
Instrukcja 

do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO/KOŃCOWEGO Z REALIZACJI OSI PRIORYTETOWEJ 

W RAMACH PO RYBY 2007-2013 

 

Uwaga 

Sprawozdanie powinno zostać wypełnione czytelnie, bez skreśleń i korekt. W przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktów zawartych w sprawozdaniu, należy skonta-

ktować się z właściwą instytucją otrzymującą sprawozdanie. 

 

 
Obowiązek sporządzania przez instytucję pośredniczącą sprawozdania z realizacji osi priorytetowej 

wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. (w sprawie 

szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń  

w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007—2013”. Sprawozdanie jest przekazywane jest w formie papierowej  

i elektronicznej do instytucji zarządzającej. 

 

 

W przypadku sprawozdań rocznych należy podać rok, za który dane sprawozdanie jest 

przedkładane. 

 

 
1. IDENTYFIKACJA 

 

1. Wg schematu: ##(nr kolejny)/####( rok)   

[np.: 01/2009]. 

2. Należy wpisać odpowiedni numer i nazwę osi 

priorytetowej 

3. Należy wpisać nazwę instytucji pośredniczącej. 

4. Należy zaznaczyć, jakiego rodzaju 

sprawozdanie jest przedkładane. 

 

2. PRZEBIEG REALIZACJI OSI PRIORYTETOWEJ 

 

2.1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym 

sprawozdaniem 

Należy opisać i skomentować postęp w realizacji 

osi priorytetowej w okresie objętym sprawo-

zdaniem w odniesieniu do poprzedniego okresu 

oraz narastająco od początku realizacji osi 

priorytetowej. 

W szczególności należy przedstawić: 

- proces ubiegania się o dofinansowanie 

przedstawiając go za pomocą liczb, dat 

rozpoczęcia kolejnych etapów (nabór, rodzaj 

operacji, weryfikacja, podpisanie umowy) 

oraz poziomu zainteresowania osią 

priorytetową; 

- wartość najmniejszego i największego dofi-

nansowania oraz wartość średniego 

dofinansowania dla podpisanych umów oraz 

zrealizowanych operacji w ramach osi 

priorytetowej; 

- w przypadku osi priorytetowej IV należy 

wskazać ilość LGR działających na terenie 

województwa oraz przyznany im budżet.  

 

Dane mogą być przedstawione w układzie 

tabelarycznym i/lub w formie graficznej 

 

Ten punkt ma charakter podsumowujący dla 

całego sprawozdania, dlatego powinny się tu 

znaleźć informacje ogólne. 

2.2. Szczegółowe informacje na temat osi priorytetowej 

W podziale na środki należy opisać szczegółowo 

zdarzenia, które wystąpiły podczas realizacji 

skupiając się na tych, które mają duże znaczenie 

dla programu i osi priorytetowej. W szczególności 

należy zamieścić tutaj informacje o:  

 ilości złożonych wniosków o dofinansowanie, 

podpisanych umów i zrealizowanych 

płatności w danym roku i narastająco od 

początku realizacji środka; 

 powodach odrzucania wniosków o dofinan-

sowanie; 

 dobrych praktykach – operacje, które 

zdaniem IP zasługują na szczególne 

wyróżnienie i w znaczący sposób poprawiają 

stan polskiego rybactwa;  

 wielkości realizowanych operacji i szcze-

gólnych cechach rozkładu tych wartości 

(wartość najmniejszego i największego 

dofinansowania, wartość średnia). 

 

Dane mogą być przedstawione w układzie tabela-

rycznym i/lub w formie graficznej 

 

2.3. Informacja na temat postępów fizycznych dla osi 

priorytetowej 

Należy opisać: 

 stopień realizacji osi priorytetowej na 

podstawie analizy wskaźników wykazanych  

w załączniku nr 1; 

 zagrożenia i przyczyny nieosiągnięcia 

założonych wskaźników lub znacznego 

przekroczenia ich wartości;  

 analiza wskaźników/efektów możliwych do 

osiągnięcia na podstawie zakontraktowanych 

operacji.  

 

2.4. Działania podjęte przez instytucję pośredniczącą 

dla zapewnienia jakości i skuteczności realizowanej 

osi priorytetowej 

 



2.4.1. Opis działań związanych z monitoringiem  

Należy opisać działania o charakterze 

monitorującym, w szczególności informacje  

o zbieranych danych i ich przekrojach a także 

częstotliwości i celowości zastosowanych metod 

zbierania danych. Należy opisać, czy stworzono 

specjalne systemy agregacji danych i opisać, 

jakiego rodzaju dane są w nich zbierane.  

 

2.4.2. Informacje o dokonanych modyfikacjach/ 

usprawnieniach systemu wdrażania 

Należy opisać działania o charakterze 

proceduralnym, które wpłyną na poprawienie 

skuteczności wykrywania nieprawidłowości, na 

szybkość podejmowania decyzji programowych 

przez IP (zestawienie obowiązujących procedur 

wraz z datami zatwierdzenia) wraz z podaniem 

przyczyn ich wprowadzenia. W szczególności 

należy opisać te działania, które wpływają na 

uproszczenie procedury ubiegania się  

o dofinansowanie. Należy także opisać dowolne 

zmiany o charakterze kadrowym, technicznym, 

logistycznym, prawnym lub dowolnym innym 

charakterze powiązanym z organizacją IP, które 

wpłynęły na usprawnienie wdrażania osi 

priorytetowej. 

 

2.5. Kontrole, wykryte nieprawidłowości, rekomendacje, 

podjęte działania naprawcze.  

 

2.5.1. Kontrole przeprowadzone przez IP 

Należy przedstawić zestawienie przeprowa-

dzonych kontroli, napotkanych problemów  

i nieprawidłowości oraz podjętych działań 

naprawczych.  

Należy również opisać problemy zidenty-

fikowane podczas wdrażania osi priorytetowej 

przez IP. 

Dodatkowo należy przedstawić zestawienie 

nieprawidłowości, które podlegają raporto-

waniu zgodnie z Systemem Informowania 

o Nieprawidłowościach. 

 

2.5.2. Kontrole przeprowadzone w IP 

Należy przedstawić zestawienie przeprowa-

dzonych kontroli, napotkanych problemów  

i nieprawidłowości oraz działań podjętych  

w celu ich eliminacji w podziale na jednostki 

przeprowadzające kontrole. (np. NIK, Instytucja 

Audytowa, Instytucja Zarządzająca, ETO, KE) 

 

 

2.6. Informacje o wykorzystaniu pomocy uwolnionej  

w wyniku dokonanych korekt finansowych 

wynikłych z pojedynczych lub systemowych 

nieprawidłowości stwierdzonych w operacjach 

Należy podać informacje o wykorzystaniu pomocy 

uwolnionej w wyniku korekt finansowych wynikłych  

z pojedynczych lub systemowych nieprawidłowości 

stwierdzonych w operacjach. 

Należy wskazać kwotę środków zwróconych przez 

beneficjentów wraz z podaniem przyczyny doko-

nania zwrotu (nie uwzględniać zwrotów związanych 

z zaliczkami).  

 

 

 

2.7. Zmiany w kontekście ogólnych warunków realizacji 

osi priorytetowej 

Należy opisać działania społeczno-gospodarcze  

i inne, które mają znaczy wpływ na zmianę 

warunków realizacji os priorytetowej np. kryzys 

gospodarczy, bezrobocie, powódź. W przypadku 

zmian legislacyjnych należy wymienić regulacje, 

które posiadają takowy wpływ. Wypełnia się  

w przypadku, jeżeli zaszły zasadnicze modyfikacje 

w stosunku do poprzedniego okresu sprawo-

zdawczego. 

 

3. INFORMACJA I PROMOCJA OSI PRIORYTETOWEJ  

Należy opisać wydarzenia, podczas których 

promowano oś priorytetową oraz działania 

informacyjno-promocyjne, szkolenia lub spotkania  

o tym charakterze. W szczególności działania 

wykorzystujące środki masowego przekazu opisując 

wykorzystane rozwiązania promocyjne tj: mailing, 

billboardy, ulotki, ogłoszenia w prasie itp., określając 

jednocześnie założone cele realizowanych 

kampanii. Należy się skupić na tych działaniach, 

które  

w jakikolwiek sposób informują o możliwości 

uzyskania dofinansowania podkreślających: wiel-

kość dofinansowania, odbiorcę, zakres terytorialny, 

zakres kwalifikowalności.  

 

4. SPOSÓB WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z POMOCY 

TECHNICZNEJ PO RYBY 2007-2013 

Należy opisać sposób wykorzystania środków 

finansowych w ramach pomocy technicznej 

(podział wg finansowanych działań wraz z opisem 

ich przedmiotu). 

 

5. INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRAWEM 

WSPÓLNOTOWYM 

Należy opisać wszystkie znaczące problemy 

związane z przestrzeganiem prawa wspólnotowego 

napotkane podczas realizacji osi priorytetowej 

(zgodność z Wspólną Polityką Rybacką, Polityką 

Równych Szans, innymi politykami wspólnotowymi). 

 

6. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

 

Oświadczenie powinna podpisać osoba upoważniona 

do reprezentowania instytucji pośredniczącej oraz do 

zaciągania w jej imieniu zobowiązań finansowych 

 

Załączniki do sprawozdania: 

Załącznik 1. Informacje na temat postępów fizycznych 

dla osi priorytetowej 


