
Szkolenie dla Beneficjentów II osi 

priorytetowej POIiŚ 2014-2020, 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu, 

Działanie 2.3 Gospodarka wodno–ściekowa 

w aglomeracjach



Program

1. Planowanie finansowe i sprawozdawczość w projekcie

2. Centralny system teleinformatyczny SL2014

3. Wniosek o płatność Beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020

4. Kwalifikowalność wydatków

5. Najczęściej spotykane błędy we wnioskach o płatność

6. Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020 działanie 2.3 

ze środków NFOŚiGW

7. Promocja i oznakowanie projektu POIiŚ 2014-2020

8. Rozliczanie wydatków i opis dokumentów księgowych

9. Wybrane zagadnienia z zakresu kontroli projektu, procedur 

zawierania umów, nadużyć finansowych oraz postępowania 

z nieprawidłowościami



Podtytuł prezentacji

Planowanie finansowe 

i sprawozdawczość w projekcie

Dominik Szymański

Departament Ochrony Wód

Warszawa/Ołtarzew, czerwiec 2017 r.



Plan prezentacji

1. Budżet programu

2. Stan realizacji konkursów, podpisanych umów

3. Cel planowania / monitoringu

4. Dokumenty planistyczne

5. Rola Beneficjentów w procesie planowania

6. Planowanie wnioskowania POIiŚ 2014-2020

7. Planowanie / Wykonanie wnioskowania POIiŚ 2014-2020

8. Planowanie / Wykonanie wnioskowania POIiŚ 2007-2013

9. Efekty rzeczowe i ekologiczne

10.Rekomendacje



Budżet Programu

Alokacja UE:

• POIiŚ 27,40 mld EUR (ok. 119 mld zł)  

• Sektor „środowisko” 3,5 mld EUR (ok. 15 mld zł)

• Działanie 2.3 1,6 mld EUR (ok. 7 mld zł)

Działanie 2.3:

Zawarto do 20.06.2017 r. 208 umów o dofinansowanie na łączną kwotę:

1. Koszt całkowity – 7,8 mld zł

2. Wydatki kwalifikowane – 4,7 mld zł

3. Wkład środków unijnych – 4 mld zł



Stan realizacji konkursu nr 

POIiŚ.2.3/1/2015

Nabór

Nabór zakończono 29.01.2016 r. 
• 150 wniosków o dofinansowanie
• 2,9 mld zł - łączna wnioskowana kwota dofinansowania

Podpisane umowy o dofinansowanie

Zawarto 99 umów o wartości: 
• dofinansowania UE  - 2 mld zł
• całkowitej projektów - 4 mld zł



Stan realizacji konkursu nr 

POIiŚ.2.3/2/2016

Nabór

Nabór zakończono 01.08.2016 r. 
• 145 wniosków o dofinansowanie
• 2,4 mld zł - łączna wnioskowana kwota dofinansowania

Podpisane umowy o dofinansowanie

Zawarto 109 umów o wartości: 
• dofinansowania UE  - 1,9 mld zł
• całkowitej projektów - 3,8 mld zł



Stan realizacji konkursu nr

POIiŚ.2.3/3/2016
Nabór

Nabór zakończono 28.02.2017 r. 

• 210 wniosków o dofinansowanie

• 4,8 mld zł - łączna wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena

128 wniosków oceniono pozytywnie na łączną kwotę dofinansowania 3,4 mld zł
7 wniosków oceniono negatywnie
4 wnioski wycofane przez wnioskodawców

Wrzesień 2017 r. – planowane rozstrzygnięcie konkursu
Alokacja – 2 mld zł



Cel planowania / monitoringu 

Celem planowania jest:

1. Określenie zapotrzebowania na środki z UE

2. Określenie certyfikacji środków UE

Celem monitoringu jest:

1. Porównanie planu z realizacją

2. Reagowanie na odchylenia

3. Podejmowanie działań naprawczych



Dokumenty planistyczne 

Plan wnioskowania i certyfikacji środków UE

• zał. 3 - harmonogram realizacji projektu

• zał. 4 - harmonogram płatności

• moduł Harmonogram płatności w SL2014 (wnioskowanie i certyfikacja)

Obowiązkowa aktualizacja

• grudzień na kolejny rok kalendarzowy

• czerwiec na dany rok (aktualizacja)

• oraz w przypadkach opisanych w § 8 ust. 9 UoD



Rola Beneficjentów w procesie planowania (1)

1. Planowanie wnioskowania o środki UE:

• Płatności zaliczkowe

• Płatności pośrednie

• Płatności końcowe

2. Planowanie certyfikacji środków UE:

• Rozliczenie zaliczki (faktury)

• Refundacja tj. płatności pośrednie i końcowe (faktury)



Rola Beneficjentów w procesie planowania (2)

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie programowania 2014-2020 każdy
z realizowanych programów operacyjnych, pod rygorem anulowania przez KE części
z podjętych zobowiązań, musi w poszczególnych latach osiągnąć określony poziom
certyfikacji.

Brak realizacji założonych wielkości może doprowadzić do anulowania jeszcze
nierozliczonego dofinansowania w ramach umów zawartych z beneficjentami.

Z tej przyczyny stopień realizacji zadanych limitów tj. prognozowane poziomy
certyfikacji (w szczególności w latach 2017-2020), podlegają stałemu i bardzo
uważnemu monitoringowi przez IP i IZ POIiŚ.



Rola Beneficjentów w procesie planowania (3)

W kontekście zasad obowiązujących w okresie programowania 2014-2020,

w odniesieniu do poszczególnych projektów szczególnego znaczenia nabiera:

• rzetelne prognozowanie ponoszonych wydatków kwalifikowanych (wymóg 

zapisany w § 8 ust. 10 UoD), w szczególności w harmonogramach projektu 

stanowiących zał. 3 i 4,  do Umowy o dofinansowanie

• terminowa realizacja powyższych prognoz (wymóg zapisany w § 4 ust. 4 pkt 3 

UoD) i postępujące wraz z nią składanie poprawnie sporządzonych wniosków 

o płatność obejmujących wydatki kwalifikowane w odpowiedniej wysokości



Planowanie wnioskowania
w latach 2016 – 2022 (zawarte umowy)
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Planowanie wnioskowania
w latach 2016 – 2022 (zawarte umowy)
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Planowanie / Wykonanie wnioskowania
(POIiŚ 2014-2020)
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Planowanie / Wykonanie wnioskowania
w latach 2010 – 2012 (POIiŚ 2007-2013)
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Efekty rzeczowe i ekologiczne

Efektami rzeczowymi i ekologicznymi z podpisanych do 31.05.2017 r. umów 
o dofinansowanie będą m.in.:

• Długość wybudowanej, przebudowanej lub wyremontowanej kanalizacji sanitarnej 2 707 km

• Długość wybudowanej, przebudowanej lub wyremontowanej sieci wodociągowej 477 km

• Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych oczysz. ścieków komunalnych 118 szt.

• Liczba wspartych stacji uzdatniania wody 39 szt.

• Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 668 266 RLM

• Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 38 688 osób



Rekomendacje (1)

Rzetelne planowanie zapotrzebowania na środki UE
oparte na aktualnych i zweryfikowanych / autoryzowanych przez
beneficjentów harmonogramach realizacji projektu

Terminowe zmiany harmonogramów płatności
każdorazowe uzasadnienie zmian + wskazanie kwot i terminów
wypłat zaległych

SL2014
bieżąca aktualizacja danych w systemie



Rekomendacje (2)

W celu zapewnienia jak najlepszego prognozowania oraz wykonania planu w zakresie wypłat
i certyfikacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o:

1. Realnego prognozowania ponoszonych wydatków.

2. Realizację założeń uzgodnionych załączników do umowy o dofinansowanie, a w szczególności
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia opóźnień mających wpływ na moment i wielkość
ponoszonych wydatków kwalifikowanych.

3. Zapewnienie jak najlepszej jakości przedkładanych wniosków o płatność.

4. Podawanie uzasadnień (wraz z podaniem planowanych działań zaradczych) w BLOKU: Postęp
rzeczowy w SL2014 w przypadku odstępstw od Harmonogramu Realizacji Projektu (Zał. 3 do
UoD) oraz od Harmonogramu płatności (Zał. 4 do UoD).



Konkurs 

POIiŚ.2.3/4/2017

???????



Dziękuję za uwagę



Podtytuł prezentacji

Jacek Wesołowski

Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych
Administrator Merytoryczny Instytucji

Warszawa/Ołtarzew, czerwiec 2017 r.

Centralny system teleinformatyczny

SL2014



Agenda

1. Logowanie do systemu

2. Moduły systemu SL2014

a. Wniosek o płatność,

b. Harmonogram płatności,

c. Baza personelu,

d. Zamówienia publiczne,

e. Korespondencja



SL2014 - logowanie

System SL2014 jest dostępny pod adresem:  https://sl2014.gov.pl

Sposoby logowania:

1. Podstawowy

2. Awaryjny

https://sl2014.gov.pl/


SL2014 - logowanie

Uwierzytelnienie za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

ePUAP.

W tym celu niezbędne jest posiadanie:

• konta w ePUAP

• profilu zaufanego

Użytkownik musi posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny.



SL2014 - logowanie

Awaryjny tryb logowania do systemu SL2014.

Tryb ten jest uruchamiany w przypadku kiedy logowanie do SL2014 za pomocą profilu
zaufanego jest niemożliwe z powodu niedostępności platformy ePUAP.

W tym przypadku login do systemu to numer PESEL użytkownika zgłoszonego przez
Beneficjenta i zarejestrowanego w trakcie wprowadzania umowy o dofinansowanie.



SL2014 - moduły

• Wniosek o płatność

• Korespondencja

• Harmonogram płatności

• Monitorowanie uczestników

• Baza personelu

• Zamówienia publiczne



Wniosek o płatność
(rejestracja wniosku)

W celu zarejestrowania wniosku o płatność należy:
• wskazać okres za jaki składamy wniosek
• wybrać rodzaj wniosku



Wniosek o płatność

Rodzaje wniosków jakie można składać w systemie: 

• o zaliczkę – w przypadku gdy beneficjent reprezentuje
państwową jednostkę budżetową to nie zaznacza tego rodzaju
wniosku,

• o refundację, 

• rozliczający zaliczkę, 

• sprawozdawczy, 

• o płatność końcową. 



Wniosek o płatność

Po zarejestrowaniu wniosku dostępne będą następujące zakładki:
• Projekt
• Postęp rzeczowy
• Postęp finansowy
• Informacje
• Załączniki 



Wniosek o płatność – Projekt

Wydatki ogółem – Suma wydatków kwalifikowanych
i niekwalifikowanych. Kwota powinna być zgodna z wartością
ogółem dofinansowania wykazaną w tabeli Zestawienie
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w bloku
Postęp finansowy dla wydatków przedstawionych do refundacji.

Refundacja – należy wprowadzić ich całkowitą wartość z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. Pole jest obowiązkowe jeśli w pozycji 
Rodzaj wniosku o płatność wybrano Wniosek o refundację.



Wniosek o płatność
(Postęp rzeczowy realizacji projektu)

W tej części wniosku trzeba przedstawić stan realizacji poszczególnych zadań, które zostały określone
w umowie o dofinansowanie. W kolumnie Stan realizacji (dla każdego zadania) należy:

• zamieść krótki opis prezentujący stan realizacji danego zadania na koniec okresu sprawozdawczego
np.: przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie/kontynuację/zakończenie
robót.

• dla działań informacyjno-promocyjnych – trzeba podać w szczególności liczbę i termin umieszczenia plakatu lub
tablicy informacyjnej/pamiątkowej.

Tutaj trzeba również zamieścić informację o ewentualnych opóźnieniach/przyspieszeniach/rozbieżnościach w
stosunku do obowiązującego na moment złożenia wniosku o płatność harmonogramu realizacji projektu,
dołączanego do umowy o dofinansowanie oraz odnieś się do informacji zawartej w tabeli Planowany przebieg
realizacji projektu z poprzedniego wniosku o płatność.



Wniosek o płatność
(Wskaźniki produktu i rezultatu)

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym – w tym polu wprowadzamy wartość wskaźnika, jaka została
osiągnięta w okresie za jaki składany jest wniosek o płatność.

Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu – jeśli wniosek jest wnioskiem o płatność końcową, to
w tym polu wprowadzamy ostateczną wartość wskaźnika osiągniętą w momencie składania tego wniosku.



Wniosek o płatność
(Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu i Planowany przebieg 

realizacji)

Należy opisać ewentualne problemy napotkane w trakcie realizacji projektu w okresie objętym danym wnioskiem
o płatność. Dodatkowo należy opisać zadania planowane do realizacji, a niezrealizowane w tym okresie, wraz
z podaniem powodów odstąpienia od ich realizacji bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających
ich wykonanie.

W tej części należy wprowadzić opis planu działania w ramach dalszej realizacji projektu
i zadań w nim przewidzianych do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność.
Informacja powinna dotyczyć tylko tych zadań, w których są planowane działania.



Wniosek o płatność
(Postęp finansowy)

• Zestawienie dokumentów – szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych
w danym okresie sprawozdawczym.

• Wydatki rozliczane ryczałtowo – nie wypełniana w ramach POIiŚ.

• Zwroty/korekty – wartości tu wprowadzone pomniejszą lub powiększą dane narastająco (czyli 
od początku realizacji projektu) w tabeli Postęp finansowy.

• Źródła finansowania wydatków – wprowadzamy wydatki poniesionych w ramach składanego 
wniosku w podziale na źródła finansowania.

• Rozliczanie zaliczek – informacje w zakresie rozliczenia dotychczas przyznanych zaliczek.

• Postęp finansowy – tabela uzupełniana automatycznie prezentuje zbiorcze informacje
o wszelkich kwotach wydatków w ramach projektu.

• Dochód – wprowadzamy rodzaj dochodu i jego kwotę, jeśli w trakcie realizacji projektu został
on wygenerowany (w okresie za jaki składany jest wniosek).



Wniosek o płatność
(Zestawienie dokumentów)

• Należy wykazać faktury (lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)
zapłacone w całości, które dokumentują wydatki kwalifikowalne jak
i niekwalifikowalne poniesione w okresie objętym danym wnioskiem o płatność.

• W zestawieniu trzeba również wykazać również wydatki niekwalifikowalne
związane z realizacją projektu, które zostały poniesione w okresie objętym
wnioskiem o płatność.

Uwaga:

Wydatki niekwalifikowalne należy przedstawić dla każdego zadania w jednej
pozycji zestawienia, jako kwotę ogółem dla tych wydatków. Dla tych wydatków
nie dołączamy załączników.



Wniosek o płatność
(Zestawienie dokumentów)

Dwa sposoby wypełniania:

• ręczne wypełnienie każdej pozycji

• wczytanie pliku w formacie .xls





Wniosek o płatność
(Zestawienie dokumentów)

• Numer dokumentu – numer dokumentu jaki został nadany przez jego wystawcę.

• NIP wystawcy dokumentu / PESEL – pole składające się z 2 elementów – listy rozwijalnej
Rodzaj identyfikatora zawierającej następujące wartości (NIP, PESEL,
Nr zagr., Nie dotyczy) oraz pola szczegółowego, które uzupełniamy w zależności od wyboru w
polu Rodzaj identyfikatora.

• Faktura korygująca – zaznaczamy jeżeli wykazany w zestawieniu dokument jest korygującym
dla innego dokumentu wykazanego w zestawieniu.

Fakturę korygującą wprowadzamy bezpośrednio po dokumencie korygowanym. Jeśli faktura
korygująca dotyczy dokumentu wykazanego w poprzednim wniosku
o płatność, trzeba ją wykazać na początku zestawienia. W polu uwagi należy wprowadzić
numer dokumentu, którego dotyczy dana korekta.

Fakturę korygująca należy wykazać w pierwszym wniosku o płatność po jej otrzymaniu.



Wniosek o płatność
(Zestawienie dokumentów)

W tabeli należy ująć informację tylko i wyłącznie z faktury korygującej:

• jeśli dotyczy faktury korygowanej opłaconej w tym samym okresie
sprawozdawczym i jeśli wynika z niej ostateczna prawidłowa wartość wydatku to
wówczas podajemy wartości wydatku po korekcie;

• jeśli dotyczy faktury korygowanej, która ujęta została we wcześniejszym wniosku
o płatność to fakturę taką należy ująć w Zestawieniu ze znakiem „minus” (jeśli na
podstawie tej faktury została pomniejszona należność dla wykonawcy) lub ze
znakiem „plus” (jeśli na podstawie tej faktury została zwiększona należność dla
wykonawcy) – wprowadzamy tylko wartość, o którą dokonano korekty pierwotnej
faktury;



Wniosek o płatność
(Zestawienie dokumentów)

• Nr księgowy lub ewidencyjny – numer księgowy lub ewidencyjny dla dokumentu,
jaki został nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi
rachunkowe.

• Data wystawienia dokumentu.

• Data zapłaty – należy podać datę uregulowania należności. Jeżeli płatność była
dokonana w więcej niż jednym terminie należy dodać kolejne daty lub określić daty
graniczne.

Uwaga IZ – w przypadku rozliczania amortyzacji pole należy wypełnić poprzez
wprowadzenie daty wystawienia dokumentu.



Wniosek o płatność
(Zestawienie dokumentów)

• Nazwa towaru lub usługi – podajemy nazwę towaru lub usługi z dokumentu
księgowego.

• Numer kontraktu - w tym polu dostępne są kontrakty, jakie zostały wprowadzone
w ramach modułu Zamówienia publiczne.

• Należy wybrać odpowiedni numer kontraktu, dla którego został poniesiony
wydatek wykazany w zestawieniu.

• W sytuacji kiedy wykazany dokument nie dotyczy kontraktu z wykonawcą
wyłonionym w ramach zamówienia publicznego można uzupełnić pole wartością
Nie dotyczy.

Uwaga IZ: 
W przypadku kontraktów niezarejestrowanych w module Zamówienia publiczne, należy
podać w polu Nazwa towaru lub usługi numer umowy/zlecenia, która stanowi podstawę
dokonania wydatku z wykonawcą oraz datę zawarcia kontraktu i nazwę wykonawcy.



Wniosek o płatność
(Zestawienie dokumentów)

Kwota dokumentu brutto – kwota brutto dokumentu wykazanego w zestawieniu.

Uwaga IZ: 

Należy wpisać kwotę brutto, na jaką opiewa dokument nawet, jeśli w kwocie tej
zawierają się wydatki poniesione w ramach innego projektu czy też programu
operacyjnego lub w ogóle nie związane z żadnym projektem, jak również niezależnie
od tego czy dotyczy kilku kategorii kosztów i czy dokument jest płacony w ratach.
Podanie kwoty dokumentu brutto jest istotne z punktu identyfikacji dowodu
księgowego – kontrola krzyżowa.

Kwota dokumentu netto – jeżeli dotyczy to dokumentu, który nie jest fakturą VAT to
kwota dokumentu netto powinna być równa kwocie dokumentu brutto.



Wniosek o płatność
(Zestawienie dokumentów)

• Kategoria kosztów – Nazwa kosztu – w polu jest dostępna lista kategorii kosztów wraz z
przypisaną do niej nazwą kosztu, jakie zostały wprowadzone w umowie
o dofinansowanie dla tego zadania.

• Wydatki ogółem – podajemy kwotę wydatków obejmującą zarówno wydatki kwalifikowane,
jak i niekwalifikowane.

• Wydatki kwalifikowane – należy podać kwotę wydatków kwalifikowanych (razem
z VAT, jeśli jest on kosztem kwalifikowanym).

• W tym VAT – należy przedstawić kwotę VAT odnoszącą się tylko do wydatków
kwalifikowalnych, jakie zostały wykazane w polu wcześniejszym oraz jeżeli VAT sam stanowi
koszt kwalifikowalny. W przypadku nie kwalifikowalności VAT należy pozostawić wartość
domyślną „0,00”.

• Dofinansowanie – pole wyliczane przez system.



Wniosek o płatność
(Zestawienie dokumentów)

• Kategoria podlegająca limitom – w polu jest dostępna lista kategorii wydatków,
których postęp realizacji należy monitorować w ramach projektu zgodnie z tym, co
zostało określone w umowie o dofinansowanie.

• Jeżeli jeden dokument wykazany w zestawieniu dotyczy kilku kategorii
wydatków masz możliwość dodania kolejnych pozycji przy pomocy funkcji
Dodaj

• Dla każdej dodanej kategorii wydatków konieczne jest uzupełnienie odrębnych
wartości w polu wydatki w ramach limitu.

• Wydatki w ramach limitu – podajemy kwotę, jaka jest powiązana z kategorią
wydatków wykazaną w polu wcześniejszym.

Pole jest nieedytowalne, jeśli w polu Kategoria podlegająca limitom nie wybrano
żadnej dostępnej do wyboru kategorii wydatków innej niż wartość domyślna Nie
dotyczy.



Wniosek o płatność
(Zestawienie dokumentów)

• Uwagi – miejsce na dodatkowe informacje opisowe dotyczące konkretnego
dokumentu wykazanego w zestawieniu, np. w przypadku faktury korygującej
informacja o numerze faktury, której dotyczy korekta.

• Załącznik – miejsce na załączenie zeskanowanego dokumentu wykazanego
w ramach zestawienia. Maksymalna wielkość załącznika to 20 MB.

Uwaga IZ:

Załączamy tutaj dowód księgowy wraz z odpowiednim opisem, potwierdzenie zapłaty oraz
ewentualnie dodatkowe dokumenty wynikające z Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność
beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020.

W sytuacji, gdy w danym wniosku jako kwalifikowalne deklarowane są ponownie te same
wydatki, które deklarował już wcześniej, jednak nie zostały one uznane za kwalifikowane lub
instytucja weryfikująca nie uznała ich za kwalifikowane na wcześniejszym etapie z powodu
wątpliwości – nie jest wymagane, aby ponownie dołączać do bieżącego wniosku o płatność
wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie danego wydatku. Wystarczające jest, że
zostaną dołączone dokumenty, które nie zostały dołączone wcześniej lub, które uległy zmianie.



Wniosek o płatność
(Zwroty/Korekty)

Tabelę, w której można dokonać korekt w wartościach narastająco w tabeli Postęp
finansowy.

Jeżeli we wcześniej złożonych wnioskach, został źle przypisany wydatek do zadania,
kategorii kosztów, kategorii podlegającej limitom lub błędnie przypisano kwotę
wydatku, konieczne może być dokonanie odpowiedniej korekty w wartościach
narastająco.

• Wartości wpisane ze znakiem „-” pomniejszą kwoty narastająco

• Wartości wpisane bez znaku „-” powiększą kwoty narastająco

Ponadto, w przypadku gdy we wcześniejszych wnioskach o płatność zostały rozliczone
wydatki, które zgodnie z aktualną umową nie powinny być rozliczone, w celu
odzwierciedlenia prawidłowego postępu finansowego konieczne będzie dokonanie
odpowiednich pomniejszeń w zakresie wydatków rozliczonych w poprzednich
wnioskach.



Wniosek o płatność
(Zwroty/Korekty)



Wniosek o płatność
(Źródła finansowania wydatków)

Tabela, w której należy wskazać źródła sfinansowania wydatków objętych bieżącym
wnioskiem o płatność – wykazane źródła muszą być zgodnie ze źródłami jakie zostały
wprowadzone w umowie o dofinansowanie projektu i proporcjami przyjętymi
pomiędzy tymi źródłami.



Wniosek o płatność
(Rozliczenie zaliczek)

• W tabeli należy przedstawić wydatki stanowiące rozliczenie zaliczki/transz zaliczek
w przypadku gdy zgodnie z umową Beneficjent może wnioskować o zaliczki.
W innym przypadku tabelę należy pozostawić nieuzupełnioną.

• Na podstawie wprowadzonych informacji system prezentuje kwotę zaliczki, która
pozostaje do rozliczenia oraz wylicza procentowy stopień rozliczenia udzielonych
zaliczek.

• W tabeli trzeba również podać kwotę odsetek narosłych na rachunku i zwróconych
na konto instytucji.



Wniosek o płatność
(Postęp finansowy)



Wniosek o płatność
(Postęp finansowy)

Część wniosku o płatność uzupełniana jest automatycznie przez system, w której
widoczne są informacje w zakresie:

• danych finansowych narastająco od początku realizacji projektu oraz kwot
wykazanych w bieżącym wniosku w podziale na wydatki, wydatki kwalifikowalne
i dofinansowanie.

• procentowego stopnia realizacji projektu, wyliczonego jako stosunek kwoty
wydatków kwalifikowalnych narastająco do wartości wydatków kwalifikowalnych
określonych w umowie o dofinansowanie.

Powyższe dane prezentowane są dla poszczególnych pozycji, dotyczących wydatków
rzeczywiście ponoszonych jak i rozliczanych ryczałtowo, określonych
w zakresie finansowym w umowie o dofinansowanie. Dostępne są również
podsumowania w ramach poszczególnych zadań jak i całego projektu.



Wniosek o płatność
(Dochód)

• W tej części należy wykazać dochód, który nie został uwzględniony w momencie
podpisania umowy o dofinansowanie projektu, i który powinien pomniejszyć
wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność.

• Wprowadzone kwoty powinny uwzględniać wszelkie przychody, które zostaną
wygenerowane w trakcie realizacji projektu (związane np. z przygotowaniem
terenu pod inwestycję – dochód ze sprzedaży złomu uzyskany w trakcie rozbiórki
budynku bądź ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew).

• W przypadku, gdy do powstania dochodu przyczyniły się zarówno wydatki,
kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne, w tabeli trzeba wskazać część dochodu
odpowiadającą relacji wydatków kwalifikowanych do wydatków ogółem, które
przyczyniły się do powstania dochodu.



Wniosek o płatność
(Dochód)



Wniosek o płatność
(Informacje)

Część wniosku dotycząca informacji o:
• zgodności realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
• miejscu przechowywania dokumentacji.



Wniosek o płatność
(Informacje – Polityki wspólnotowe)

• System domyślnie potwierdza, iż projekt jest realizowany zgodnie
z zasadami polityk wspólnotowych. W przypadku nieprzestrzegania polityk
UE (tj. odznaczenia widocznego check-boxa), należy opisać w kilku
zdaniach, na czym polegały ewentualne odstępstwa oraz wskazać podjęte
działania naprawcze.

• W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty dodatkowo w opisie
trzeba uwzględnić wyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie
zasad polityk wspólnotowych.



Wniosek o płatność
(Informacje – Oświadczenia)

W tym polu należy podać dokładny adres. Informację trzeba uzupełnić w pierwszym
wniosku. W kolejnych pole będzie inicjowane wartością z poprzedniego wniosku.
Trzeba pamiętać o aktualizacji tej informacji, jeżeli ulegnie ona zmianie.



Wniosek o płatność
(Załączniki)

Faktury jest przeznaczony na załączanie dokumentów wymaganych w procesie rozliczania
wydatków.
Odbiór/wykonanie prac jest przeznaczony na załączanie dokumentów oświadczających
wykonanie prac w ramach projektu (jeżeli jest to wymagane w ramach umowy, którą
podpisałeś/aś z instytucją).
Inne dokumenty jest przeznaczony na pozostałe dokumenty, których wymaga IW,
np. wyciągi z rachunków bankowych czy raporty z systemów księgowo-finansowych.



Wniosek o płatność
(Sprawdzenie poprawności wypełnienia)

W dowolnym momencie procesu tworzenia wniosku o płatność, istnieje
możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych poprzez
funkcję Sprawdź



Wniosek o płatność
(Sprawdzenie poprawności wypełnienia)

Jeżeli po jej uruchomieniu system SL2014 nie wykryje żadnych błędów, to
pojawi się następujący komunikat.

Jeżeli jednak zostaną stwierdzone błędy związane z nieprawidłowym
wypełnieniem wniosku lub niekompletnością danych, system wyświetli
dodatkowy blok - Wynik walidacji



Wniosek o płatność
(Sprawdzenie poprawności wypełnienia)



Wniosek o płatność
(wysyłanie wniosku)

Po utworzeniu wniosku o płatność, należy przekazać go do instytucji, która go 
zweryfikuje. Aby to zrobić, wybieramy funkcję Złóż wniosek 

Po wybraniu tej funkcji, system SL2014 jeszcze raz zweryfikuje poprawność
wniosku. Jeżeli system nie wykryje żadnych błędów, aby przesłać go do
instytucji wniosek musi zostać podpisany. SL2014 umożliwia podpisanie
wniosku o płatność poprzez:

• profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany. 

W przypadku awaryjnej ścieżki logowania poprzez certyfikat niekwalifikowany 
SL2014.

Bez podpisu wniosku nie jest możliwe przekazanie go do instytucji 
odpowiedzialnej za jego weryfikację.



Wniosek o płatność
(wysyłanie wniosku)

Po wyborze funkcji Złóż wniosek, system przedstawi listę wyboru dostępnych 
wariantów podpisu wniosku.



Wniosek o płatność
(wysyłanie wniosku)

Po podpisaniu i wysyłce wniosku pojawi się komunikat.

W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających podpisanie wniosku przez 
ePUAP system wyświetli poniższy komunikat.



Wniosek o płatność
(wysyłanie wniosku)

W takiej sytuacji – w przypadku wyboru certyfikatu niekwalifikowanego autoryzacja
podpisu polega na przesłaniu na adres e-mail osoby uprawnionej (znajdującej się na
liście osób uprawnionych stanowiącej część umowy o dofinansowanie) specjalnego
kodu, za pomocą którego wniosek zostanie podpisany.



Harmonogram płatności

Moduł służy do przekazywania informacji na temat planowanych wydatków
w projekcie.

• informacja, dotycząca planowanych wydatków kwalifikowalnych oraz
wartości dofinansowania, może obejmować różne przedziały czasowe:
kwartały czy miesiące.

Harmonogram może obejmować najbliższe cztery kwartały, cały okres
realizacji projektu założony w umowie, a także wykraczać poza ten okres.



Harmonogram płatności

Ekran na którym znajdują się dane dotyczące harmonogramu podzielony jest na 3 elementy:

• Harmonogram – tabela zawierająca nr wersji harmonogramu, oraz jego status,

• Dane szczegółowe – tabela zawierająca dane szczegółowe harmonogramu, tj. podział na
kwartały/miesiące oraz wartości kwotowe,

• Informacje ogólne z karty umowy – sekcja nieedytowalna, prezentująca dla ułatwienia dane
kwotowe z aktualnej wersji umowy wprowadzonej do systemu.

Po wypełnieniu harmonogram należy przesłać do Instytucji Wdrażającej. Po wysłaniu
harmonogram nie będzie mógł być edytowany i usunięty.



Harmonogram płatności



Harmonogram płatności



Harmonogram płatności



Baza personelu

• Baza personelu to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie wszelkich
danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy
zaangażowania czy jego wymiaru.

• W bazie powinny znaleźć się dane osób zaangażowanych do realizacji zadań lub
czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście zgodnie z aktualną definicją
personelu projektu w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.



Baza personelu

• Celem funkcjonowania Bazy Personelu nie jest ewidencjonowanie godzin pracy,
ale weryfikacja czy wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej
zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, czyli, czy:

• obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej
i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,

• łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów,
nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

• Planowany czas pracy powinien być uzupełniony, z góry za cały okres
zaangażowania.



Baza personelu

Ekran główny podzielony jest na 3 zasadnicze sekcje, tj.:

• Personel projektu (w tym sekcja służąca do nawigacji pomiędzy zaangażowanymi
osobami - Lista personelu),

• Planowany czas pracy,

Planowany czas pracy zawiera dodatkowo sekcję służącą do nawigacji pomiędzy
poszczególnymi okresami – Okres zaangażowania.

Po zapisaniu informacji o personelu możliwe jest uzupełnienie szczegółowych informacji
o planowanym czasie pracy danej osoby. Jeżeli dana osoba ma więcej niż jedno stanowisko,
trzeba uzupełnić dane dotyczące każdego z nich – poprzez wybór odpowiedniego przycisku
w sekcji Personel projektu.

Uwaga! Blok Planowany czas pracy jest dostępny, jeżeli wartość w polu Forma
zaangażowania jest inna niż umowa o dzieło.



Baza personelu



Baza personelu

• Poprzez funkcję Dodaj stanowisko można wprowadzić wiele zakresów
danych dla różnych stanowisk, jakie pełni dana osoba zaangażowana w projekcie.
Dane dotyczące formy zaangażowania, wymiaru czasu pracy czy okresu należy
uzupełnić w kontekście danego stanowiska.

• Forma zaangażowania – należy wybrać właściwą wartość z listy rozwijalnej tj.:

 Inna forma zaangażowania;

 Kontrakt;

 Oddelegowanie;

 Stosunek pracy;

 Stosunek pracy - dodatek;

 Samozatrudnienie;

 Umowa o dzieło;

 Umowa zlecenie.



Baza personelu



Baza personelu
(czas pracy)

Po zapisaniu informacji o personelu jest możliwe uzupełnienie szczegółowych
informacji o czasie pracy danej osoby. Jeżeli dana osoba ma więcej niż jedno
stanowisko, należy uzupełnić dane dotyczące każdego z nich – poprzez wybór
odpowiedniego przycisku w sekcji Personel projektu.

Ważne !

• Można wykazać kilka przedziałów godzinowych dla jednego dnia (np.: jeżeli
personel pracuje kilka godzin rano i po południu)

• Tzw. godziny lekcyjne przelicz na godziny zegarowe.

• Czas pracy jest zablokowany do edycji dla informacji o statusie: przesłany. Jeżeli
chcesz poprawić dane w zakresie czasu pracy dla przesłanego miesiąca, trzeba
zwrócić się do IW o jego wycofanie.



Zamówienia publiczne

Ten moduł systemu słuzy do gromadzenia danych dotyczących zamówień publicznych w ramach
realizowanego projektu, oraz zawartych w ramach tych zamówień kontraktów i ich
wykonawców.

Informacje są tam wprowadzane w przypadku, gdy spełniony jest następujący warunek:

• Beneficjent jest zobowiązany do stosowania Prawa Zamówień Publicznych, a wartość
zamówień i konkursów przekracza próg 30 000 EUR (zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych; Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Spełnienie tego warunku oznacza konieczność przekazania informacji o wszystkich przetargach
niezależnie od trybu ich ogłoszenia (przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki, itd.).

• Informacje należy wprowadzić niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 
i zawarciu umowy z wykonawcą. 

Bez wprowadzonej informacji o podpisanej umowie z wykonawcą, Beneficjent nie powinien
rozliczać wydatków związanych z tym zamówieniem we wniosku o płatność.



Zamówienia publiczne

Ekran tego modułu podzielony jest na 3 zasadnicze sekcje, tj.:

• Lista zamówień

• Informacje o zamówieniu

• Informacje o kontrakcie



Zamówienia publiczne



Zamówienia publiczne

Po wprowadzeniu informacji o zamówieniu i przesłaniu do Instytucji Wdrażającej, 
możliwe jest wprowadzanie danych do sekcji Informacje o kontrakcie.



Korespondencja

W systemie SL2014 znajduje się moduł umożliwiający prowadzenie korespondencji
oraz wymianę dokumentów z instytucją, która jest odpowiedzialna za weryfikację
wniosków o płatność.

W ramach tej funkcjonalności można wysyłać do IW:

• oficjalne pisma, które są podpisywane elektronicznie przez profil zaufany
ePUAP bądź certyfikat kwalifikowany,

• wiadomości (tak korespondencja e-mail), np. do prowadzenia roboczej
korespondencji z koordynatorem projektu.



Przydatne linki

System SL2014

https://sl2014.gov.pl/FLogin/Flogin.aspx

Serwis informacyjny POIiŚ NFOŚiGW

http://poiis.nfosigw.gov.pl/

Adres e-mail administratora w NFOŚiGW:

ami.pois@nfosigw.gov.pl

https://sl2014.gov.pl/FLogin/Flogin.aspx
http://poiis.nfosigw.gov.pl/
mailto:ami.pois@nfosigw.gov.pl


Dziękuję za uwagę



Podtytuł prezentacji

Anna Borowska

Departament Ochrony Wód

Warszawa/Ołtarzew, czerwiec 2017 r.

Wniosek o płatność Beneficjenta 
w ramach POIiŚ 2014-2020



Wniosek o płatność Beneficjenta 
w ramach POIiŚ 2014-2020

Funkcje wniosku o płatność:

 rozliczenie dofinansowania przekazanego w ramach transz zaliczek,

 wnioskowanie o wypłatę zaliczki lub jej transzy,

 wnioskowanie o refundację wydatków poniesionych przez
beneficjenta z jego środków własnych,

 przekazanie informacji o postępie rzeczowym projektu.

WoP może służyć jednocześnie realizacji kilku funkcji.



Wniosek o płatność Beneficjenta 
w ramach POIiŚ 2014-2020

Terminy składania wniosku:

 nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (od podpisania umowy
o dofinansowanie),

 w przypadku wniosków o płatność dotyczących wyłącznie
wydatków na zakup gruntów, możliwe jest składanie wniosków
w krótszych odstępach czasowych (np. jednodniowych) - bez
wypełniania części sprawozdawczej - po uzgodnieniu z IW/IP.



Wniosek o płatność Beneficjenta 
w ramach POIiŚ 2014-2020

Terminy składania wniosku:

 w terminie do 14 dni kalendarzowych po upływie okresu
sprawozdawczego za jaki wniosek jest składany.

Wyjątek:

• Wniosek ostatecznie rozliczający daną transzę zaliczki – najpóźniej
w terminie zgodnym z §8 ust. 3 Umowy o dofinasowanie;

• Wniosek o płatność końcową – w terminie 30 dni od zakończenia
okresu kwalifikowania wydatków, zgodnie z §7 ust. 3 Umowy
o dofinasowanie.



Wniosek o płatność Beneficjenta 
w ramach POIiŚ 2014-2020

 Wniosek o płatność składany jest niezależnie od tego, czy beneficjent
deklaruje w nim wydatki, czy przedstawia jedynie postęp rzeczowy
projektu;

 Data początkowa okresu, za który składany jest pierwszy wniosek o
płatność, pokrywa się z:

• datą zawarcia Umowy o dofinansowanie lub

• datą rozpoczęcia okresu kwalifikowania wydatków dla projektu
określoną w Umowie o dofinansowanie (§7 ust. 2) - gdy jest ona
wcześniejsza niż data zawarcia UoD;

 GWD zapewnia ciągłość i jednocześnie nienakładanie się okresów
sprawozdawczych składanych wniosków o płatność.



Wniosek o płatność Beneficjenta 
w ramach POIiŚ 2014-2020

 Data końcowa okresu za jaki składany jest każdy wniosek powinna
pokrywać się z datą ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Wyjątek:

• wniosek o płatność końcową,

• wniosek ostatecznie rozliczający zaliczkę, z uwagi na termin na rozliczenie
otrzymanej transzy zaliczki określony w §8 ust. 3 Umowie o Dofinansowanie,

• wniosek o płatność, obejmujący wydatek, w stosunku do którego data
wystawienia dowodu księgowego mieści się w wymaganym okresie
sprawozdawczym, ale poniesiony został w okresie od zakończenia miesiąca
kalendarzowego do upływu terminu na złożenie wniosku o płatność,

• wniosek o płatność dotyczący wydatków na zakup gruntów.



Wniosek o płatność Beneficjenta 
w ramach POIiŚ 2014-2020

Forma składania wniosku:

 Elektroniczna – przy wykorzystaniu SL2014

Za datę złożenia wniosku w SL2014 przyjmuje się datę przesłania wniosku 
(pole uzupełniane automatycznie). 

 Papierowa – tylko w przypadku awarii SL2014

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę stempla pocztowego lub datę
wpływu* wniosku o płatność do kancelarii IW.

*gdy wniosek nie jest przesyłany za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)



Wniosek o płatność Beneficjenta 
w ramach POIiŚ 2014-2020

 Wniosek o płatność beneficjenta należy wypełnić zgodnie
z Podręcznikiem Beneficjenta (SL2014) uszczegółowionym
w zakresie POIiŚ.

 Podręcznik znajduje się na stronie internetowej
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/korzystaj-z-
systemu-sl-2014/

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/korzystaj-z-systemu-sl-2014/


Wniosek o płatność Beneficjenta 
w ramach POIiŚ 2014-2020

 Uszczegółowienie zasad rozliczania wydatków i składania
Wniosków o płatność określają Zalecenia w zakresie wzoru wniosku
o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020.

 Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność […] dostępne są:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-o-
platnosc-beneficjenta-w-ramach-poiis-2014-2020/

 Listę dokumentów, jakie należy załączyć do Wniosku o Płatność
określa m.in. załącznik nr 2 i 4 do Zaleceń w zakresie wzoru wniosku
o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-o-platnosc-beneficjenta-w-ramach-poiis-2014-2020/


Wniosek o płatność Beneficjenta 
w ramach POIiŚ 2014-2020

 Dostęp do Systemu SL2014 nadawany jest na podstawie Wniosku
o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej
złożonego w IW w wersji papierowej (podpisanej przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta).

 Wszystkie działania w SL2014, podejmowane przez osoby
uprawnione zgodnie z ww. załącznikiem będą działaniami
podejmowanymi w imieniu i na rzecz beneficjenta.



Wniosek o płatność Beneficjenta 
w ramach POIiŚ 2014-2020

 Wzór ww. wniosku stanowi Załącznik nr 5 do „Wytycznych w
zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci
elektronicznej na lata 2014-2020” (dostępny:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-warunkow-
gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-
lata-2014-2020/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-2014-2020/


Dziękuję za uwagę



Podtytuł prezentacji

Sylwia Mróz

p.o. Dyrektora Departamentu Kontroli Rozliczeń

Warszawa/Ołtarzew, czerwiec 2017 r.

Kwalifikowalność wydatków 
w projektach POIiŚ 2014-2020



Nieprawidłowość to wszelkie naruszenie przepisów prawa

wspólnotowego i krajowego wynikające z działania lub zaniedbania

ze strony podmiotu zaangażowanego w realizację projektu, które

spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie

Unii Europejskiej w związku z finansowaniem nieuzasadnionego

wydatku.



Ocena kwalifikacji projektu do dofinansowania ze środków unijnych

jest dokonywana na etapie oceny wniosków o dofinansowanie.

Ale sam fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia, nie

oznacza, że wszystkie wydatki poniesione podczas realizacji tego

projektu będą uznane za kwalifikowane.



Punkt „C” wzoru wniosku od dofinansowanie:

KOSZT CAŁKOWITY I KOSZT KWALIFIKOWANY

Tabela zawarta w punkcie C powinna obejmować wszystkie koszty

niezbędne do zrealizowania projektu, zarówno kwalifikowalne, jak i

niekwalifikowalne.

Koszty niekwalifikowalne obejmują:

• wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności,

• wydatki niekwalifikowalne na mocy obowiązujących przepisów

unijnych i krajowych,

• inne wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, a

niezgłoszone do współfinansowania.



Ramy czasowe okresu kwalifikowania wydatków

Pod pojęciem okresu kwalifikowania wydatków należy rozumieć okres,

w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowane. Wydatki

poniesiona poza tym okresem nie stanowią wydatków kwalifikowanych.

Dla POIiŚ 2014-2020: początek okresu kwalifikowania: 1 styczeń

2014r., koniec okresu kwalifikowania: 31 grudzień 2023 r.

Ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu jest

określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z beneficjentem,

która określa zarówno początkową, jak i końcową datę

kwalifikowalności wydatków.



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.



Artykuł 65

Kwalifikowalność

Kwalifikowalność wydatków ustala się na podstawie przepisów

krajowych, z wyjątkiem przypadków, w których szczegółowe przepisy

zostały ustanowione w niniejszym rozporządzeniu lub na jego

podstawie, bądź w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy

lub na ich podstawie.



WAŻNE:

„Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”



Wydatki kwalifikowane związane z przygotowaniem 

projektu

Dotyczą m. in.:

• studium wykonalności,

w tym:

 analizy finansowej,

 dokumentacji technicznej,

 raportu oddziaływania na środowisko,

• wniosku na dofinansowanie (oprócz wydatków poniesionych na wypełnienie

formularza wniosku o dofinansowanie),

• dokumentacji przetargowej dla poszczególnych kontraktów,

• uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

Warunkiem uznania tych wydatków za kwalifikowane jest ich wskazanie

we wniosku o dofinansowanie.



Nabycie nieruchomości

Dotyczy m.in.:

• zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

• zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej,

• nabycia prawa użytkowania wieczystego,

• nabycia innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. dzierżawa),

• obowiązkowych odszkodowań wynikających z ustanowienia obszaru

ograniczonego użytkowania,

• wydatków związanych z zakupem nieruchomości/użytkowaniem

wieczystym.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych należących do tej kategorii

nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych (z

wyłączeniem, m. in. wydatków związanych z nabyciem).



Wydatki kwalifikowane związane z zarządzaniem 

projektem

Dotyczą m. in.:

• nadzoru nad kontraktami na roboty budowlane,

• kosztów ogólnych (np. opłaty czynszowe, koszty administracyjne),

• wydatków osobowych,

• zakupu i instalacji systemów informatycznych wspomagających

zarządzanie i monitorowanie projektu,

• pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (np.

niezbędne ekspertyzy, porady prawne, szkolenia).

Warunkiem uznania tych wydatków za kwalifikowane jest ich wskazanie we

wniosku o dofinansowanie.



Łączna kwota wydatków kwalifikowanych związanych z

zarządzaniem (z wyłączeniem wydatków związanych z nadzorem

nad robotami budowalnymi) musi spełniać jednocześnie dwa

warunki:

1. ≤ 250 000 PLN + 3% całkowitych wydatków kwalifikowanych

projektu,

2. ≤ 20% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.



Wydatki osobowe (wynagrodzenia)

Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowane pod

warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie

stosowanym u beneficjenta (również poza projektami

współfinansowanymi z POIiŚ) na analogicznych stanowiskach lub na

stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji, są ponoszone

zgodnie z przepisami krajowymi (Kodeksem pracy) oraz przepisami

danej jednostki organizacyjnej (porozumieniami, regulaminami,

statutami) oraz łączne zaangażowanie osoby, której wynagrodzenie

podlega refundacji z POIiŚ, nie przekracza 276 godzin miesięcznej

pracy przy realizacji projektów finansowanych z funduszy

strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym

środków własnych beneficjenta.



Kwalifikowane są składniki wynagrodzenia brutto.

W przypadku kwalifikacji nagród lub premii, zasady ich

przyznawania muszą obejmować wszystkich pracowników instytucji,

czyli muszą być takie same dla personelu zaangażowanego w

realizację projektu, jak i dla pozostałych pracowników beneficjenta,

oraz zasady te muszą być wprowadzone w danej instytucji co

najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.



Również kwalifikowane mogą być:

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka – kwota

kwalifikowana musi odpowiadać proporcji, w której wynagrodzenie

zasadnicze będące podstawą jego wyliczenia jest rozliczane w

ramach projektu.

Niekwalifikowane są m. in.:

• Nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze,

• Świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu,

• Koszty składek i opłat fakultatywnych niewymaganych

obowiązującymi przepisami.



Środki trwałe niezainstalowane na stałe w projekcie

(wspomagające zarządzanie)

Wydatki na przenośne środki trwałe niezainstalowane na stałe w

projekcie, zakupione w celu realizacji projektu (np. komputery, meble)

mogą być uznane za kwalifikowane - jeżeli są bezpośrednio niezbędne

do realizacji projektu – w wysokości odpowiadającej odpisom

amortyzacyjnym w okresie, w którym były wykorzystywane dla realizacji

projektu.

Uwaga: 
Wydatki związane z zapewnieniem zaplecza Inżyniera powinny być zamieszczone w umowie z Inżynierem, nie w 
umowie na roboty budowlane. Inżynier nadzoru powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie konieczne 
do realizacji jego zadań. Wszystkie wydatki związane z zapewnieniem wyposażenia Inżyniera powinny zostać 
ujęte w jego wynagrodzeniu. 



Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środka trwałego
stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są następujące
warunki:

• dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej
realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego
wdrażania,

• zakup tego środka nie był finansowany ze środków dotacji krajowej
lub wspólnotowej,

• kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się
wyłącznie do okresu realizacji danego projektu,

• wartość ta została obliczona zgodnie z ustawą o rachunkowości,
• w przypadku, gdy środek trwały wykorzystywany jest w innych

celach, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu, która odpowiada
proporcji wykorzystania do realizacji projektu.



Środki trwałe niezainstalowane na stałe w projekcie

Wydatki na zakup przenośnych środków trwałych, które nie będą na

stałe zainstalowane w projekcie (np. specjalistyczne pojazdy) mogą być

uznane za kwalifikowane po spełnieniu następujących warunków:

• są powiązane z przedmiotem projektu i będą wykorzystywane do

celów projektu,
• zostaną bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie

wraz z uzasadnieniem konieczności ich zakupu,
• zostaną włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta, a

wydatek na nie poniesiony będzie traktowany jako wydatek
inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości.



Wkład niepieniężny

Wkład niepieniężny polega na wniesieniu, czyli wykorzystaniu na rzecz

projektu: nieruchomości, urządzeń, materiałów, wartości

niematerialnych i prawnych, ekspertyz, pracy wolontariuszy, itp.

Wydatek kwalifikowany wynikający z wkładu niepieniężnego może

stanowić część lub całość wkładu własnego, czyli:

Kwota dofinansowania dla projektu ≤ całkowite wydatki

kwalifikowane – wkład niepieniężny



Podatek od towarów i usług VAT

W projektach POIiŚ 2014-2020 VAT nie może być uznany za 

wydatek kwalifikowany w projektach realizowanych w ramach osi:

• I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

• II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,

• V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce,

• VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,

• VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,

• VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.



Podatek od towarów i usług VAT

VAT może być uznany za wydatek kwalifikowany m. in. tylko wtedy,

gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle ustawy z

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Do kwalifikacji podatku VAT stosuje się te samy zasady, co do innych

wydatków, więc w przypadku, gdy nie został odzyskany z Urzędu

Skarbowego musi być:

• poniesiony w ramach realizowanego projektu realizowanego,

• rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania,

• spójny z obowiązującymi przepisami,

• faktycznie poniesiony.



Reklama

Wydatki poniesione przez beneficjenta na działania informacyjno-

promocyjne mogą stanowić wydatki kwalifikowane, o ile są zgodne

z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020”

oraz „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.



Zakaz podwójnego finansowania

Niedozwolone jest zrefundowanie całkowite lub częściowe dwa razy ze

środków publicznych (krajowych lub wspólnotowych), m.in.:

1. Tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów,

2. Podatku VAT ze środków wspólnotowych, a następnie odzyskanie

tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę

VAT,

3. Zakupienie środka trwałego z udziałem dotacji krajowej, a

następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka w

ramach środków wspólnotowych.



4. Prefinansowanie wkładu unijnego pożyczką lub kredytem, który

zostaje później umorzony,

5. Wniesienie do projektu wkładu niepieniężnego, który w ciągu

poprzednich 7 lat był współfinansowany ze środków publicznych

(unijnych lub krajowych),

6. Zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat

był współfinansowany ze środków publicznych (unijnych lub

krajowych),

7. Rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich i kosztach

bezpośrednich projektu.



Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu

Tylko wydatki poniesione przez beneficjenta, tj. podmiot

odpowiedzialny za realizację projektu, mogą być uznane za

kwalifikowane.

W uzasadnionych przypadkach beneficjent może wskazać w umowie o

dofinansowanie inny podmiot, który również będzie mógł ponosić

wydatki kwalifikowane.



W przypadku, kiedy beneficjent wskazuje inny podmiot do ponoszenia

wydatków kwalifikowanych, dołącza do wniosku o dofinansowanie

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię porozumienia

zawartego pomiędzy beneficjentem, a danym podmiotem oraz opisuje

strukturę własności majątku wytworzonego w związku z realizacja

projektu, strukturę przepływów finansowych związanych z realizacją

projektu oraz sposób zapewnienia trwałości projektu.

Dopuszczalna jest sytuacja, w której podmiot upoważniony przez

beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowanych jest

właścicielem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu.



Niezależnie od tego, czy beneficjent upoważni inny podmiot do

ponoszenia wydatków kwalifikowanych, czy ponosi je sam, zawsze

beneficjent:

1. Pozostaje odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej

realizacji projektu i odpowiada przed instytucją, z którą podpisał

umowę o dofinansowanie za prawidłowość całości wydatków

kwalifikowanych, które są ponoszone w ramach projektu,

2. Pozostaje odpowiedzialny za trwałość projektu,

3. Pozostaje jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z

instytucjami w systemie realizacji programu operacyjnego,

przedstawiania wniosków o płatność oraz otrzymywania środków.



Dokumentowanie wydatków

Niezbędne jest posiadanie przez beneficjenta należytej dokumentacji,

będącej podstawą poniesienia wydatku.

Za wydatek kwalifikowany można uznać tylko wydatek faktycznie

poniesiony i udokumentowany przez beneficjenta:

• fakturą lub dokumentem księgowym o równoważnej wartości

dowodowej,

• potwierdzeniem płatności na rzecz wykonawcy w postaci wyciągu z

rachunku bankowego.

W przypadku poniesienia kosztu związanego z wkładem niepieniężnym lub amortyzacją, dokumentem

potwierdzającym są dokumenty księgowe lub wyciągi z ksiąg rachunkowych.



Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości

dowodowej załączane do wniosków o płatność powinny

zawierać opis - zgodny z wymaganiami określonymi w

„Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność

w ramach POIiŚ 2014-2020”.



Wydatki kwalifikowane muszą wynikać z prawnie wiążących

umów, kontraktów, zleceń, itd.

W związku z powyższym niezbędne jest posiadanie przez

beneficjenta należytej dokumentacji, będącej podstawą do

poniesienia wydatku, potwierdzającej wykonanie i odbiór

poszczególnych prac lub etapów prac.

Dokumenty odbiorowe powinny być załączone do wniosku o

płatność.



W przypadku kontraktów/umów na roboty budowlane należy załączyć:

• dokumenty potwierdzające wykonanie zakresu prac

przedstawionych do rozliczenia, np. protokół odbioru częściowego

robót, przejściowe świadectwo płatności,

w przypadku kontraktów/umów na dostawy:

• dokumenty potwierdzające, że zakres rzeczowy dostawy został

zrealizowany, np. protokół odbioru zakupionego sprzętu,

w przypadku kontraktów/umów na usługi:

• dokumenty potwierdzające zakres wykonanej usługi, np. protokół

odbioru prac, informację o zatwierdzeniu raportu.



Załączane do wniosków o płatność dokumenty potwierdzające 

wykonanie zakresu rzeczowego powinny:

• wynikać z umów z wykonawcami,

• zapewniać zgodność z faktycznie wykonanymi pracami,

• umożliwiać identyfikację wydatku z Opisem Projektu i

Harmonogramem Realizacji Projektu, będącymi załącznikami do

Umowy o dofinansowanie,

• gwarantować czytelność i spójność.



Odpowiednie przygotowanie Załączników do Umowy o

dofinansowanie, zwłaszcza Harmonogramu Realizacji Projektu i

Opisu Projektu, przyczynia się do sprawnej weryfikacji wniosków

o płatność.



W przypadku robót budowlanych w sytuacji wystąpienia w jednej

pozycji przedmiarowej/kosztorysowej dokumentu odbiorowego

wydatku kwalifikowanego i niekwalifikowanego należy załączyć

dodatkową informację umożliwiającą identyfikację zakresu

merytorycznego i wartości poszczególnych komponentów.



Poniesione wydatki nie mogą naruszać postanowień prawa krajowego i

wspólnotowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność poniesionych

wydatków z przepisami obowiązującymi w obszarach: zamówień

publicznych, finansów i rachunkowości, ochrony środowiska, pomocy

publicznej.

Np. wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta z

naruszeniem prawa zamówień publicznych, mogą być uznane w

całości lub w części za niekwalifikowane.



Zasada uczciwej konkurencji

1. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów z wykonawcami

dla zadań objętych projektem zgodnie z przepisami ustawy Prawo

zamówień publicznych – w przypadku, gdy wymóg jej stosowania

wynika z tej ustawy.

2. Umowy nie objęte zakresem stosowania ustawy PZP powinny być

zawierane zgodnie z procedurą podpisywania umów przygotowaną

przez beneficjenta uwzględniającą zasadę konkurencyjności.

3. Należy pamiętać o przestrzeganiu wymogu rozeznania rynku dla

zamówień, dla których taki wymóg nałożono w „Wytycznych w

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata

2014-2020”.



Podsumowanie

Ważniejsze kryteria brane pod uwagę przy weryfikacji dokumentów

rozliczeniowych:

• sprawdzenie prawidłowości opisu wszystkich dokumentów,

• czy dokument załączony do dokumentacji rozliczeniowej

przedkładanej do kontroli nie został w tym samym zakresie

przedstawiony do refundacji w ramach innego programu lub

projektu,

• sprawdzenie zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego

projektu,

• sprawdzenie załączonych dokumentów rozliczeniowych pod kątem

zgodności z obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie kwalifikacji

wydatków w ramach POIiS na lata 2014-2020”.



Dziękuję za uwagę



Podtytuł prezentacji

Sylwia Mróz

p.o. Dyrektora Departamentu Kontroli Rozliczeń

Warszawa/Ołtarzew, czerwiec 2017 r.

Najczęściej spotykane błędy we wnioskach 
o płatność POIiŚ 2014-2020



Dokumentem krajowym nakładającym obowiązek

kontroli wniosków beneficjentów o płatność są

„Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.



Prawidłowość kwalifikacji wydatków jest zapewniona poprzez 

wypełnianie przez beneficjenta następujących zasad:

• zgodność z przepisami prawa,

• zgodność z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach   PO IiŚ na lata 2014-2020”,

• zgodność z warunkami umowy o dofinansowanie i jej załącznikami, 

z wnioskiem o dofinansowanie,

• zgodność z „Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta w ramach PO IiŚ”.



Do często popełnianych błędów należy brak kompletności 
dokumentacji.

Do wniosku o płatność należy załączać:

• faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości 
dowodowej,

• dokumenty bankowe potwierdzające dokonanie płatności,

• dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór prac,

• umowy/kontrakty z wykonawcami, zlecenia, zamówienia, itp., na 
podstawie których ponoszono wydatki kwalifikowane.

Ww. wymagania dotyczą tylko dokumentów potwierdzających 
poniesienie wydatków kwalifikowanych.



Do bardzo często popełnianych błędów należ niewłaściwy opis 
faktury:

• za mało informacji – niezgodnie z „Zaleceniami w zakresie wzoru 

wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020”,

• za dużo informacji – wprowadzanie chaosu i niespójności, 

możliwość generowania dodatkowych błędów,

• brak numeru umowy o dofinansowanie na odwrocie faktury –

oprócz numeru umowy o dofinansowanie wymienionego w opisie 

na osobnej kartce,

• brak wartości wydatki kwalifikowanego w przypadku pomniejszenia 

kwoty wydatku w stosunku do kwoty całej faktury.



Do bardzo często popełnianych błędów należy niepoprawne 
wprowadzane danych do SL2014:

• błędne numery faktur, błędne daty wystawienia faktur, błędne daty 
zapłaty faktur, błędne numery księgowe, 

• w przypadku płatności częściowych brak wszystkich dat płatności 
lub wskazania dat granicznych.

Do bardzo często popełnianych błędów należy niewłaściwy numer 
ewidencyjny faktury lub równoważnego dowodu księgowego – dotyczy 
to zwłaszcza dokumentu pn. „Rozliczenie środków finansowych 
związanych z zatrudnieniem”.



Dokumenty muszą być zatwierdzane przez osoby

upoważnione.

Dokumenty poprawiane i uzupełniane muszą zawierać

cechy dokumentów korygujących - niedozwolone jest

zamieniane dokumentów.



Przy kwalifikowaniu wydatków związanych z zatrudnieniem 

pracowników beneficjenta do najczęściej popełnianych uchybień 

należy:

• brak kompletu wyciągów bankowych, zwłaszcza na potrącenia od

wynagrodzeń, np. dodatkowe ubezpieczenia, spłaty pożyczek,

wierzytelności komornicze (kwalifikowane są tylko wydatki

faktycznie poniesione – oznacza to konieczność załączenia

wyciągu bankowego),

• brak wydzielenia części niekwalifikowanej nagród rocznych,

• brak jednoznacznego wskazania płatnika wynagrodzenia za czas

choroby pracownika (świadczenia z ZUS są niekwalifikowane),

• brak jednoznacznego rozróżnienia wynagrodzenia za urlop

i ekwiwalent urlopowy (ekwiwalent jest niekwalifikowany),

• brak uzupełnienia danych w Bazie personelu SL2014,

• brak dokumentów wskazujących na wykonywanie obowiązków

związanych z realizacją projektu.



Częstym problemem jest brak wskazania procentu zaangażowania 

w projekt:

• zakupionego gruntu,

• opłat dotyczących kosztów ogólnych,

• przenośnych środków trwałych stanowiących część wydatków 

inwestycyjnych,

• środków trwałych wykorzystywanych na rzecz projektu tylko 

w okresie realizacji projektu,

• amortyzacji ww. środków trwałych,

• wynagrodzenia pracowników.



Częstym problemem jest przyporządkowywanie wydatku do

niewłaściwej kategorii.

Kategorie wydatków są wskazane w Załączniku nr 7 do Umowy

o dofinansowanie i tylko w ich ramach można kwalifikować wydatki

w projekcie.

Kategoria wskazana w opisie do faktury ma być spójna z kategorią

wybraną w SL2014.



Należy stosować spójne informacje we wszystkich dokumentach

związanych z projektem i operować jednoznacznym słownictwem

niewprowadzającym w błąd kontrolującego, np. wszędzie

identyczne nazwy i numery kontraktów, identyczne nazwy lub

numery obiektów, nazewnictwo umożliwiające jednoznaczne

przyporządkowanie wydatków do pozycji w Harmonogramie

realizacji projektu i Opisie projektu, będącymi załącznikami do

umów o dofinansowanie.



Do często popełnianych błędów w obszarze dotyczącym zamówień 

publicznych należą m. in.:

• nieprzestrzeganie zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania

wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020” (Ustawa PZP,

zasada zachowania konkurencyjności, rozeznanie rynku),

• brak dokumentów wprowadzających zmiany,

• brak czytelnej informacji nt. zakresu wprowadzanych zmian,

• brak czytelności i spójności wprowadzanych zmian.



Często zdarzają sytuacje braku kontroli zamówień publicznych

w sytuacjach konieczności przeprowadzenia takiej kontroli przed

zatwierdzeniem wydatku, np.:

• w przypadku zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo 

udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych,

• dla projektów zaawansowanych finansowo przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie. 

Nieprzekazanie do kontroli odpowiednio wcześnie dokumentów

dotyczących zamówienia skutkuje wydłużeniem zatwierdzenia

wniosku o płatność obejmującego wydatki poniesione na podstawie

tego zamówienia do czasu uzyskania wyniku kontroli.



Wątpliwości wymagające dodatkowych wyjaśnień:

• brak wyodrębnienia zakresu kwalifikowanego od 

niekwalifikowanego w sytuacji, jeśli na fakturze i/lub w protokole 

odbioru występują łącznie,

• brak wyodrębnienia kwoty wydatku dot. wypełnienia wniosku 

o dofinansowanie.

• brak oświadczenia o informujące o odtworzeniu nawierzchni 

w pasie prowadzonych robót lub zgodnie z decyzją zarządcy 

drogi,

• brak oświadczenia informującego o zgodności materiałów 

informacyjnych z zasadami promocji projektów POIiS.



Działania wpływające korzystnie na jakość wniosku o płatność:

• Niezmiernie ważnym elementem jest zaangażowanie 

pracowników beneficjenta do pracy przy projekcie oraz unikanie 

zmian kadrowych wpływających niekorzystnie na jakość 

przygotowywanych dokumentów rozliczeniowych.

• Szkolenia dla beneficjentów przynoszą najlepsze efekty wówczas, 

gdy biorą w nich udział osoby pracujące bezpośrednio przy danym 

zagadnieniu.

• Znacząca część błędów nie wynika z niewiedzy, lecz 

z przeoczenia lub niezamierzonej pomyłki, dlatego wskazane jest 

sugerowanie beneficjentowi  prowadzenie wewnętrznej kontroli.

• Wskazane jest częste składanie wniosków o płatność: mniejsza 

objętość wniosku = sprawniejsza weryfikacja.

• Wskazane jest oddzielanie wniosków z wydatkami trudnymi (np. 

z kategorii „zarządzanie” lub wynikającymi ze zmian do umów 

z wykonawcami) od wniosków z wydatkami zawierającymi roboty 

budowlane z zamówień podstawowych.



Dziękuję za uwagę



Podtytuł prezentacji

Ewa Kamieńska

Dyrektor Departamentu Ochrony Wód

Warszawa/Ołtarzew, czerwiec 2017 r.

Program Priorytetowy NFOŚIGW
Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach



Program Priorytetowy  NFOŚiGW
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

Budżet na lata 2015 - 2020 – 1,7 mld PLN



Współfinansowanie projektów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Rodzaje przedsięwzięć:

 Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych
POIiŚ 2014-2020.

Beneficjenci:

 Beneficjenci POIiŚ 2014-2020,

 Podmioty upoważnione przez Beneficjentów POIiŚ 2014-2020 do
ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Uwaga: Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie NFOŚiGW jest
podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ.



Współfinansowanie projektów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Okres wdrażania 2015-2023:

 zobowiązania (podpisywanie umów) do 2020 r.,

 wydatkowanie do 2023 r. 

Terminy i sposób składania wniosków – nabór ciągły. 

Okres kwalifikowalności kosztów – od 2007 r. do 2023 r.

Obecny nabór trwa w okresie od 01.03 do 30.06.2017 r.

Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego naboru.



Współfinansowanie projektów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Forma dofinansowania - pożyczka, w tym pożyczka na zachowanie płynności
finansowej.

Pożyczka:

 do kwoty będącej różnicą m. kosztami kwalifikowanymi i dofinansowaniem
FS,

 oprocentowanie pożyczki:

 WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku (z wyjątkiem tzw. „zielonych gmin”),

 WIBOR 3M – 50 punktów bazowych, nie mniej niż 1,5% w skali roku,
w przypadku tzw. „zielonych gmin”,

 okres finansowania – do 15 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,

 nie podlega umorzeniu.



Współfinansowanie projektów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pożyczka na zachowanie płynności:

 nie większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków FS, do 20%
kwoty dofinansowania unijnego,

 oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej
niż 2% w skali roku,

 okres finansowania – nie dłuższy niż 1 rok od daty zakończenia realizacji
projektu,

 zwrot w terminie 7 dni od wpływu środków FS na rachunek.



Współfinansowanie projektów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Szczegóły na stronie NFOŚiGW

www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/



Dziękuję za uwagę



Podtytuł prezentacji

Joanna Heyda

Starszy specjalista

Wydział Promocji

Warszawa/Ołtarzew, czerwiec 2017 r.

Promocja i oznakowanie projektu 
POIiŚ 2014-2020

Szkolenie dla beneficjentów



Przykład oznakowania materiałów 

informacyjnych i promocyjnych 



Przykład oznakowania materiałów 

informacyjnych i promocyjnych 



Oznakowanie i promocja – zasady 

Spójność 

Czytelność

Estetyka



Dokumenty dotyczące obowiązków 
informacyjnych i promocyjnych beneficjentów

• Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji (aktualizacja 14.06.2016 r.)

• Załącznik do umowy o dofinansowanie „Obowiązki Informacyjne 
Beneficjenta”



Linki do dokumentów i informacji

• Zasady promocji i oznakowania projektów

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-w-programie/

• Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnios
kodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf

• Możliwość zadawania pytań i FAQ (najczęściej zdawane pytania)

http://poiis.nfosigw.gov.pl/punkt-informacyjny/

• Strona www POIiŚ 2014-2020

http://poiis.nfosigw.gov.pl

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf
http://poiis.nfosigw.gov.pl/punkt-informacyjny/
http://poiis.nfosigw.gov.pl/


Obowiązki informacyjne i promocyjne 
beneficjenta POIiŚ 2014-2020

• Masz obowiązek informowania o projekcie od momentu 
uzyskania dofinansowania (podpisania umowy, otrzymania 
decyzji), np. w formie:

• informacji na stronie www

• informacji w siedzibie (np. w gablocie informacyjnej)

• tablicy informacyjnej, jeśli rozpoczęły się roboty



Obowiązki informacyjne i promocyjne 
beneficjenta POIiŚ 2014-2020 c.d.

Poinformuj opinię publiczną o uzyskanym dofinansowaniu, czyli odbiorców rezultatów projektu 
oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie, stosując poniższe zasady:

1. Oznacz znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich 

• wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu, np. ulotki, broszury, 
publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały 
filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania, 

• wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości 
publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, 
wzory wniosków,

• dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. 
zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń 
i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich 
korespondencję, umowy,



Obowiązki informacyjne i promocyjne 
beneficjenta POIiŚ 2014-2020 c.d.

2. Umieść tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu. 

3. Umieść opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową).

4. Przekazuj osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt 
uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, 
warsztatów, szkoleń, wystaw, targów. Dodatkowo możesz przekazywać informację 
w innej formie, np. słownej.

Masz obowiązek dokumentować działania informacyjne 
i promocyjne prowadzone w ramach projektu, w formie 
elektronicznej lub drukowanej. Należy zachować je do kontroli.



1. Oznacz znakiem Unii Europejskiej i znakiem 
Funduszy Europejskich 

• Umieszczenie na materiałach informacyjnych i promocyjnych 
logotypów UE i FE wystarczy – nie umieszczamy dodatkowej 
informacji słownej o dofinansowaniu.

Masz obowiązek dokumentować działania informacyjne 
i promocyjne prowadzone w ramach projektu, w formie 
elektronicznej lub drukowanej. Należy zachować je do kontroli.



Oznakowanie – logotypy 

OBOWIĄZKOWE

PRZYKŁADOWY CIĄG ZNAKÓW – OPCJONALNE
LOGOTYP BENEFICJENTA



Logotyp Unii Europejskiej z FS

dla projektów finansowanych z POIiŚ 2014-2020, Działania 2.3 

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.



Logotyp Funduszy Europejskich POIiŚ

dla projektów finansowanych z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko



Logotyp i kolorystyka 
Funduszy Europejskich POIiŚ

KOLORYSTYKA

PION POZIOM



Logotyp – wersje kolorystyczne

MONOCHROMATYCZNE

ODCIENIE SZAROŚCI

CZARNO-BIAŁE



Logotypy – ciąg znaków



Czcionka

PODSTAWOWA

UZUPEŁNIAJĄCA



2. Umieść tablicę informacyjną/pamiątkową
w miejscu realizacji projektu. 

• Oznaczenie miejsca realizacji projektu zależy od rodzaju 
projektu oraz wysokości dofinansowania.

Miejsca realizacji projektów, które otrzymały dofinasowanie 
powyżej 500 tys. EUR muszą być oznakowane tablicami 
informacyjnymi i/ pamiątkowymi.



2. Umieść tablicę informacyjną/pamiątkową
w miejscu realizacji projektu. c.d.

• Kiedy – w momencie rozpoczęcia robót (jeśli roboty rozpoczęły się 

przed otrzymaniem dofinansowania najpóźniej 2 miesiące po podpisaniu umowy).

• Na jak długo – co najmniej do końca trwałości projektu.

• Gdzie – w miejscu realizacji projektu.

• Jakiej wielkości – min. 80x120 cm.

 Jeśli pojawiają się wątpliwości, rekomenduje się aby rozmieszczenie 
tablic było ustalone z instytucją przyznającą dofinansowującą.

 W uzasadnionych przypadkach można zwrócić się do instytucji
przyznającej dofinansowanie z propozycją zastosowania innej formy 
oznaczenia miejsca realizacji projektu. Należy uzyskać pisemną zgodę 
i zachować ją do kontroli. 



Tablica informacyjna

• Kiedy – w momencie rozpoczęcia robót (jeśli roboty rozpoczęły się 

przed otrzymaniem dofinansowania najpóźniej 2 miesiące po podpisaniu umowy)

• Na jak długo – na czas trwania prac, do zakończenia projektu.

• Gdzie – w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie 
beneficjenta, dla projektów liniowych na początku i końcu.

• Jakiej wielkości – min. 80x120 cm.

Jeśli materiały będą odpowiednio trwałe, tablica informacyjna może 
następnie służyć jako tablica pamiątkowa. 



Tablica pamiątkowa

• Kiedy – najpóźniej 3 miesiące po zakończeniu projektu.

• Na jak długo – co najmniej do końca trwałości projektu.

• Gdzie – w miejscu realizacji projektu.

• Jakiej wielkości – min. 80x120 cm.

Jeśli materiały będą odpowiednio trwałe, tablica informacyjna może 
następnie służyć jako tablica pamiątkowa. 



Beneficjenci – tablice informacyjne

Tablica musi zawierać:
• nazwę beneficjenta
• tytuł projektu
• cel projektu
• logotypy: FE i UE
• adres: www.mapadotacji.gov.pl 



Tablica informacyjna – przykład 

dla działania 2.3 

[Twój tytuł projektu do uzupełnienia]

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego 
systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego 
podwyższone usuwanie biogenów. 

Beneficjent: [Twoja nazwa do uzupełnienia]

mapadotacji.gov.pl



Dbałość o estetykę i poszanowanie dla 

kontekstu przyrodniczego



3. Umieść opis projektu na stronie 
internetowej.

1. Co umieścić:

Na stronie www należy umieścić:

• logotyp Unii Europejskiej

• logotyp Funduszy Europejskich

• krótki opis projektu (800-1500 znaków)

2. Gdzie umieścić:

• Strona główna

• Podstrona, np. poświęcona projektowi

Krótki opis powinien zawierać:

 cele projektu

 planowane efekty

 wartość projektu

 wkład Funduszy Europejskich



3. Umieść opis projektu na stronie 
internetowej. c.d. – przykład

Komisja Europejska 
wymaga, aby logotypy były 
widoczne na stronie 
głównej w momencie 
wejścia na www, bez 
konieczności jej 
przewijania.



4. Przekazuj osobom i podmiotom 
uczestniczącym w projekcie informację, 

że projekt uzyskał dofinansowanie

Poprzez odpowiednie oznakowanie: 

• konferencji, 

• warsztatów, 

• szkoleń, 

• wystaw, 

• targów. 

Dodatkowo możesz przekazywać 
informację w innej formie, np. słownej.



4. Przekazuj osobom i podmiotom 
uczestniczącym w projekcie informację c.d. 

– wzór prezentacji



Promuj swój projekt

Zachęcamy do promowania projektów już na etapie realizacji, poprzez udział w:

• spotkaniach, 

• konferencjach,

• wydarzeniach, przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje wdrażające FE,

• spotkaniach i wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami,

• prezentacji swoich doświadczeń podczas szkoleń,

• audycjach radiowych, programach telewizyjnych – wypowiedzi nt. projektu.

Warto skorzystać z informacji:
 w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/punkty-informacyjne/#/
 na portalu Funduszy Europejskich 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/konkursy-i-wydarzenia-promocyjne/#
Zapraszamy też do kontaktu z Wydziałem Promocji NFOŚiGW kiw@nfosigw.gov.pl

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/punkty-informacyjne/#/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/konkursy-i-wydarzenia-promocyjne/
mailto:kiw@nfosigw.gov.pl


Promuj swój projekt c.d. – materiały 
informacyjne i promocyjne

• Dopasuj swoją komunikację do odbiorców, pamiętając o wielkości, rodzaju i celu 
realizowanego projektu. 

• Określ cel komunikacyjny swoich działań – co odbiorca ma zapamiętać z przekazu.

• Wybierając rodzaje działań oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych zadaj 
sobie kilka pomocniczych pytań: 

• Kto?

• Kiedy?                         Będzie miał kontakt z naszym przekazem.

• Jak/gdzie?

Nie rekomenduje się produkcji i dystrybucji gadżetów, mogą one stanowić jedynie
uzupełnienie właściwych działań. Wydatki na cele reprezentacyjne, których nie
można jednoznacznie uznać za związane z promocją projektu, są niedozwolone.



Księga identyfikacji wizualnej 

i logotypy – linki 

• Logotypy do pobrania

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-w-programie/#Logotypy%20do%20pobrania

• Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie 
i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf

• Konsultacje stosowania oznakowania

kiw@nfosigw.gov.pl

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Logotypy%20do%20pobrania
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf
mailto:kiw@nfosigw.gov.pl


Informacja i pomoc

kontakt e-mail: kiw@nfosigw.gov.pl

• Punkt informacyjny POIiŚ w NFOŚiGW

Anna Urzyczyn, Wydział Promocji – 22 45 90 100, anna.urzyczyn@nfosigw.gov.pl

• Oznakowanie przedsięwzięć POIiŚ w NFOŚiGW

Joanna Heyda, Wydział Promocji – 22 45 90 251, joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

mailto:kiw@nfosigw.gov.pl
mailto:anna.urzyczyn@nfosigw.gov.pl
mailto:joanna.heyda@nfosigw.gov.pl


Dziękuję za uwagę



Podtytuł prezentacji

Monika Dunalewicz

Agnieszka Żurawska

Wydział Rozliczeń Zagranicznych

Warszawa/Ołtarzew, czerwiec 2017 r.

Rozliczanie wydatków i opis dokumentów 
księgowych



Podstawowe dokumenty programowe określające 
funkcję, zakres i terminy składania wniosków o płatność

1. Umowa o dofinansowanie

2. Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność
w ramach POIiŚ 2014-20

• Załącznik nr 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta

• Załącznik nr 3 - Inne wymagania niezbędne w celu prawidłowej realizacji
projektu w zakresie dokumentowania ponoszonych wydatków

• Załącznik nr 5 - Przykładowy opis dowodu księgowego

3. Podręcznik Beneficjenta (SL2014)

Dokumenty dostępne są na stronie: www.pois.gov.pl



Przekazywanie środków Beneficjentom

Ogólny schemat przepływów finansowych:

1. Beneficjent składa wniosek o płatność (proces obsługi wniosku o płatność
- wop, odbywa się w SL2014).

2. Instytucja weryfikująca wniosek o płatność zatwierdza do wypłaty
określoną kwotę dofinansowania.

3. Instytucja weryfikująca wniosek o płatność wystawia zlecenie płatności,
które stanowi podstawę do wypłaty dofinansowania.

4. Zlecenie płatności przekazywane jest do Banku Gospodarstwa Krajowego,
który po uprzednim otrzymaniu środków (z budżetu środków europejskich
lub rezerwy celowej) dokonuje wypłaty środków na wskazany w zleceniu
rachunek beneficjenta.

Harmonogram dostępny na www.bgk.pl



Przekazywanie środków Beneficjentom 
rachunki bankowe

• Dofinansowanie przyznawane jest w formie:

- zaliczki (w UoD wskazane są dwa rachunki bankowe),

- refundacji (w UoD wskazany jest jeden rachunek bankowy).

• Rachunek dla zaliczki – wyodrębniony i oprocentowany (zalecane), na
którym obowiązuje czystość przepływów, służący wyłącznie do obsługi
płatności zaliczkowych

• Rachunek dla refundacji – rachunek na środki własne, nie musi być
nowoutworzony

• Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania umowy,
zastosowanie ma załącznik do umowy Oświadczenie o zmianie rachunku
bankowego Beneficjenta.



Przekazywanie środków Beneficjentom 
zaliczka – przekazanie

• Zaliczka jest wypłacana w terminie, wysokości i w sposób określony
w umowie o dofinansowanie (max wysokość transzy określa § 8
ust. 1 UoD, wysokość bieżącej wypłaty określa Zał. 4 do UoD,
tj. Harmonogram płatności).

• Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest po zatwierdzeniu wniosku
o płatność (§ 8 ust. 2 UoD).

• Druga i każda kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem
wykazania/zatwierdzenia we wop rozliczenia co najmniej 70%
łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz (§ 8 ust. 2 UoD).



Przekazywanie środków Beneficjentom 
zaliczka – odsetki (1)

• Odsetki od środków zaliczki narosłe na rachunku do obsługi zaliczki
są zwracane lub pomniejszają kwotę przekazywaną w ramach
kolejnych płatności (§ 8 ust. 16 UoD).

WYJĄTEK (Zalecenia Rozdz. 6)
Jeśli na mocy odrębnych przepisów (np. ustawy o dochodach jst)
odsetki od środków otrzymanej zaliczki stanowią źródło dochodów
własnych beneficjenta, obowiązek rozliczenia odsetek nie dotyczy.

W takich przypadkach beneficjenci nie rozliczają odsetek i nie
wykazują ich we wnioskach o płatność.



Przekazywanie środków Beneficjentom 
zaliczka – odsetki (2)

• Jeśli Beneficjent rozlicza odsetki poprzez ich zwrot, to odsetki od
środków zaliczki zwracane są na wydzielony rachunek bankowy
(inny niż ten przeznaczony na ew. zwroty kapitału).

• W tytule operacji należy zamieścić nr UoD i podstawowe dane
umożliwiające identyfikację odsetek tj. rodzaj (np. a'vista, od
nieprawidłowości), podstawę naliczenia (np. okres naliczenia,
nr decyzji administracyjnej, kwotę od której zostały naliczone), itp.



Przekazywanie środków Beneficjentom 
zaliczka – wyciągi  bankowe

• Skany wyciągów bankowych z rachunku zaliczki są załącznikami do wop
(Zał. 3 do Zaleceń – Inne wymagania… pkt. 4.VII).

• Należy załączać wyciągi bankowe dot. okresu sprawozdawczego:

– skan historii operacji/wyciągów dokumentujących wszystkie
operacje dokonane na rachunku (od momentu otrzymania
pierwszej transzy zaliczki do momentu wykorzystania i rozliczenia
wszystkich transz zaliczek),

– skan wyciągu potwierdzającego zwrot odsetek narosłych od
środków zaliczki (z wyjątkiem jst) lub zwrot niewykorzystanej kwoty
zaliczki (zwrot może być poza okresem sprawozdawczym, ale jego
dotyczyć).



Zaliczka – rozliczenie (1)

§ 8 ust. 3 UoD

Beneficjent ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu
dofinansowania w formie zaliczki w terminie … dni od dnia
otrzymania każdej z jej transz (…) przy uwzględnieniu stopy
dofinansowania Projektu w momencie wypłaty transzy zaliczki.

Druga i kolejne transze zaliczki zostaną wypłacone pod warunkiem
rozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej
transz, ale każdą transzę należy rozliczyć w 100% zgodnie
z terminem jej otrzymania.



Zaliczka – rozliczenie w terminie (2)

ROZLICZENIE = ZŁOŻENIE WNIOSKU + ew. ZWROT

 Do dnia wskazanego w UoD należy zarówno złożyć wniosek
rozliczający zaliczkę, jak i dokonać zwrotu ew. nierozliczonej transzy
zaliczki.

 Kapitał zwracamy na inny rachunek niż odsetki.



Zaliczka – rozliczenie w terminie (3)

§ 8 ust. 3 UoD

W przypadku braku rozliczenia w terminie lub na odpowiednią kwotę 
Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach 
określonych w art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Odsetki naliczane są od dnia przekazania zaliczki do dnia
rozliczenia/zwrotu włącznie.



Zaliczka – rozliczenie na kwotę (4)

• Zgodnie z UoD zaliczka rozliczana jest przy uwzględnieniu stopy
dofinansowania.

PRZYKŁAD: wypłacona zaliczka - 100 zł, 
dofinansowanie (liczone ilorazem) – 85%

• Wariant 1 wkw - 100 zł, rozliczona zaliczka = 85 zł

• Wariant 2 wkw - 117,65 zł, rozliczona zaliczka = 100 zł

Dofinansowanie jest zaokrąglane zgodnie 
z zasadami matematycznymi.



Zaliczka – rozliczenie (5)

§ 8 ust. 4 UoD

Zaliczkę rozliczają wydatki kwalifikowane poniesione z rachunku
bankowego Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki, jak
również z innego rachunku bankowego Beneficjenta.

Zalecenia Rozdział 6

W celu rozliczenia transzy zaliczki Beneficjent przedstawia we wop
dowody księgowe potwierdzające poniesienie wydatków
kwalifikowanych, w odpowiedniej wysokości z rachunku bankowego
Beneficjenta dla potrzeb obsługi zaliczki, jak również
z innego rachunku bankowego Beneficjenta.



Zaliczka – rozliczenie (6)

Zalecenia … Rozdział 6

Transzę zaliczki rozliczają wkw niezależnie od daty ich poniesienia.

UWAGA: muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków
dla projektu, ale mogą być poniesione przed datą otrzymania danej
transzy zaliczki.

Zalecenia … Rozdział 6

Zaliczki nie rozliczają koszty poniesione przez Beneficjenta, jeśli nie
wiążą się z fizycznym przepływem środków (np. amortyzacja).



Dokumentowanie poniesionych wydatków (1)

• Wydatek powinien być udokumentowany:

1)dowodem księgowym (faktura lub dokument księgowy
o równoważnej wartości dowodowej),

2) potwierdzeniem dokonania płatności.



Dokumentowanie poniesionych wydatków (2)

• Dowody księgowe powinny być opisane zgodnie
z wymogami przedstawionymi w Zał. 3 do Zaleceń – Inne
wymagania…

• Zał. 5 do Zaleceń - Przykładowy opis dowodu księgowego



Dokumentowanie poniesionych wydatków (3)

• Opis faktury powinien zawierać:

1) Jeżeli to nie wynika z treści dokumentu - krótki opis zamówienia, którego
dotyczy wydatek; dodatkowo, jeśli kwalifikowana jest jedynie część wydatku,
którego dotyczy opisywany dokument – informacja ze wskazaniem, jaka część
wydatku (rodzaj, %) została uznana za kwalifikowaną;

2) Numer i datę (tylko datę, jeśli brak numeru) zawarcia kontraktu / umowy
z wykonawcą;

3) Numer umowy o dofinansowanie;

4) Nr zadania w ramach którego poniesiono wydatek;

5) W przypadku państwowych jednostek budżetowych – pjb, kod klasyfikacji
budżetowej;



Dokumentowanie poniesionych wydatków (4)

 Opis faktury powinien zawierać (c.d.):

6) Kategorię kosztów (np. roboty budowlane);

7) Jeżeli sporządzono odrębny dokument potwierdzający wykonanie / odebranie
robót/ usług/ dostaw – dane identyfikujące ten dokument (np. numer, data
sporządzenia);

8) Kwotę wk, z wyszczególnieniem VAT (jeśli jest kwalifikowany);

9) W przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niż PLN – kurs, na podstawie
którego wyliczono płatność faktury, na potrzeby ujęcia w księgach
rachunkowych;

10) Numer pozwolenia na budowę lub innego dokumentu zgodnie z UoD – jeśli
wymagane.



Dokumentowanie poniesionych wydatków (5)

• Faktura powinna spełniać znamiona dowodu księgowego określonego
w art. 21 Ustawy o rachunkowości czyli zawierać:

- stwierdzenie sprawdzenia formalno-rachunkowego oraz merytorycznego;

- zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie
miesiąca i sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekret);

- zatwierdzenie przez upoważnioną osobę.

Na fakturze powinien być zamieszczony nr księgowy lub ewidencyjny wykazany
w Zestawieniu dokumentów we wop.



Dokumentowanie poniesionych wydatków (6)

• Elementy opisu mogą zostać umieszczone na odrębnej kartce
stanowiącej załącznik do dowodu księgowego.

UWAGA:

Wyjątkiem jest nr UoD oraz kwota wk (jeśli kwota ta jest inna niż
wartość netto lub brutto dokumentu – w zależności od
kwalifikowalności podatku VAT), które muszą być umieszczone na
rewersie.



Dokumentowanie poniesionych wydatków (6)

• Dowód zapłaty stanowią (zamiennie):

1) Wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie zapłaty;

2) Historia rachunku bankowego;

3) Potwierdzenie dokonania/zrealizowania przelewu;

4) W przypadku płatności gotówkowych:

a) dowód księgowy z oznaczeniem, iż zapłacono gotówką, lub

b) dokument „Kasa przyjmie” (KP) lub „Kasa wypłaci” (KW) – zawierający
odniesienie do dowodu księgowego, bądź cel wydatkowania środków oraz
datę dokonania płatności wraz z raportem kasowym. Gdy nie jest możliwe,
aby KP/KW zawierały odniesienie do dowodu księgowego, w opisie d.k.
konieczne jest zamieszczenie informacji o numerach KP/KW.



Uzupełnienie dokumentacji w szczególnych 
przypadkach (1)

Wynagrodzenia:

Do wniosku o płatność załączane jest:

• zestawienie Rozliczenie środków finansowych związanych
z zatrudnieniem (na wzorze NFOŚiGW) sporządzane na podstawie listy
płac (zamiast nazwisk można przyjąć inne oznaczenia –np. wskazywać
same stanowiska pracy lub numerację ewidencyjną, ale w taki sposób,
aby można było jednoznacznie zidentyfikować je z przedstawianymi
wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłatę wynagrodzenia).



Uzupełnienie dokumentacji w szczególnych 
przypadkach (2)

Wynagrodzenia (c.d.):

• Wyciągi bankowe (odpowiednio opisane) dokumentujące poniesienie
wydatku na rzecz:

 pracownika JRP,

 ZUS,

 Urzędu Skarbowego,

 Jeżeli Beneficjent potrąca z wynagrodzenia pracownika JRP kwoty na poczet
np. ubezpieczenia dodatkowego lub pracowniczej kasy zapomogowo-
pożyczkowej, należy dołączyć również wyciągi dokumentujące dokonanie
wpłat na konto ubezpieczyciela lub zasilające konto PKZP.



Uzupełnienie dokumentacji w szczególnych przypadkach (3)
Rozliczanie środków finansowych związanych z zatrudnieniem

Nr zestawienia: Data:

Okres Rok: Kwartał: Miesiąc kwartału:

Nazwa beneficjenta
Numer Umowy o dofinansowanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=5+6+7+8+9+1

0+11
13 14 15=12+13+14 16=15*4

1 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

2 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

3 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

4 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

5 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

6 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

7 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

8 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

9 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

Suma: -  zł                 -  zł                      -  zł                    -  zł                   -  zł                  -  zł                  -  zł                     -  zł                    -  zł                    -  zł                     -  zł                      -  zł                     

Podatek dochodowy Ub. zdrowotne

Składki na ub. 

społeczne 

(pracownik)

Inne potrącenia *

17 18 19 20 21 22 23
24=12-20-21-22-

23

1 -  zł                    

2 -  zł                    

3 -  zł                    

4 -  zł                    

5 -  zł                    

6 -  zł                    

7 -  zł                    

8 -  zł                    

9 -  zł                    

-  zł                          -  zł                  -  zł                       -  zł                    -  zł                    

*Inne - wymienić

…………………………………….. ……………………………………..

zweryfikowano pod względem form-rach zweryfikowano pod względem merytorycznym

(imię i nazwisko, data, podpis) (imię i nazwisko, data, podpis)

Oświadczamy, że:

1) wynagrodzenie ww. pracowników, składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych wynagrodzeń zostały terminowo zapłacone.

2) zaangażowanie ww. pracowników wynika z opisu stanowisk lub kart czasu pracy.

3) wynagrodzenie ww. pracowników podano zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń.

4) wynagrodzenia zadeklarowane we wniosku o płatność jako kwalifikowalne dotyczą wyłącznie pracy związanej z przygotowaniem lub realizają projektu, którego dotyczy wniosek o płatność. 

Do zestawienia dołączono kopie wyciągów bankowych potwierdzających zapłatę wynagrodzenia (przelew na ROR, składka ubezpieczenia, KZP i inne), składek ZUS i podatku dochodowego dotyczących osób wymienionych 

w zestawieniu.

…………………………………….. ……………………………………..

Główny Księgowy MAO

(imię i nazwisko, data, podpis) (imię i nazwisko, data, podpis)

F.pracy (od 

składników 

kwalifikowalnych)

Kwota 

kwalifikowana 

wynagrodzenia

Całkowite koszty wynagrodzenia (składniki kwalifikowalne) ponoszone przez pracodawcę

Wynagrodzenie do 

wypłaty

(przelew na ROR)

Nagrody, premie

Wynagrodzenie 

brutto (składniki 

kwalifikowalne)

Składki na 

ubezp.społeczne 

(od składnikow 

kwalifikowalnych)

Dodatek funkcyjny Dodatek stażowy
Wynagrodzenie za 

czas choroby

L.P. Imię i nazwisko
Stanowisko 

pracy 
Wynagrodzenie 

zasadnicze

Wynagrodzenie 

za nadgodziny

Stanowisko 

pracy 

Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem

Całkowite koszty na 

wynagrodzenia

Inne składniki 

kwalifikowalne*

L.P.

Zaangażowanie 

pracownika w realizcję 

projektu (poziom 

kwalifikowal. w %)

Potrącenia

Imię i nazwisko



Wskazówki pomocnicze (1)

• Do wniosków załączamy skany oryginalnych dowodów księgowych
i opisów.

• Dowody zapłaty sporządzane w postaci wydruku elektronicznego
uznawane są za oryginały i nie ma konieczności potwierdzania ich za
zgodność z oryginałem.

Powinny jednak posiadać formułę: „Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie
przelewu. Dokument sporządzony na podst. art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.
Nr 140 z 1997, poz. 939 z póź.zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla”.

• Zaleca się nie łączyć płatności dotyczących kilku faktur, w tym faktur
z wydatkami niekwalifikowalnymi (w takich przypadkach niezbędny
dodatkowy opis).



Wskazówki pomocnicze (2)

• Skany załączonych dokumentów powinny być czytelne,
z widocznymi wszystkimi niezbędnymi informacjami.

• W zestawieniu dokumentów, zgodnie z wytycznymi umieszczone
są tylko dokumenty, które dotyczą wydatków kwalifikowanych.

• Wszelkie ewentualne poprawki winny być dokonywane zgodnie
z art. 25 ustawy o rachunkowości, poprzez skreślenie
dotychczasowej treści całej i wpisanie nowej, z zachowaniem
czytelności błędnego zapisu wraz z podpisem i datą dokonania
skreślenia.



Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu 
dokumentacji (1)

• Brak wyciągów bankowych - nie zostały dołączone.

• Na załączonych dokumentach bankowych brak numeru rachunku lub

nazwy banku i właściciela rachunku.

• W tytule przelewu podano błędne dane dotyczące dowodu księgowego.

• W tytule przelewu brak danych dotyczących dowodu księgowego.

• Przysłanie tylko jednej faktury, gdy płatność była dokonana za kilka faktur.

• Płatność dla innego wykonawcy niż wystawca faktury.

• Korekta kwoty na wyciągu bankowym.



Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu 
dokumentacji (2)

• W przypadku, gdy kwota wydatków kwalifikowanych jest mniejsza niż

kwota faktury - na odwrocie faktury nie wskazano kwoty kwalifikowanej.

• Na odwrocie faktury brak numeru umowy o dofinansowanie.

• Na fakturze niewidoczne numery księgowe lub brak podpisu osoby

dekretującej.

• Faktura nie została zapłacona w całości.

• Na fakturze kilka numerów ewidencyjnych/księgowych.



Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu 
dokumentacji (3)

Zestawienie dokumentów:

• niespójność kwoty z kwotą deklarowaną w dokumentach,

• błędna data wystawienia faktury lub brak daty w ogóle,

• w przypadku płatności częściowych brak wszystkich dat płatności lub brak

wskazania dat granicznych,

• wpisanie numeru ewidencyjnego w przypadku, gdy dokument źródłowy

nie posiada żadnego numeru.



Dziękujemy za uwagę



Podtytuł prezentacji

Piotr Makuch

Departament Kontroli Przedsięwzięć

Wybrane zagadnienia z zakresu kontroli projektu, 

procedur zawierania umów, nadużyć finansowych

oraz postępowania z nieprawidłowościami

Warszawa/Ołtarzew, czerwiec 2017 r.



ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

I. RODZAJE I TRYB PROWADZENIA KONTROLI PROJEKTÓW W RAMACH 
POIiŚ.

II. WYBRANE PROBLEMY DOT. ZASAD ZAWIERANIA UMÓW Z 
WYKONAWCAMI.

III. POSTĘPOWANIE Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI I NAKŁADANIE KOREKT 
FINANSOWYCH.

IV. NADUŻYCIA FINANSOWE.



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.



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).



Proces przeciwdziałania nadużyciom w NFOŚiGW

Postępowanie z nadużyciami finansowymi.

1. Zgłoszenie do:

o bezpośredniego przełożonego lub

o Zespołu Kontroli Wewnętrznej lub

o nadużycia@nfosigw.gov.pl lub

o naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub

o organów ścigania (bezpośrednio) lub

o OLAF (bezpośrednio)

2. Zgłoszenie powinno zawierać adresata, personalia sygnalisty, opis sprawy, 
załączniki, datę i podpis osoby składającej. 

3. Zaniechanie przez pracownika obowiązku zawiadomienia o przestępstwie 
pociąga za sobą jego odpowiedzialność karną. 

mailto:nadużycia@nfosigw.gov.pl
mailto:naduzycia.POIS@mr.gov.pl




Ochrona sygnalistów

Osoby, komórki, podmioty sygnalizujące/zgłaszające przypadki nadużyć

finansowych podlegają ochronie. Tożsamość sygnalisty nie jest ujawniana

bez jego wyraźnej zgody udzielonej pisemnie (na nośniku papierowym lub

elektronicznym).



Opis procesu przeciwdziałania nadużyciom/Doskonalenie

• Regularne przeglądy skuteczności systemu przeciwdziałania nadużyciom 
finansowym przy wykorzystaniu wiedzy historycznej o liczbie wszystkich 
zgłoszeń (podejrzeń) nadużyć finansowych oraz liczbie prawomocnych 
wyroków sądowych potwierdzających ich wystąpienie, a także 
w kontekście funkcjonowania organizacji i prowadzenia projektu.

• W razie potrzeby zaplanowanie i wdrożenie nowych mechanizmów 
kontrolnych, które pozwolą na zwiększenie skuteczności systemu 
przeciwdziałania nadużyciom i obniżenie ryzyka ich wystąpienia.



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


