

•

wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez beneficjentów:
—

beneficjenci posiadaja, właściwie wystawione i opisane, dokumenty
potwierdzające wykorzystanie grantu;
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—

—

—

—

•

wielkość poniesionych wydatków jest zgodna z zestawieniem
wydatków, fakturami i dowodami zapłaty;
wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych
beneficjentów w sposób umożliwiający ich identyfikację;
w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do
współfinansowanego zadania, została wykazana ta część wydatku
odnosząca się do zadania;

wydatki zadeklarowane przez beneficjentów
wspólnotowymi i krajowymi;
—

—

—

—

•

wydatki zostały poniesione przez podmioty, z którymi zawarto umowę
na wykorzystanie grantu;

są zgodne z zasadami

wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym
w decyzji KE z dnia 6 czerwca 2011 r., tj.: od dnia 14 maja 2010 r. do
dnia 18 lipca 2012 r.;
zadania nie zostały objęte podwójnym dofinansowaniem;
zadania zostały zrealizowane zgodnie z zasadami konkurencyjności
(w zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania
zasad zamówień publicznych);
potwierdzono zgodność zadań z wymogami dotyczącymi ochrony
środowiska;

w badanych zadaniach wkład publiczny został wypłacony beneficjentom,
wypłacona kwota nie jest większa od kwoty zatwierdzonej.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonego audytu operaejiizadań nie
stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nie oszacowano
wydatków niekwalifikowanych w ramach grantu.
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4. POZOSTAŁE AUDYTY I KONTROLE
4.1 ZAKRES WYKONANYCH PRAC
W ramach czynności audytowych zweryfIkowano czy inne organy (krajowe
organy kontrolne, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy)
prowadziły audyt dot. Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
42 WYNIKI AUDYTU
W wyniku przeprowadzonych prac ustalono, że poza kontrolami zarządczymi
oraz kontrolami przeprowadzanymi przez Organ Niezależny, w okresie od dnia 23
maja 2012 r. do dnia 24 września 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli
przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dotyczącą
Wykorzystania środków publicznych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe
i likwidację skutków powodzi.

(J

W protokole z kontroli z dnia 26 września 2012 r. me stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami z Funduszu Solidarności
Unii Europejskiej.

C
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5. WERYFIKACJA SPRAWOZDANIA
Z REALIZACJI GRANTU
5.1 ZAKRES WYKONANYCH PRAC
Ostateczna wersja Sprawozdania z realizacji Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej, została przekazana Organowi Niezależnemu przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji w dniu 28 grudnia 2012 r. Weryfikacja treści
Sprawozdania została przeprowadzona na podstawie wymogów określonych
w art. 8 Umowy.
Ponadto w ramach czynności audytowych sprawdzono, czy:
•

kwota przyznanego grantu została wydatkowana w całości;

•

zrealizowane działania zostały sklasyfikowane
przedsięwzięć wymienionych w art. 5 Umowy;

•

kwota grantu, przydzielona poszczególnym działaniom, odpowiada
całkowitej kwocie przekazanej z Funduszu Solidarności UE;

•

zastosowano właściwy kurs wymiany;

•

instytucje zaangażowane w zarządzanie i wydatkowanie grantu posiadają
wyodrębniony rachunek bankowy oraz system ewidencji księgowej
pozwalający na identyfikację transakcji związanych z grantem;

•

odsetki naliczone od grantu zostały uwzględnione jako część grantu;

•

wszystkie wydatki zostały wypłacone w ciągu jednego roku od dnia
przekazania przez Komisję grantu.

według

rodzajów

5.2 WYNIKI AUDYTU
Na podstawie przeprowadzonych prac ustalono, że Sprawozdanie z realizacji
Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zawiera, zgodnie z art. 8 Umowy
wszystkie wymagane elementy, tj.:
•

zawiera uzasadnienie wydatków poniesionych przez państwo beneficjenta,
którymi obciążono kwotę grantu przyznanego przez KR;

•

zawiem listę zrealizowanych działań, podzieloną według rodzaju
przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 Umowy, sumę faktycznie
poniesionych wydatków oraz kwotę finansowania z Funduszu Solidarności
UE przydzieloną wszystkim działaniom;

•

zawiera listę oraz zakres kompetencji organów odpowiedzialnych za
wdrożenie poszczególnych działań;

•

wyszczególnia środki zapobiegawcze oraz działania prowadzone przez
państwo beneficjenta, których celem jest ograniczenie szkód
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popowodziowych i uniknięcie, w miarę możliwości, powtórzenia się
podobnych klęsk;
oświadczenie, że państwo beneficjent potwierdza, że:
—

—

—

działania wymienione w uzasadnieniu wydatków nie otrzymały
dofinansowania z innych źródeł unijnych lub międzynarodowych;
wydatki, o których mowa w art. 4 decyzji o przyznaniu grantu, nie
zostały pokryte ze środków uzyskanych z odszkodowań od osoby
trzeciej;
gdy ma to zastosowanie, uruchomiono procedury niezbędne do
otrzymania od strony trzeciej odszkodowania za poniesioną szkodę.

Ponadto, w ramach przeprowadzonych czynności audytowych ustalono, między
innymi że:
całkowita wydatkowana kwota grantu (przeliczona z PLN na BUR)
wyniosła 110.599.250,11 EUR, natomiast otrzymana kwota grantu
wyniosła 105.567.155,00 EUR; różnica pomiędzy kwotą grantu
wydatkowaną a otrzymaną, w wysokości 5.032.095,11 EUR, wynika
z różnic kursowych oraz z odsetek od grantu.
Organ zarządzający prowadził rachunek bankowy na potrzeby grantu
w walucie EUR. Wypłaty dokonywane były sukcesywnie transzami,
w miarę wpływu wniosków o wypłatę środków przez beneficjentów przy
zastosowaniu bieżącego kursu wymiany z BUR na PLN.
Natomiast, przy rozliczeniu grantu wypłacone kwoty zostały przeliczone
z PLN na EUR po kursie w wysokości 4,1603 z dnia 23 lipca 2010 r., tj.
z dnia złożenia wniosku przez Rząd Polski do Komisji Europejskiej
o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności IJE, w związku
z powodzią, która miała miejsce w Polsce w maju i czerwcu 2010 r.
Na kwotę powyżej wskazanej różnicy składają się również odsetki od
grantu (niekt6rzy beneficjenci jak również instytucja zarządzająca grantem
posiadali oprocentowany rachunek bankowy do obsługi grantu).
działania zostały sklasyfikowane według rodzajów przedsięwzięć zgodnie
z art.5 Umowy i wyniosły:
—

—

dla pierwszego przedsięwzięcia 56.500.656,60 EUR oraz
dla drugiego przedsięwzięcia 54.098.593,51 EUR;

Kwota grantu przydzielona poszczególnym działaniom odpowiada
całkowitej wydatkowanej kwocie grantu.
każda instytucja zaangażowana w zarządzanie i wydatkowanie grantu
posiadała wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi środków
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pochodzących z Funduszu Solidarności oraz ewidencję księgową
pozwalającą na identyfikację wszystkich transakcji zwiąanych z grantem.
•

odsetki od grantu były na bieżąco przekazywane na zadania finansowane
z grantu, instytucje dokonujące wypłaty pomocy wnioskowały o środki
pomniejszone o kwoty uzyskanych odsetek.

•

w przypadku zadań, które po przeprowadzonych kontrolach
administracyjnych okazywały się niekwalifikowane do finansowania
z grantu instytucje wypłacające pomoc na bieżąco pomniejszały wnioski
o przekazanie środków o kwoty dotyczące zadań niekwalifikowanych lub
dokonywały zwrotu środków, zwrócone środki były wydatkowane na
kolejne zadania kwalifikowane.

•

środki z grantu zostały wydatkowane w ciągu jednego roku od dnia
18 lipca 2011 r. tj. od dnia wpływu środków z Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej na rachunek Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej
Polskiej do dnia 18 lipca 2012 r.

•

odsetki, które narosły na rachunkach poszczególnych instytucji
zaangażowanych w zarzą4zanie i wydatkowanie grantem po dniu 18 lipca
2012 r., w łącznej kwocie 1.053,84 PLN (253,31 EUR), zostaną zwrócone
na rachunek Komisji Europejskiej jako niewykorzystana część grantu.
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Wykaz użytych skrótów

Użyty skrót
KE
FSUE
ME
GIKS

Pełna nazwa
Komisja Europejska
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
Ministerstwo Finansów
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Interesów
Finansowych
Departament
Ochrony
Departament DO
Europejskiej
UKS
Urząd Kontroli Skarbowej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA
MSW
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MAiC
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
JST
Jednostka Samorządu Terytorialnego
MŚ
Ministerstwo Środowiska
KZGW
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
RZGW
Regionalny ZarządGospodarki Wodnej
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