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Rodzaje kontroli procedur zawierania umów w ramach 
POIiŚ 2014–2020

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli dla POIiŚ 2014–2020 w ramach 
systemu realizacji POIiŚ przewidziana jest weryfikacja wydatków w 
rozumieniu ustawy wdrożeniowej, na które składają się m.in. : 

• kontrole w trakcie realizacji projektów;

• kontrole projektów zaawansowanych finansowo przed dokonaniem 
pierwszego rozliczenia wydatków;

• kontrole w zakresie prawidłowości przeprowadzania właściwych 
procedur, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, w tym 
w szczególności kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych 
projektem. 



Kontrole w trakcie realizacji projektów

• są obligatoryjnie prowadzone w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie 
beneficjenta;

• służą sprawdzeniu, czy projekt jest realizowany prawidłowo, w tych 
aspektach, które nie mogą być zweryfikowane podczas kontroli dokumentów 
w siedzibie instytucji kontrolującej;

• mają za zadanie potwierdzić:

 czy informacje dotyczące postępu w realizacji projektu oraz poniesionych 
wydatków, przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność, są 
zgodne ze stanem rzeczywistym;

 czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone;

 czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi 
projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami 
programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi. 



Zakres kontroli w miejscu realizacji projektu

1. Kontrola realizowanego  zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego 
zgodności z zapisami wynikającymi  z dokumentów odniesienia tj. Wniosku  
o Dofinansowanie, Umowy o dofinasowanie. 

2. Kontrola  dokumentacji  technicznej,  formalno – prawnej dot. realizacji 
projektu/przedsięwzięcia  w zakresie jej poprawności i zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

3. Kontrola prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji 
projektu/przedsięwzięcia  w ramach POIiŚ 2014 -2020.

4. Kontrola dokumentacji  finansowej  i systemu finansowo-księgowego w 
zakresie przestrzegania wymogów wynikających z realizacji 
projektu/przedsięwzięcia dofinasowanego  w ramach POIiŚ 2014 -2020.  



Zakres kontroli w miejscu realizacji projektu (c.d.)

5. Kontrola dokumentów dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach 
POIiŚ 2014 -2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków 
poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania 
ustawa Pzp.

6. Kontrola struktury organizacyjnej dotyczącej zarządzania 
projektem/przedsięwzięciem  i posiadania oraz  stosowania procedur  
obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 -2020. 

7. Kontrola  prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych  i ich 
zgodności z zasadami obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 -2020.



Wymagania dotyczące procedur kontroli wewnętrznej 
beneficjenta

Zgodnie z rozdziałem 5 Wytycznych w zakresie kontroli dla POIiŚ 2014 – 2020 
instytucje systemu wdrażania PO IiŚ zobowiązane są weryfikować, czy 
beneficjenci posiadają procedury kontroli wewnętrznej wymagane w umowie 
o dofinansowanie, adekwatne do wielkości podmiotu i rodzaju projektu. 

Obowiązki beneficjenta w tym zakresie zawiera również umowa o 
dofinansowanie w części dotyczącej zasad realizacji projektu.



Wymagania dotyczące procedur kontroli wewnętrznej 
beneficjenta (c.d.)

Procedury kontroli wewnętrznej beneficjentów powinny obejmować w 
szczególności procesy: 

a) szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy 
dla zadania objętego projektem,

b) przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku 
wystąpienia konfliktu interesów, 

c) zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz 
odpowiedniego postępowania w przypadku ich wykrycia, 

d) monitorowania realizacji kontraktu i zgodności prac z podpisaną umową, 

e) potwierdzania i odbioru zrealizowanych prac, 

f) archiwizacji i przekazywania dokumentów w wersji elektronicznej, 

g) wprowadzenia zmian do umów z wykonawcami lub kontraktów.



Dokumenty objęte kontrolą w miejscu realizacji projektu

Podmiot kontrolowany jest obowiązany przedstawić podczas kontroli, na każde 
żądanie kontrolującego, dokumenty związane bezpośrednio z przedmiotem 
kontroli, jak również – w razie konieczności w przypadku kontroli projektów –
inne dokumenty nie związane bezpośrednio z realizowanym projektem, o ile służą 
potwierdzeniu kwalifikowalności wydatków zgodnie z artykułem 23 ust. 6 ustawy 
wdrożeniowej oraz udzielać szczegółowych wyjaśnień. Są to w szczególności:

• wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami,

• umowa o dofinasowanie wraz z załącznikami,

• wnioski o płatność wraz z załącznikami,

• dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki wraz z zapisami 
księgowymi w systemie księgowym,

• dokumenty związane z wyborem wykonawców. 



Przebieg procesu kontroli w miejscu realizacji projektu

1. Powiadomienie podmiotu kontrolowanego o terminie i zakresie planowanej 
kontroli na piśmie (co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli).

2. Przeprowadzenie przez kontrolującego narady otwierającej z udziałem 
przedstawicieli podmiotu kontrolowanego.

3. Prowadzenie czynności kontrolnych, na które składają się: przeprowadzenie 
rozmów z przedstawicielami beneficjenta, zebranie i ocena dokumentów 
oraz oględziny wybranego zakresu rzeczowego.

4. Przeprowadzenie po zakończeniu czynności kontrolnych narady zamykającej, 
w celu przedstawienia wstępnych ustaleń kontroli.

5. Sporządzenie informacji pokontrolnej zawierającej ewentualne zalecenia 
pokontrolne  i przekazanie jej podmiotowi kontrolowanemu. 

6. Możliwość wniesienia przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń do treści 
informacji pokontrolnej oraz sformułowanych zaleceń.

7. Uwzględnienie lub odrzucenie przez kontrolujących wniesionych zastrzeżeń.



Realizacja zaleceń pokontrolnych

• Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych 
lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań wyznacza instytucja 
kontrolująca, uwzględniając charakter zaleceń pokontrolnych, termin ich 
realizacji oraz stopień ważności

• Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego 
upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń 
do tej informacji, w tym do treści zaleceń pokontrolnych. W przypadku 
przekroczenia określonego terminu kierownik instytucji kontrolującej może 
odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. 

• W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przekazana wersja informacji 
pokontrolnej staje się ostateczną. 

• W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kontrolujący 
rozpatrują  je w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania.



Charakter naruszeń wykrywanych podczas kontroli w miejscu 
realizacji projektów:

Naruszenia stwierdzane w toku kontroli identyfikowane są w dwóch 
obszarach:

• zgodności z wymogami programu operacyjnego,
• zgodności realizacji z przepisami prawa.

Mogą mieć charakter:

• uchybień – traktowane są jako nieistotne lub formalne naruszenie 
warunków realizacji projektu, które nie powoduje negatywnych skutków
finansowych dla beneficjenta;

• nieprawidłowości – naruszenia istotne, skutkujące niekwalifikowaniem 
części lub całości poniesionych wydatków lub nałożeniem korekty 
finansowej.



Naruszenia formalne stwierdzane w toku kontroli dotyczą 
najczęściej:

• jakości prowadzonej dokumentacji realizacji i odbioru robót, 

• jakości dokumentacji rozliczeniowej robót,

• niespójnego opisywania dokumentów księgowych,

• niezachowania wszystkich wymogów programowych dotyczących 
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w celu realizacji 
projektu,

• niewłaściwej archiwizacji dokumentów,

• niezachowania wymogów dot. działań informacyjno – promocyjnych.



Naruszenia istotne stwierdzane w toku kontroli:

• brak w systemie finansowo – księgowym beneficjenta wydzielonej ewidencji 
księgowej dla realizowanego projektu;  

• niezgodność z zakresem rzeczowym określonym w umowie o 
dofinansowanie;

• braki formalno – prawne w dokumentacji wykonania i odbioru robót;
• brak dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania terenem;
• niepełne uzyskanie efektu ekologicznego;
• kwalifikowanie wydatków nieobjętych zakresem umowy o dofinansowanie;
• uzyskiwanie korzyści z wykorzystania majątku wytworzonego w wyniku 

realizacji projektu, które nie były uwzględnione we wniosku 
o dofinansowanie;

• rozliczenie wydatków za roboty niewykonane.



Kontrole projektów zaawansowanych finansowo przed 
dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków

1. Celem kontroli takich projektów jest upewnienie się, że projekt przed 
dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków, w tym przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie, był realizowany zgodnie z zasadami i regułami 
obowiązującymi w ramach POIiŚ. 

2. Zatwierdzenie pierwszego wniosku o płatność beneficjenta w ramach 
projektu jest uwarunkowane przeprowadzeniem kontroli w zakresie, 
m.in. procedur zawierania umów i kontroli terenowej (przy 
zaawansowaniu pow. 50%).

3. Zaawansowanie finansowe projektu realizowanego przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie oceniać należy według stanu na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie. Na potrzeby Wytycznych w zakresie kontroli 
przyjęto, że przez „dzień złożenia wniosku o dofinansowanie” należy 
rozumieć datę złożenia pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie.



Kontrole projektów zaawansowanych finansowo przed 
dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków (c.d.)

4. W ramach kontroli projektów dofinansowanych finansowo 
przeprowadzana jest kontrola procedur zawierania umów z wykonawcami 
- dla umów zawartych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
(w oparciu o dobór próby). Dla umów objętych zakresem stosowania 
ustawy Pzp kontrola powinna objąć co najmniej jedną umowę dla każdego 
projektu zawartą na najwyższą kwotę oraz wszystkie postępowania 
prowadzone w trybie innym niż podstawowy. Dla umów nie objętych 
zakresem stosowania ustawy Pzp kontrola powinna objąć co najmniej 
jedną umowę zawartą na najwyższą kwotę. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości kontrola może zostać rozszerzona na pozostałe umowy 
w ramach projektu.

5. Kontrola jest prowadzona zgodnie z regułami określonymi dla kontroli 
ex-post.



Kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych 
projektem

W ramach kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem
przeprowadzane są kontrole:
a) zamówień publicznych objętych zakresem stosowania ustawy Pzp;
b) procedur zawierania umów, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp;
c) zmian umów zawartych z wykonawcami;
d) udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych.

Ponadto, w ramach projektu realizowane są inne czynności weryfikacyjne
w obszarze zawierania umów:
• weryfikacja wewnętrznych procedur zawierania umów/regulaminów;
• czynności sprawdzające w ramach kontroli na miejscu realizacji projektu;
• analiza wyników kontroli Prezesa UZP, UKS i innych organów.



Tryby kontroli

• Kontrola planowa – prowadzona na podstawie planów kontroli (po
podpisaniu umowy o dofinansowanie);

• Kontrola doraźna – prowadzona poza planem kontroli, gdy konieczność jej
przeprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć na etapie zatwierdzania planu kontroli;

• Kontrola ex-ante – prowadzona przed podpisaniem umowy z wybranym
wykonawcą;

• Kontrola ex-post – prowadzona po podpisaniu umowy z wykonawcą.



Cel i zasady doboru próby do kontroli procedur zawierania 
umów.

• Istotą kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem 
jest sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia przez beneficjenta 
POIiŚ procedury wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dla zadania 
objętego projektem .

• Kontrola prowadzona jest na określonej próbie umów - doboru próby
dokonuje się poprzez wybranie do kontroli umowy o najwyższej wartości
w ramach projektu z tych umów, które nie były kontrolowane i nie
podlegają kontroli Prezesa UZP;

• W przypadku umów do których stosuje się Pzp, kontrola obejmuje
wszystkie postępowania prowadzone w trybach inny niż podstawowy;



Zasady doboru próby do kontroli procedur zawierania umów

• Minimalna wartość poddawanych w kontroli umów w ramach każdego
projektu wynosi 20% z ogólnej planowanej przez beneficjenta
szacunkowej wartości zamówień przedstawionej przez niego w umowie
o dofinansowanie lub innym dokumencie określonym przez instytucje
odpowiedzialne za wdrażanie POIiŚ;

• Jeżeli wartość umów wybranych do kontroli w ramach projektu nie
wyczerpuje 20% szacunkowej wartości zamówień przedstawionych jak
wyżej, pozostałe umowy do kontroli są wybierane losowo;

• Umowy podlegają kontroli ex-ante albo ex-post (w przypadku umów, do
których stosuje się Pzp) oraz ex-post (w przypadku umów, do których nie
stosuje się Pzp.



Zasady doboru próby do kontroli zmian umów i trybów 
niekonkurencyjnych

• Kontrola zmian w umowach zwiększających wartość zamówienia
podstawowego oraz trybów niekonkurencyjnych jest prowadzona
w stosunku do 100% wydatków przedstawianych przez beneficjenta, jako
kwalifikowane do rozliczenia we wnioskach o płatność;

• W odniesieniu do pozostałych przypadków zmian umów dobór do kontroli
będzie odbywał się na podstawie próby w oparciu o zestawienie
otrzymanych przez instytucję kontrolującą od beneficjenta w danym
kwartale aneksów. Wybór aneksów będzie się odbywał w szczególności
w oparciu o poniższe kryteria: przesunięcie terminu realizacji umowy, zmiana
zakresu rzeczowego umowy i wykonanie robót zamiennych;

• Kontroli ex-post podlega co najmniej 20% aneksów otrzymanych przez 
instytucję kontrolującą w danym kwartale.



Obowiązki beneficjenta związane z prowadzonymi przez 
NFOŚiGW kontrolami procedur zawierania umów

1. Wypełnienie zestawienia postępowań prowadzonych i planowanych w 
ramach projektu oraz przesyłanie uaktualnionych zestawień w przypadku 
zmiany istotnych danych.

2. Przekazanie po otrzymaniu pisma informującego o kontroli danego 
postępowania całości dokumentacji (zgodnie z zakresem i w formie 
wskazanej w tym piśmie).

3. Przekazywanie niezwłocznie po podpisaniu aneksów do umów zawartych 
z wykonawcami oraz umów zawieranych w trybach niekonkurencyjnych.

4. Przekazywanie do zaopiniowania zmian wewnętrznych regulaminów 
zawierania umów.  



Zestawienie postępowań prowadzonych i planowanych w ramach projektu pn. :

Numer projektu: 

Nazwa Beneficjenta:

Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Data podpisania UoD:

Planowana data pierwszego rozliczenia wydatków:

DANE AKTUALNE NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

Lp.
Podmiot 

zamawiający

Nazwa 

zamówienia

Sposób udzielenia 

zamówienia1:

Ustawa Pzp/

Rozeznanie 

rynku/

Zasada 

konkurencyjności

Tryb 

postępowania

Rodzaj 

zamówienia2:

Roboty 

budowlane/ 

Usługi/

Dostawy 

Wartość szacunkowa 

zamówienia  - netto 

(PLN)

Wartość zawartej 

umowy - netto (PLN)

Wartość wydatków 

kwalifikowanych -

(PLN)

Termin wszczęcia 

postępowania/ 

Planowany termin 

wszczęcia 

postępowania

(rrrr-mm-dd)

Termin podpisania 

umowy w sprawie 

zamówienia 

publicznego/ 

Planowany termin 

podpisania umowy

(rrrr-mm-dd)

Kontrole innych 

organów (np. UZP, 

UKS, NIK, CBA)

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

Razem:

Legenda:

1. należy wybrać jeden ze sposobów udzielenia zamówienia

2. należy wybrać jeden z rodzajów zamówienia



Zasady zawierania umów wynikające z Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020

Wytyczne wskazują 3 podstawowe procedury postępowania przy zawieraniu
umów (w zależności od wartości zamówienia i statusu zamawiającego):

• zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - Podrozdział 6.5, 6.5.1
i 6.5.2 Wytycznych;

• zgodnie z zasadą konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto) - Podrozdział
6.5, 6.5.1 i 6.5.3 Wytycznych;

• po przeprowadzeniu procedury rozeznania rynku (2 – 50 tys. zł netto) -
Podrozdział 6.2 pkt. 4 i 5 oraz Podrozdział 6.2.1 Wytycznych.



Dokonane i przygotowywane zmiany przepisów i dokumentów 
programowych

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – obowiązują od 14.10.2016 r.

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz 
wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień  (Dz. 
U. poz.615) – obowiązuje od 6.04.2017 r.;

• projekt nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

• projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz 
niektórych innych ustaw;

• przewidywana zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach POIiŚ – nadal obowiązuje wersja Wytycznych z 22.09.2015 r.

https://www.mr.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf


Ustawa Pzp

• Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)  - wejście w życie 28 lipca 2016 r.

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 



Zmiany w zakresie przesłanek udzielania zamówień w trybie 
z wolnej ręki

1. Uproszczenie w zastosowaniu tzw. przesłanki „poprzetargowej” 
(art. 67 ust. 1 pkt 4).

Zamówienia z wolnej ręki można będzie udzielić po jednym unieważnionym 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lub 
ograniczonego, jeżeli:

- nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub 

- nie zastały złożone oferty lub 

- wszystkie oferty zostały odrzucone, jako niezgodne z opisem przedmiotu 
zamówienia lub

- wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili 
warunków udziału, 

a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.



Zmiany w zakresie przesłanek udzielania zamówień w trybie 
z wolnej ręki (c.d.)

2. Zmiany dot. zamówień dodatkowych i uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7).

a) zrezygnowano z udzielania w trybie z WR tzw. zamówień uzupełniających, a 
także z zamówień dodatkowych, które realizowane będą co do zasady w 
ramach zmiany umowy;

b) możliwe jest zastosowanie WR w przypadku zamówień polegających na 
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych – zmodyfikowano 
dotychczasowy przepis dotyczący zamówień uzupełniających na usługi i roboty 
poprzez: zniesienie ograniczenia wartości tych zamówień (dla zamówień 
uzupełniających było to do 50% wartości zamówienia podstawowego) i 
zniesienie ograniczenia dotyczącego trybu udzielania zamówienia 
podstawowego – dotyczy każdego trybu obejmującego ogłoszenie. Ponadto 
utrzymano warunek konieczności przewidzenia takiego zamówienia 
w ogłoszeniu i uwzględnienia jego wartości w całkowitej wartości szacunkowej 
zamówienia oraz okresu w jakim może być ono udzielone (3 lata od udzielenia 
zamówienia podstawowego),



Zmiany w zakresie przesłanek udzielania zamówień w trybie      
z wolnej ręki (c.d.)

3. Możliwe jest zastosowanie WR w przypadku zamówień na dodatkowe dostawy 
– zmodyfikowano przepis dotyczący zamówień uzupełniających na dostawy 
poprzez: 

a) zniesienie ograniczenia wartości tych zamówień (dla zamówień uzupełniających 
było to do 20% wartości zamówienia podstawowego);

b) zniesienie ograniczenia czasu, w jakim udzielone może być zamówienie po 
udzieleniu zamówienia podstawowego,

c) zniesienie ograniczenia dotyczącego trybu udzielania zamówienia 
podstawowego (były wyłącznie tryby podstawowe).

Utrzymano podobne warunki dopuszczające zastosowanie tej przesłanki do   
sytuacji, w której zmiana wykonawcy zobowiązałaby zamawiającego do nabycia 
materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby 
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 
użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.
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Zmiany w zakresie przesłanek udzielania zamówień w trybie      
z wolnej ręki (c.d.)

4. Nowe przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu z wolnej ręki tzw. 
zamówienia in-house (art. 67 ust. 1 pkt 12-14) - od 01.01.2017r.

Wyróżnić można następujące, umowne rodzaje zamówień in-house:

a) klasyczne zamówienie in-house - zamówienie udzielane jest przez tzw. 
zamawiającego klasycznego osobie prawnej, przy czym:

• zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą 
kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, w sposób określony w 
ustawie Pzp;

• ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania 
zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub 
inną osobę prawną kontrolowaną przez tego zamawiającego;

• w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 
prywatnego,



Zmiany w zakresie przesłanek udzielania zamówień w trybie      
z wolnej ręki (c.d.)

b) odwrócone zamówienie in-house - zamówienie udzielane jest przez 
osobę prawną, będącą zamawiającym klasycznym, innemu 
zamawiającemu klasycznemu lub sektorowemu, który  sprawuje nad nią 
kontrolę;

c) siostrzane zamówienie in-house - zamówienie udzielane jest przez osobę 
prawną, będącą zamawiającym klasycznym, innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, pod warunkiem że w 
osobie prawnej, której udziela się zamówienia, nie ma bezpośredniego 
udziału kapitału prywatnego,



Zmiany w zakresie przesłanek udzielania zamówień w trybie      
z wolnej ręki (c.d.)

d) łączne zamówienia in-house - zamówienie udzielane jest przez 
zamawiającego klasycznego osobie prawnej i spełnione są łącznie 
następujące warunki:

• zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi klasycznymi lub 
sektorowymi, sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę;

• ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy 
wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących 
nad nią kontrolę lub inne osoby prawne kontrolowane przez tych 
zamawiających;

• w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 
prywatnego.



Zmiany w zakresie przygotowania postępowania

Nowe zasady związane z łączeniem i dzieleniem zamówień.

a) podobnie jak dotychczas, nie można dzielić zamówień, w celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy Pzp - w celu uniknięcia łącznego szacowania 
ich wartości, co w konsekwencji doprowadziłoby do braku bądź do 
niewłaściwego stosowania przepisów ustawy Pzp.

b) jednocześnie,  w celu zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw 
w rynku zamówień publicznych, nałożono na zamawiających nowy 
obowiązek, polegający na rozważeniu, przy każdym zamówieniu, możliwości 
podziału zamówienia na części.  

c) w przypadku braku podziału zamówienia na części, w protokole 
postępowania należy podać powody niedokonania podziału (art. 96 ust. 1 
pkt 11).



Zmiany umów – postanowienia obowiązujące do 28.07.2016 r.

Art. 144 Pzp:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 
chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.



Nowe postanowienia w zakresie zmian umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (art. 144)

Rozszerzony został katalog dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie 
publiczne, o następujące okoliczności: 

1. Zmiany dotyczą zamawiania dodatkowych dostaw, usług lub robót 
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, o ile:

a) stały się niezbędne oraz

b) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 
lub technicznych, 

c) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów, 

d) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia.

Po dokonaniu takiej zmiany, zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia 
ogłoszenia o zmianie umowy.



Nowe postanowienia w zakresie zmian umowy (c.d.)
2. Konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie 
przekracza 50% wartości zamówienia.

3. Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień przewidzianych w umowie, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 
wykluczeniu,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 
podwykonawców.

4. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty tzw. progów unijnych dla danego 
zamawiającego i zarazem mniejsza od 10% wartości zamówienia dla dostaw 
i usług albo 15% dla robót budowlanych.

5. Zmiany, niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu przepisów 
ustawy Pzp.



Skutki dokonania zmiany umowy z naruszeniem Pzp

1. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega 
unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy 
ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

2. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które 
wykraczają poza zmiany umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z 
ustawą Pzp obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie 
zamówienia.

3. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o 
unieważnienie zmian umowy dokonanych z naruszeniem ustawy.  
Uprawnienie to wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia lub zmiany umowy.

4. Dokonanie zmiany umowy z naruszeniem Pzp może skutkować również 
odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a w 
przypadku finansowania umowy ze środków unijnych skutkuje korektą w 
wysokości 25% dofinansowania. 



Nowe możliwości rozwiązania umowy (art. 145a)

W znowelizowanych przepisach, wskazano nowe okoliczności uprawniające 
zamawiającego do rozwiązania umowy, tj.:

a) jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu 
z postępowania, 

c) Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że państwo polskie uchybiło 
ciążącym na nim zobowiązaniom, a zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem przepisów UE.



Przepisy przejściowe w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

• Art. 15 - określa terminy, od których będzie obowiązek komunikacji 
zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (centralny zamawiający – od 18.04.2017r., pozostali zamawiający -
od 18.10.2018r.);

• Art. 18 - określa sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w 
okresie przejściowym, obowiązującą w tym okresie formę składania ofert i 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także terminy składania 
ofert i wniosków w trybach podstawowych;

• Art. 19 - określa możliwości zmian umów, w zależności od daty ich zawarcia oraz 
terminu wszczęcia postępowania, w wyniku którego zawarta była umowa.

Opinie UZP dotyczące znowelizowanych przepisów – strona internetowa 
www.uzp.gov.pl, zakładka: Urząd Zamówień Publicznych / Repozytorium Wiedzy / 
Interpretacja przepisów / Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji 
ustawy Pzp.

http://www.uzp.gov.pl/


Zawieranie umów zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zasadę konkurencyjności stosują:

a) beneficjenci nie będący podmiotami zobowiązanymi, zgodnie z art. 3 ustawy
Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających
wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT);

b) beneficjenci podmiotowo zobowiązani do stosowania ustawy Pzp:

• w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej
50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub

• w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od
towarów i usług (VAT),



Spełnienie zasady konkurencyjności

1. Wypełnienie wymagań zasady konkurencyjności następuje poprzez:

a) upublicznienie zapytania ofertowego, zawierającego co najmniej: opis
przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny
ofert, ich wagi punktowe i sposób punktacji, termin składania ofert, warunki
zmiany umowy;

b) wybór najkorzystniejszej spośród wszystkich złożonych ofert w oparciu
o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny (wybór dokumentowany jest
stosownym protokołem).

2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na:

a) umieszczeniu zapytania na stronie internetowej wskazanej w komunikacie
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (Bazie konkurencyjności); oraz

b) w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej tzw. „progi
unijne” – dodatkowo jego umieszczenie w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.



Możliwość niestosowania zasady konkurencyjności przez 
Beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym, zgodnie 

z art. 3 ustawy Pzp, do jej stosowania
1. Beneficjent może nie stosować zasady konkurencyjności przy udzielaniu

zamówień publicznych, do których zastosowanie mają określone w ustawie Pzp
przesłanki wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz trybu zamówienia
z wolnej ręki, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt. 1 i 3
sekcji 6.5.2 Wytycznych.

2. Zasadę konkurencyjności uznaje się spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzone jest na zasadach i w trybach
określonych w ustawie Pzp, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w
sekcji 6.5.2 Wytycznych. W tym przypadku instytucja kontrolująca prowadzi
weryfikację pod kątem stwierdzenia, czy nie doszło do naruszeń zasad
zawierania umów określonych w Wytycznych, które mogą wywoływać skutki
finansowe dla beneficjenta określone w taryfikatorze właściwym dla umów, do
których nie stosuje się ustawy Pzp.



Baza konkurencyjności – problemy z zamieszczaniem ogłoszeń

1. Brak możliwości zamieszczania ogłoszeń przed zawarciem umowy 
o dofinansowanie – sposób postępowania zawiera przypis nr 43 Wytycznych.

2. Konieczne jest podanie adresu e-mail, na który można wysłać ofertę – może to 
rodzić nieporozumienia przy wymaganiu złożenia oferty 
w formie papierowej w siedzibie beneficjenta (rozwiązanie – należy wpisać: 
nie@doty.czy).

3. Nie można dodawać załączników większych niż 20 MB – problem 
z zamieszczeniem pełnej dokumentacji składającej się na OPZ.

4. Konieczność wypełniania formularza „Warunki zmiany umowy” – również jeśli są 
one określone we wzorze umowy.

5. Formularz nie pozwala na podanie godziny składania ofert – automatycznie 
przyjmuje godzinę 23:59:59 danego dnia.

6. Zbyt mała pojemność pól tekstowych – pojawia się komunikat „błąd za dużo 
tekstu” (wykorzystanie pozycji  „Dodatkowe warunki”). 



Zasada konkurencyjności – problemy oraz postanowienia, na które 
należy zwrócić uwagę  

• możliwość prowadzenia dwuetapowej procedury wyboru oraz prowadzenia 
negocjacji z wybranymi wykonawcami;

• szacowanie wartości zamówienia (Podrozdz. 6.5.1 pkt. 1 Wytycznych);

• warunki udziału w postępowaniu (Podrozdz. 6.5.1 pkt. 5 Wytycznych);

• kryteria oceny ofert (Podrozdz. 6.5.1 pkt. 6 Wytycznych);

• opis przedmiotu zamówienia (Podrozdz. 6.5.3 pkt. 5 lit. i Wytycznych);

• warunki zmiany umowy (Podrozdz. 6.5.3 pkt. 5 lit. viii Wytycznych);

• wymagania dot. zawierania umów w trybie negocjacji bez ogłoszenia oraz 
zamówienia z wolnej ręki.



Zasady zawierania umów w trybie rozeznania rynku

1. Beneficjent dla wydatków o wartości od 2 do 50 tys. zł. netto włącznie, musi
posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku,
wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie
wyższej od ceny rynkowej.

2. W przypadku zamówień o wartości od 2 do 20 tys. zł. netto beneficjent w
wyniku przeprowadzonego rozeznania winien otrzymać co najmniej dwie
ważne oferty. Wymóg ten będzie spełniony również wtedy, gdy w odpowiedzi
na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o
zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta.

3. W przypadku wydatków o wartości od 20 do 50 tys. zł. netto oraz w przypadku
zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru
wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych,
dokumentowanie rozeznania rynku obejmuje co najmniej wydruk ogłoszenia o
zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej wraz z otrzymanymi
ofertami.



Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości

1. W zakresie oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia (art. 25 Pzp):

a) nieprzewidzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia i żądanie przedłożenia 
dokumentu potwierdzającego brak podstaw do tego wykluczenia;

b) żądanie złożenia wraz z ofertą szczegółowego harmonogramu realizacji 
projektu;

c) żądanie opłaconej polisy OC lub żądanie dokumentu bez wskazania sumy 
gwarancyjnej ubezpieczenia;

d) żądanie dokumentów nie wymienionych w treści aktualnego rozporządzenia 
lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania;

e) nieprawidłowa forma dokumentów i oświadczeń;

f) brak zapisów dot. oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. 



Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości (c.d.)

2. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

a) opis przedmiotu zamówienia w sposób naruszający art. 29 ust. 3 ustawy 
Pzp (w obecnym brzmieniu tego przepisu zakaz używania znaków 
towarowych został rozszerzony);

b) art. 29 ust. 3a – 6 – nieuwzględnienie w specyfikacji kryteriów 
dostępności i klauzul społecznych;

c) niezastosowanie przy opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów 
określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).



Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości (c.d.)

3. W zakresie ogłoszeń:

a) niezamieszczenie w ogłoszeniu informacji dotyczących kryteriów oceny 
ofert i ich znaczenia – zawarto jedynie krótkie odesłanie do informacji 
zawartych w siwz, tj.: „Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia 
zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia”. Zgodnie z dyspozycją art. 41 pkt 9 ustawy Pzp ogłoszenie o 
zamówieniu zawiera co najmniej kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

b) brak zamieszczenia w treści ogłoszenia wszystkich wymaganych 
dokumentów;

c) wskazanie w ogłoszeniu i SIWZ rozbieżnych terminów składania ofert oraz 
terminu związania ofertą;

d) brak w ogłoszeniu w DZUUE informacji o przewidywanych zamówieniach 
uzupełniających;

e) nieuzasadnione skrócenie terminu składania ofert. 



Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości (c.d.)

4. Zasada konkurencyjności:

a) upublicznienie zapytania ofertowego z pominięciem Bazy 
konkurencyjności;

b) niezamieszczenie zapytania ofertowego dla postępowania wszczętego 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na stronie internetowej 
beneficjenta (pomimo faktu, iż posiada on własną stronę internetową) -
przesłanie go jedynie do trzech potencjalnych wykonawców;

c) niezastosowanie w zapytaniu ofertowym przy opisie przedmiotu 
zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV);

d) brak upublicznienia informacji o wyniku postępowania (poprzedni 
Taryfikator).



Postępowanie z nieprawidłowościami i nakładanie korekt 
finansowych – podstawy prawne

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (…) (Rozporządzenie ogólne).

2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych  perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. 
Ustawa wdrożeniowa).

3. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych 
wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów 
operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 20.07.2015 r. (wytyczne 
horyzontalne).

4. Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację PO IiŚ 2014-2020 w 
zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych 
rozliczeń z 15.09.2016 r. (wytyczne programowe).



Definicje

Nieprawidłowość (indywidualna) - każde naruszenie prawa unijnego lub prawa 
krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub 
zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy 
polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez 
obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem (art. 2 pkt. 36 rozporządzenia 
ogólnego).

Aby można było mówić o wystąpieniu nieprawidłowości muszą zaistnieć 
jednocześnie trzy przesłanki:

a) naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa 
unijnego,

b) działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego oraz

c) realna albo potencjalna szkoda dla budżetu UE, polegająca na finansowaniu ze 
środków tego budżetu nieuzasadnionego wydatku.

Działania korygujące – pomniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych zawartych 
we wniosku beneficjenta o płatność o kwotę wydatków nieprawidłowych lub 
nałożenie korekty finansowej.



Zasady nakładania korekt finansowych

1. Korekta finansowa jest to kwota, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE 
dla projektu lub programu operacyjnego w związku z nieprawidłowością 
indywidualną lub systemową (za ustawą wdrożeniową).

2. Podstawą prawną do nałożenia korekty finansowej są przepisy rozporządzenia 
ogólnego, ustawa oraz umowa o dofinansowanie projektu, w której beneficjent 
zobowiązuje się realizować projekt zgodnie z odpowiednimi przepisami 
unijnymi, krajowymi, w tym w szczególności z ustawą oraz wytycznymi, o 
których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy.

3. Celem korekty finansowej jest doprowadzenie do sytuacji, w której 100% 
wydatków objętych wnioskiem o płatność, skierowanym do KE, będzie zgodnych 
z regulacjami UE i krajowymi. W odniesieniu do projektu korekta wiąże się z 
obniżeniem kwoty współfinansowania UE przyznanej temu projektowi. Kwota 
korekty może zostać ponownie wykorzystana w ramach danego programu, 
jednakże nie może zostać przeznaczona na projekt, który był przedmiotem 
korekty.



Zasady nakładania korekt finansowych (c.d.)

Sposób postępowania z nieprawidłowymi wydatkami uzależniony jest od 
momentu ich stwierdzenia. Należy wyróżnić następujące sytuacje:

a) stwierdzenie nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie realizacji projektu,

b) stwierdzenie nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku 
beneficjenta o płatność oraz

c) stwierdzenie nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o 
płatność.



Zasady nakładania korekt finansowych (c.d.)

4. Korekta finansowa jest nakładana tylko w sytuacji, gdy wydatek obarczony 
nieprawidłowością został zrefundowany (rozliczony) beneficjentowi.

5. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości przed refundacją (rozliczeniem), wydatek 
uznawany jest za niekwalifikowany (następuje pomniejszenie, obniżenie kwoty 
zatwierdzonej do rozliczenia w ramach wniosku o płatność) nie jest natomiast 
poddawany korekcie finansowej.

6. Wartość korekty finansowej wynikającej ze stwierdzonej nieprawidłowości 
indywidualnej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w 
części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE.

7. Warunki obniżenia wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków 
poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie wartości wydatków 
kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność, a także stawki procentowe 
określa rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania 
wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 
związanych z udzielaniem zamówień.



Zasady nakładania korekt finansowych (c.d.)

8. Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości oraz nałożenia korekty 
finansowej jest poprzedzone czynnościami wyjaśniającymi 
prowadzonymi przez właściwą instytucję.

9. Do stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, pomniejszenia wartości 
wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność złożonym 
przez beneficjenta przed jego zatwierdzeniem, nałożenia korekty 
finansowej oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 11, nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (ust. 4 art. 24 ustawy wdrożeniowej).



Postępowanie w celu wyegzekwowania należnych zobowiązań

W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej:

a) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – instytucja zatwierdzająca 
wniosek o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków 
kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez 
beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo;

b) w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność – właściwa instytucja 
nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od 
beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej 
wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych.



Postępowanie w celu wyegzekwowania należnych zobowiązań 
(c.d.)

O nieprawidłowo wykorzystanych środkach mówi się w sytuacji, gdy zostały 
one:

• wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;

• wykorzystane z naruszeniem procedur;

• pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Powyższe środki podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w 
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 
przekazania środków na rachunek wskazany przez organ lub jednostkę 
przekazującą te środki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
ostatecznej (po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zwrotu 
beneficjenta) określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego 
nalicza się odsetki.



Czym są nadużycia finansowe?

Nadużycie finansowe –postępowanie, jakiekolwiek umyślne działanie lub 
zaniechanie dotyczące: 

• wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub 
niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu 
sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty 
Europejskie lub w ich imieniu; 

• nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, 
w tym samym celu;

• niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na 
które zostały pierwotnie przyznane”. 



Czym są nadużycia finansowe (c.d.)?

Na podstawie doświadczeń z realizacji PO IiŚ w latach 2007 – 2013 IZ (MIiR) 
zidentyfikowała cztery najczęściej spotykane nadużycia finansowe:

a) zmowy przetargowe;
b) konflikt interesów;
c) korupcja;
d) fałszerstwo dokumentów.



Czym są nadużycia finansowe (c.d.)?

a) Zmowa przetargowa –porozumienie, którego celem lub skutkiem jest 
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na 
rynku właściwym, polegające w szczególności na uzgadnianiu przez 
przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców 
i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych 
ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. 

b) Konflikt interesów –konflikt pomiędzy obowiązkami pracowniczymi 
a interesami prywatnymi pracownika NFOŚiGW, polegający na tym, że 
interesy pracownika NFOŚiGW jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie 
wpłynąć na wykonywanie przez niego obowiązków i zadań publicznych. 
Obowiązki pracownicze należy rozumieć w szczególności jako zadania 
wynikające z zakresu obowiązków, regulacji zewnętrznych 
i wewnętrznych, w tym z kodeksu etyki. 



Czym są nadużycia finansowe (c.d.)?

c) Korupcja –obiecywanie, proponowanie, wręczanie przez jakąkolwiek 
osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści 
osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej 
osoby w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej 
funkcji, a także na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję 
publiczną bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek nienależnych korzyści, 
dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu 
propozycji lub obietnic takich korzyści, w zamian za działanie lub 
zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

d) Fałszerstwo dokumentów –przerobienie dokumentu (dokonanie zmian w 
treści prawdziwego dokumentu bez upoważnienia) lub podrobienie 
(stworzenie dokumentu i nadanie mu takich cech, które sprawiają, że 
wydaje się autentyczny) w celu użycia za autentyczny 



Procedury wewnętrzne w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym

Powinny zawierać (dobra praktyka):

I. Wprowadzenie (Deklarację o nietolerowaniu nadużyć, cel, podstawę prawną,  
zakres podmiotowy, definicje nadużyć).

II. Opis procesu przeciwdziałania nadużyciom finansowym składający się 
przynajmniej z elementów:

• zapobiegania nadużyciom (mechanizmy prewencyjne);

• rozpoznawania nadużyć (symptomy pozwalające na wykrycie);

• postępowania z nadużyciami (zgłaszanie, zabezpieczenie dowodów, ochrona 
sygnalistów);

• doskonalenia systemu przeciwdziałania nadużyciom (analiza ryzyka nadużyć/ 
skuteczności mechanizmów kontrolnych i ich doskonalenie).



Przykładowe źródła informacji na temat przeciwdziałania 
nadużyciom

o Wytyczne Komisji Europejskiej pt. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych i 
proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych” z 16.06.2015 r.;

o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć 
finansowych w ramach POIŚ 2014-2020 z dnia 19.01.2016 r.;

o Umowa o dofinansowanie;

o Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać? Poradnik dla pracowników 
administracji rządowej. (MSZ Warszawa 2015);

o Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o 
udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny 
przewodnik dla kierowników (OLAF);

o Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. 
Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających (OLAF);

o Zmowy przetargowe (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów);

o Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników (CBA 2014).



Dziękuję za uwagę


