Szkolenie dla Beneficjentów II osi priorytetowej
PO IiŚ 2014-2020
Działanie 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa
Podtytuł prezentacji
w aglomeracjach
(materiały szkoleniowe)

Kwiecień - maj 2019 r.

Spis treści
1. Podsumowanie stanu realizacji działania 2.3 PO IiŚ 2014-2020.
2. Koszty kwalifikowane, a wydatki kwalifikowane. Rozróżnienie oraz poprawna
prezentacja w załącznikach.
3. Współfinansowanie projektów PO IiŚ 2014-2020 działanie 2.3 ze środków NFOŚiGW.
4. Kwalifikowanie wydatków w projektach PO IiŚ 2014-2020. Najważniejsze informacje,
zagadnienia problematyczne, kwalifikowalność wybranych kategorii wydatków.
5. Wniosek o płatność Beneficjenta w ramach PO IiŚ 2014-2020. Wybrane zagadnienia
i problemy.
6. Kontrola procedur zawierania umów oraz zmiany umów z wykonawcami w ramach
PO IiŚ 2014-2020. Wybrane zagadnienia.
7. Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych. Najczęściej pojawiające się
problemy.
8. Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych ze środków unijnych
PO IiŚ 2014-2020. Obowiązki informacyjne Beneficjenta, przykłady nadużyć.

Podsumowanie stanu realizacji
Działanie 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Podtytuł prezentacji
PO IiŚ 2014-2020

Ewa Kamieńska
Dyrektor Departamentu Ochrony Wód

Ołtarzew, maj 2019 r.

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
PO IiŚ 2014-2020

Budżet Działania 2.3 (zgodnie z SZOOP):
• Budżet: 1 889 mln euro
• Budżet: 8 151 mln zł (wg kursu 1 EUR = 4,3146 PLN)
Zawarto 357 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 15 602 mln zł,
z tego wkład środków unijnych wynosi 8 045 mln zł, co stanowi 99% budżetu.

Działanie 2.3 – Plan wypłat
2019 r.
Wypłaty*

Lata
poprzednie

2020 r.
I kw

II kw

III kw

IV kw

razem

Planowane

1 515

300

500

500

500

1 800

1 500

Wykonane

1 833

461

166**

0

0

627

0

* wartości w mln zł
** stan na 30.04.2019 r.

Działanie 2.3 – Plan certyfikacji
2019 r.
Certyfikacja*

Lata
poprzednie

2020 r.

I kw

II kw

III kw

IV kw

razem

Planowana

1 370

200

300

400

800

1 700

1 800

Wykonana

1 699

387

172**

0

0

559

0

* wartości w mln zł
** stan na 30.04.2019 r.

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
PO IiŚ 2014-2020
Priorytety w dalszych działaniach:
• Wydawanie zgód na przekroczenia dla zakresów dających efekt
ekologiczny (może być związane z ograniczeniem zakresu
rzeczowego/ekologicznego);
• Zagospodarowanie oszczędności po indywidualnej analizie;
• Brak zgody na rozszerzenia zakresu rzeczowego powodujące zwiększenie
dofinansowania.

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
PO IiŚ 2014-2020
Projekty zakończone:
 46 projektów zakończyło realizację (w tym):
• 28 projektów otrzymało płatność końcową;

• 18 projektów jest w trakcie rozliczania płatności końcowej.

Dziękuję za uwagę

Koszty kwalifikowane, a wydatki kwalifikowane
Rozróżnienie oraz poprawna prezentacja
Podtytuł prezentacji
w załącznikach do umowy o dofinansowanie

Beata Koszewska
Kierownik I Wydziału Koordynacji Projektów
Departament Ochrony Wód
Ołtarzew, maj 2019 r.

Projekt – podstawowe zależności
Projekt z ryczałtem dochodu
koszt
niekwalifikowany
(VAT + ?)

wnk

ryczałt dochodu
(25% kk)

koszt
całkowity
projektu

wk + wnk

koszt
kwalifikowany

kk

wkład własny

wydatki
kwalifikowane
(75% kk)
wk

FS
(85% wk,
63,75% kk)

płatność

Projekt – podstawowe zależności
Projekt niegenerujący dochodu lub o koszcie kwalifikowanym poniżej 1 mln €
koszt
niekwalifikowany

wkład własny

koszt
całkowity
projektu

koszt
kwalifikowany

wk + wnk

kk

wydatki
kwalifikowane
(= kk)

wk

FS
(85% wk,
85% kk)

płatność

Koszty kwalifikowalne
Wniosek o dofinansowanie
Pkt C.1 – „Koszty kwalifikowalne”
Pkt C.3 – „Całkowity koszt kwalifikowalny przed uwzględnieniem wymogów
określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013”
Zał.16 – Zestawienie kosztów projektu pn. … w podziale na kategorie
wydatków kwalifikowanych - „Koszty kwalifikowane”

Umowa o dofinansowanie
§ 5 ust. 3 - „koszty spełniające warunki kwalifikowalności”

Wydatki kwalifikowalne
Wniosek o dofinansowanie
Pkt C.3 – „Całkowite koszty kwalifikowalne po uwzględnieniu wymogów
określonych w Artykule 61 Rozporządzenia Nr 1303/2013”

Umowa o dofinansowanie
§ 5 ust. 2 - „maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych”
Zał. 3, 4, 7 – „wydatki kwalifikowalne”/ „kwalifikowane”

HRP - wskazanie wydatków kwalifikowalnych –
Przykład I

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Nadzór inwestorski
JRP
Działania info-promo
Łącznie

Wydatki kwalifikowalne [mln zł]

Koszty
kwalifikowalne
[mln zł]

I wariant

II wariant

III wariant

IV wariant

14
10
6
1,5
0,3
0,2

10,5
7,5
4,5
1,125
0,225
0,15

12
10
0
1,5
0,3
0,2

10
10
4
0
0
0

14
10
0
0
0
0

32

24

24

24

24

wydatek kwalifikowany = (1 - stawka zryczałtowana) x koszt kwalifikowany
[24 mln zł = (1-0,25) x 32 mln zł]

Przykład II - założenia
• Koszt całkowity – 13 530 000,00 zł
• Koszt projektu netto jest w całości kwalifikowalny – 11 000 000,00 zł
• Źródła finansowania:
a. FS („płatność”)
b. budżet Beneficjenta („budżet jst”) = podatek VAT
c. pożyczka ze środków publicznych
• Wariant 1 – każdy dokument księgowy obejmuje wk (wyliczony na
podstawie stawki zryczałtowanej - 25%)
• Wariant 2 – nie każdy dokument księgowy obejmuje wk (0 lub do
wysokości kk)

Przykład II – porównanie finansowania
(wg HRP)

2014 - 2017

2018
I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Razem 2018

Razem

Dotacja FS
WARIANT 1

637 500,00

1 275 000,00 1 275 000,00 1 275 000,00 2 550 000,00 6 375 000,00 7 012 500,00

WARIANT 2

850 000,00

1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 062 500,00 6 162 500,00 7 012 500,00
Pożyczka

WARIANT 1

362 500,00

725 000,00

725 000,00

725 000,00 1 450 000,00 3 625 000,00 3 987 500,00

WARIANT 2

150 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00 2 937 500,00 3 837 500,00 3 987 500,00

Dziękuję za uwagę

Wniosek o dofinansowanie – pkt C.1
KOSZT CAŁKOWITY I KOSZT KWALIFIKOWALNY

CAŁKOWITE KOSZTY
Lp.

PLN

PROJEKTU

(A)

KOSZTY

KOSZTY

NIEKWALIFIKOWALNE

KWALIFIKOWALNE

(PATRZ PKT 1 POWYŻEJ

(C)=(A)-(B)

(B)

WARTOŚĆ
PROCENTOWA
CAŁKOWITYCH
KOSZTÓW
KWALIFIKOWALNYCH
(D)= (C)/SUMA(C)*100%

0

0

0

0

0

0

11 000 000

0

11 000 000

Urządzenia techniczne i maszyny lub
sprzęt

0

0

0

Nieprzewidziane wydatki (patrz pkt 2
powyżej)

0

0

0

5

Dostosowanie cen (w stosownych
przypadkach)(patrz pkt 3 powyżej)

0

0

0

6
7

Informacja i promocja

0

0

0

8

Nadzór budowlany

0

0

0

9

Pomoc techniczna

0

0

0

10

Suma cząstkowa

11 000 000

0

11 000 000

11

(VAT)

2 530 000

2 530 000

0

12

SUMA

13 530 000

2 530 000

11 000 000

1

Wynagrodzenia za opracowanie
planów i projektów

2

Zakup gruntów (patrz pkt 6 powyżej)

3

Roboty budowlane

4

100%

100%

100%

Załącznik nr 16
Miejscowość , data

Pieczęć Wnioskodawcy

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PROJEKTU pn. ………………………
W PODZIALE NA KATEGORIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH

Kategoria wydatków
Lp. (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 20142020)
1

1

2

Koszty kwalifikowane
w PLN

3

4

Koszty niekwalifikowane w
Koszty całkowite w PLN
PLN
5

6

Przygotowanie projektu (jeżeli stanowi odrębne zadanie), w tym:

1.1

Opracowanie biznes planu lub studium wykonalności

1.2

Opracowanie raportów OOŚ

1.3

Opracowanie dokumentacji technicznej lub finansowej

1.4

Opracowanie dokumentacji przetargowej

1.5

Inne dokumenty np.: mapy lub szkice sytuujące projekt, master plan - jeśli jest niezbędny lub opracowanie dokumentacji przyrodniczej

1.6

Opłaty związane z koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia

1.7

Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji

2

Krótki opis ponoszonych kosztów

Zarządzanie projektem **, w tym:

2.1

Nadzór nad robotami budowlanymi

2.2

Koszty ogólne

2.3

Wydatki osobowe

2.4

Koszty związane z wykorzystaniem informatycznych systemów wspomagajacych zarządzanie i monitorowanie

2.5

Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu

Łączna kwota planowanych wydatków w podkategoriach 2.2-2.5*

3

Nabycie nieruchomości **, w tym:

3.1

Nabycie nieruchomości niezabudowanej

3.2

Nabycie nieruchomości zabudowanej

3.3

Wydatki związane z nabyciem nieruchomości

3.4

Obowiązkowy wykup nieruchomości lub obowiązkowe odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

3.5

Nabycie prawa użytkowania wieczystego

3.6

Wkład niepieniężny w postaci nieruchomości

3.7

Nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości

3.8

Wydatki związane z adaptacją lub remontem budynku

3.9

Wyburzenia budynków na nieruchomościach niezbędnych do realizacji inwestycji

Łączna kwota planowanych wydatków w podkategoriach 3.1-3.9 *

4

Wydatki operacyjne (ponoszone w okresie kwalifikowalności wydatków) **

5
Roboty
budowlane
(jeżeli kontrakt obejmuje roboty budowlane oraz dodatkowo projektowanie lub zakup urządzeń, np. modernizacja oczyszczalni wraz z
zakupem urządzeń, to w tej kategorii należy ująć całą wartość zamówienia, oddzielnie wyszczególnić koszt działań kompensacyjnych - jeżeli
występują)
6

Wkład niepieniężny ( z wyjątkiem nieruchomości, które należy uwzględnić w pkt. 3.6), w tym:

6.1

Urządzenia (wyposażenie, sprzęt)

6.2

Ekspertyzy

7

Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

8

Finansowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**, w tym:

8.1

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (bezpośrednio związanych z przedmiotem projektu)

8.2

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wspomagających wdrażanie/realizację projektu)

8.3

Wydatki związane z leasingiem i inne techniki finasowania nie powodujące przeniesienia prawa własności

9

Działania informacyjno-promocyjne

10

Podatek od towarów i usług (VAT)

11

Inne kategorie wydatków

*Dla tych kategorii wydatków wyznaczono limit w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ - należy sprawdzić, czy łączna kwota planowanych wydatków w danej kategorii nie przekacza limitu.

**Dla tych kategorii wydatków warunkiem uznania za kwalifikowane jest bezpośrednie wskazanie we wniosku o dofinansowanie - należy sprawdzić, czy we wniosku o dofinansowanie zostały one odpowiednio opisane i uzasadnione (o ile wymagane zgodnie z Wytyczny mi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020).

Wnioskodawca

Data:

Podpis:

Wniosek o dofinansowanie – pkt C.3
Obliczanie całkowitych kosztów kwalifikowalnych i wysokości dofinansowania UE
Projekty generujące dochód o koszcie kwalifikowalnym > 1 mln EUR
STOSOWANA METODA WYBRANA PRZEZ INSTYTUCJĘ

METODA OBLICZANIA POTENCJALNEGO DOCHODU

ZARZĄDZAJĄCĄ W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNIEGO
SEKTORA, PODSEKTORA LUB RODZAJU
PROJEKTU(NALEŻY ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNO POLE)

Obliczenie zdyskontowanego dochodu
Metoda ryczałtowa

L.P.

1.
2.

3.

4.

5.

X

OBLICZENIE ZDYSKONTOWANEGO DOCHODU ZGODNIE Z ART. 61 UST. 3 LIT. A ROZPORZĄDZENIA
(UE) NR 1303/2013) (METODA RYCZAŁTOWA) (ART. 61 UST. 3 LIT. A) I WYSOKOŚCI
DOFINANSOWANIA UE
Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów określonych w Artykule 61
Rozporządzenia Nr 1303/2013 (w PLN, bez dyskontowania)
(Część C.1.12(C))
Stawka zryczałtowana dla projektów generujących dochód zdefiniowana w załączniku V do
Rozporządzenia Nr 1303/2013 lub aktach delegowanych (SZ) (w %)
Całkowite koszty kwalifikowalne po uwzględnieniu wymogów określonych w Artykule 61
Rozporządzenia Nr 1303/2013 (w PLN bez dyskontowania) = (1)*(1-SZ)
Kwota stanowiąca przedmiot decyzji KE musi być zgodna z zasadami pomocy publicznej oraz
zgłoszoną w punkcie C.2 całkowitą kwotą przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach)
Maksymalny udział dofinansowania na poziomie projektu w całkowitym koszcie
kwalifikowalnym po uwzględnieniu wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013 (w PLN, niezdyskontowany) (%)
a) Wnioskowana wysokość dofinansowania (w PLN) = (3)*(4)
b) z czego środki UE

W ARTOŚĆ

11 000 000,00
25%

8 250 000,00

85%
7 012 500,00
7 012 500,00

Stosujemy zaokrąglenia matematyczne do dwóch miejsc po przecinku, poza wierszem 5. (wnioskowana wysokość dofinansowania), gdzie wyliczoną wartość należy
zaokrąglić w dół do dwóch miejsc po przecinku.

Wniosek o dofinansowanie – pkt C.3
Obliczanie całkowitych kosztów kwalifikowalnych i wysokości dofinansowania UE
Projekty generujące dochód o koszcie kwalifikowalnym > 1 mln EUR
STOSOWANA METODA WYBRANA PRZEZ INSTYTUCJĘ

METODA OBLICZANIA POTENCJALNEGO DOCHODU

ZARZĄDZAJĄCĄ W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNIEGO
SEKTORA, PODSEKTORA LUB RODZAJU
PROJEKTU(NALEŻY ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNO POLE)

Obliczenie zdyskontowanego dochodu
Metoda ryczałtowa

L.P.

1.
2.

3.

4.

5.

X

OBLICZENIE ZDYSKONTOWANEGO DOCHODU ZGODNIE Z ART. 61 UST. 3 LIT. A ROZPORZĄDZENIA
(UE) NR 1303/2013) (METODA RYCZAŁTOWA) (ART. 61 UST. 3 LIT. A) I WYSOKOŚCI
DOFINANSOWANIA UE
Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów określonych w Artykule 61
Rozporządzenia Nr 1303/2013 (w PLN, bez dyskontowania)
(Część C.1.12(C))
Stawka zryczałtowana dla projektów generujących dochód zdefiniowana w załączniku V do
Rozporządzenia Nr 1303/2013 lub aktach delegowanych (SZ) (w %)
Całkowite koszty kwalifikowalne po uwzględnieniu wymogów określonych w Artykule 61
Rozporządzenia Nr 1303/2013 (w PLN bez dyskontowania) = (1)*(1-SZ)
Kwota stanowiąca przedmiot decyzji KE musi być zgodna z zasadami pomocy publicznej oraz
zgłoszoną w punkcie C.2 całkowitą kwotą przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach)
Maksymalny udział dofinansowania na poziomie projektu w całkowitym koszcie
kwalifikowalnym po uwzględnieniu wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013 (w PLN, niezdyskontowany) (%)
a) Wnioskowana wysokość dofinansowania (w PLN) = (3)*(4)
b) z czego środki UE

W ARTOŚĆ

11 000 000,00
100%

11 000 000,00

85%
9 350 000,00
9 350 000,00

Stosujemy zaokrąglenia matematyczne do dwóch miejsc po przecinku, poza wierszem 5. (wnioskowana wysokość dofinansowania), gdzie wyliczoną wartość należy
zaokrąglić w dół do dwóch miejsc po przecinku.

Program Priorytetowy NFOŚIGW
Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach
Podtytuł prezentacji

Magdalena Tokarska-Kusyk
Kierownik II Wydziału Koordynacji Projektów
Departament Ochrony Wód
Ołtarzew, maj 2019 r.

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 - 2025 – 2,8 mld PLN

Współfinansowanie projektów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Beneficjenci:
 Beneficjenci PO IiŚ 2014-2020,
 Podmioty upoważnione przez Beneficjentów PO IiŚ 2014-2020 do
ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
Koszty kwalifikowane:
 Zgodne co do rodzaju z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach PO IiŚ 2014-2020,
 Inne koszty przedsięwzięcia, które są niezbędne dla zrealizowania
projektu PO IiŚ lub osiągnięcia zaplanowanych w nich wskaźników
produktu lub rezultatu (np. wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji
sanitarnej).

Współfinansowanie projektów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Okres wdrażania 2015-2025:
 zobowiązania (podpisywanie umów) do 2020 r.,
 wydatkowanie do 2025 r.

Terminy i sposób składania wniosków – nabór ciągły.
Okres kwalifikowalności kosztów – od 2007 r. do 2025 r.
Obecny nabór trwa w okresie od 01.03.2017 r. do 18.12.2020 r.

Współfinansowanie projektów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Forma dofinansowania - pożyczka, w tym pożyczka na zachowanie płynności
finansowej.
Pożyczka:
 do kwoty będącej różnicą między kosztami kwalifikowanymi
i dofinansowaniem Funduszu Spójności (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 (w uzasadnionych przypadkach okres może
zostać wydłużony do 25 lat), liczony od daty wypłaty pierwszej transzy
pożyczki do spłaty ostatniej raty 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/programypriorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/

Dziękuję za uwagę

Kwalifikowanie wydatków w projektach PO IiŚ 2014-2020
Najważniejsze informacje, zagadnienia problematyczne,
prezentacji
kwalifikowalnośćPodtytuł
wybranych
kategorii wydatków

Sylwia Mróz
Dyrektor Departamentu Kontroli Rozliczeń

Ołtarzew, maj 2019 r.

Prawidłowość kwalifikacji wydatków jest zapewniona poprzez wypełnianie
przez beneficjenta następujących zasad:
• zgodność z przepisami prawa,
• zgodność z warunkami umowy o dofinansowanie i jej załącznikami,
• zgodność z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
PO IiŚ na lata 2014-2020” i/lub „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020”,
• zgodność z „Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta
w ramach PO IiŚ 2014-2020”.

Dokumentowanie wydatków
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 wydatków kwalifikowanych. Dokumenty poświadczające
poniesienie wydatków niekwalifikowanych beneficjent przechowuje we własnej siedzibie,
natomiast w SL2014 jedynie wykazuje ich wartość.

Dokumenty załączane do wniosku o płatność w SL2014 muszą być skanami
oryginalnych dokumentów.
Wskazane jest załączanie wszystkich dokumentów dotyczących danej
pozycji rozliczeniowej w jednym pliku, który należy zamieszczać w bloku
Postęp finansowy w zakładce Zestawienie dokumentów według następującej
kolejności: awers, rewers faktury, opis do faktury (jeśli jest na osobnej
kartce), potwierdzenie zapłaty, protokół odbioru.

W module Zamówienia publiczne należy załączać umowy/kontrakty
o kwocie powyżej 30 tys. EUR. Pozostałe zamówienia można zamieszczać
w zakładce Załączniki w Zestawieniu dokumentów lub w zakładce
Dokumentacja. Proszę, aby w tych modułach/zakładkach nazywać pliki
w sposób umożliwiający sprawne identyfikowanie dokumentu.
Zgodnie
z
Podręcznikiem
Beneficjenta,
w
przypadku
umów/kontraktów/zleceń niezarejestrowanych w module Zamówienia
publiczne, dodatkowo w polu Nazwa towaru lub usługi należy podać numer
umowy/zlecenia/podstawy dokonania wydatku z wykonawcą oraz datę
zawarcia umowy i nazwę wykonawcy.

Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej
muszą być skanowane dwustronnie, tzn. musi być załączony awers i rewers
dokumentu.
W przypadku, gdy faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej
wartości dowodowej nie mają typowych cech wskazujących na ich
oryginalność i dwustronną kompletność, należy załączyć oświadczenie
wskazujące, że druga strona skanu, na której zamieszczono numer umowy
o dofinansowanie jest rewersem faktury.

Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej
załączane do wniosków o płatność powinny zawierać opis – zgodny
z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do Zaleceń w zakresie wzoru
wniosku o płatność beneficjenta w ramach PO IiŚ 2014-2020.

Do bardzo często popełnianych błędów należy niewłaściwy opis faktury:
• za mało informacji – niezgodnie z „Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku
o płatność beneficjenta w ramach PO IiŚ 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 wydatku 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”.

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.
Takie dokumenty należy załączyć do wniosku o płatność.

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.
Odpowiednie
przygotowanie
Załączników
do
Umowy
o dofinansowanie, zwłaszcza Harmonogramu Realizacji Projektu
i Opisu Projektu, przyczynia się do sprawnej weryfikacji wniosków
o płatność.

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.

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.

Problemy z kwalifikowalnością wydatków
Częstym błędem/nieprawidłowością jest niezałączanie dodatkowych
wyjaśnień w sytuacjach wątpliwych:
• 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 informującego o odtworzeniu nawierzchni w pasie
prowadzonych robót lub zgodnie z decyzją zarządcy drogi,
• brak oświadczenia informującego o niekwalifikowaniu przyłączy,
• brak oświadczenia informującego o zgodności materiałów informacyjnych
z zasadami promocji projektów PO IiŚ.

Częstym błędem/nieprawidłowością 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.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia)
Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowane pod warunkiem, że
ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta
poza projektami współfinansowanymi z PO IiŚ 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 PO IiŚ, 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.

• W opisie stanowiska lub zakresie obowiązków powinien być określony
zakres zadań związanych z projektem, które pracownik będzie wykonywał
– jest to jeden z podstawowych warunków kwalifikowalności
wynagrodzeń.
• Pracownicy, których wynagrodzenia podlegają refundacji, muszą być
wymienieni w Bazie personelu SL2014.
• 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.

Kwalifikowane są składniki wynagrodzenia brutto.
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.

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 uzupełnienia danych w Bazie personelu SL2014,
• brak dokumentów wskazujących na wykonywanie obowiązków
związanych z realizacją projektu.

Zasady uczciwej konkurencji
1.

2.

3.

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.
Umowy nie objęte zakresem stosowania ustawy PZP powinny być
zawierane zgodnie z procedurą podpisywania umów przygotowaną przez
beneficjenta uwzględniającą zasadę konkurencyjności.
Należy pamiętać o przestrzeganiu wymogu rozeznania rynku dla
zamówień, dla których taki wymóg nałożono w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata
2014-2020.

Często zdarzają się 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.

Płatności na rzecz podwykonawców
W przypadku, gdy beneficjent dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz
podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 647 K.c. lub na podstawie
przepisów innych ustaw, wydatki dokonane w tym trybie mogą być uznane za
kwalifikowane, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem pozostałych
obowiązujących zasad i zgodnie z pozostałymi warunkami dotyczącymi

kwalifikowalności wydatków oraz jeśli beneficjent nie dokonał dwukrotnej
płatności za ten sam zakres wykonanych robót.

Pożyczki na współfinansowanie
projektów PO Ii Ś
Przy rozliczaniu pożyczek inwestycyjnych ze środków NFOŚiGW udzielonych
na współfinansowanie projektów PO IiŚ należy pamiętać m.in. o:

• opisywaniu oryginałów faktur i innych dowodów księgowych
stwierdzeniem: „rozliczono ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy
nr … w kwocie …”,
• terminowym składaniu dokumentów rozliczeniowych.

Podsumowanie
Ważniejsze kryteria brane pod uwagę przy weryfikacji dokumentów
rozliczeniowych:
• sprawdzenie kompletności i 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 kwalifikowania
wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020”/”Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 20142020.

Działania wpływające korzystnie na jakość wniosku o płatność:

• 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,
• w sytuacji, w której skompletowano dużą ilość dowodów księgowych
dotyczących wydatków kwalifikowanych w projekcie, w celu ułatwienia
i przyśpieszenia procesu weryfikacji wniosków o płatność, należy skracać
okresy rozliczeniowe, aby obejmowały czas krótszy niż 3 miesiące,

• 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,
• dokumenty poprawiane i uzupełniane muszą zawierać cechy
dokumentów korygujących - niedozwolone jest zamieniane dokumentów.
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Wniosek o płatność Beneficjenta
w ramach PO IiŚ 2014-2020
.
Podtytuł prezentacjii problemy
Wybrane zagadnienia

Anna Borowska
Główny specjalista, Departament Ochrony Wód

Ołtarzew, maj 2019 r.

Składanie wniosków o płatność
 Nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, niezależnie od tego, czy
Beneficjent deklaruje w nim wydatki, czy przedstawia jedynie
postęp rzeczowy projektu.
 W terminie do 14 dni kalendarzowych po upływie okresu
sprawozdawczego za jaki wniosek jest składany.
 Numery kolejnych WoP nadawane są przez IW na etapie
weryfikacji wniosku.

Wniosek o płatność - tworzenie
 Przypisanie WoP do właściwej wersji Umowy o dofinansowanie/ Aneksu
do Umowy o dofinansowanie na etapie przygotowania lub poprawy WoP
np.:
POIS.02.03.00-00-.../…-00 lub POIS.02.03.00-00-.../…-01 (i kolejne)
 Wskazanie właściwego rodzaju WoP:
•
•
•
•
•

o zaliczkę,
o refundację,
rozliczający zaliczkę,
sprawozdawczy,
o płatność końcową.

W przypadku każdego rodzaju wniosku o płatność (w tym o zaliczkę) zaznacz
obowiązkowo też wniosek sprawozdawczy.

Wniosek o płatność - tworzenie
 Wskazanie właściwego okresu sprawozdawczego:
• zapewnienie ciągłości i nienakładania się
okresów sprawozdawczych
składanych wniosków o płatność.
• data końcowa okresu, za jaki składany jest każdy wniosek, powinna
pokrywać się z datą ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
Wyjątek:
- przyśpieszenie weryfikacji wydatków i wnioskowania o środki,
- rozliczenie całości otrzymanej transzy zaliczki (termin określony w § 8 ust. 3 Umowie
o Dofinansowanie) – jednak okres sprawozdawczy nie powinien przekroczyć 3 m-cy,
- 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 (data płatności będzie wtedy datą końcową okresu sprawozdawczego),

Zakładka: Wydatki objęte wnioskiem
i wnioskowana kwota
suma wydatków kw i nkw
pola wypełniane
automatycznie

Dofinansowanie: system sprawdza, czy suma kwoty refundacji i kwoty zaliczek rozliczanych
bieżącym wnioskiem, nie przekracza kwoty w polu „Dofinansowanie”.
Uwaga: Sprawdź, czy wnioskowane kwoty (zaliczka i/lub refundacja) nie przekraczają kwot
zaplanowanych w Załączniku nr 4 do UoD/ Harmonogramie płatności w SL2014.

Zakładka: Postęp rzeczowy realizacji projektu
 Opis prezentujący stan realizacji każdego zadania w okresie sprawozdawczym
objętym WoP (szczególnie istotny, gdy realizacja danego zadania wpływa na
przyrost wskaźnika produktu).
 Informację o ewentualnych opóźnieniach albo przyspieszeniach lub
rozbieżnościach w stosunku do obowiązującego na moment złożenia wniosku
o płatność harmonogramu realizacji projektu.
 Odniesienie do informacji zawartej w tabeli Planowany przebieg realizacji projektu
z poprzedniego wniosku o płatność.

Zakładka: Wskaźniki produktu
 Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym – powinna wynikać z posiadanych
przez Beneficjenta dokumentów odbiorowych i być spójna z informacją zawartą
w opisie stanu realizacji zadań.
 Wartość osiągnięta narastająco – wartość zliczana automatycznie; może zostać
skorygowana, zwłaszcza w przypadku weryfikacji powykonawczej długości
wykonanych sieci.
 Przedstawienie wydatków dotyczących wykonania wskaźnika produktu ponad
100% wymaga aneksowania UoD (co do zasady).

Zakładka: Wskaźniki rezultatu
 Osiągany nie później niż rok po zakończeniu realizacji Projektu, zgodnie z UoD.
 Informację na temat wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego należy
przekazać w terminie do 14 dni od momentu jego osiągnięcia.
 Sugeruje się przedstawianie bieżącego stanu realizacji wskaźnika rezultatu
narastająco
osiągniętego
w
danym
okresie
sprawozdawczym
(o ile to możliwe).
 Zmniejszenie docelowej wartości wskaźnika rezultatu wymaga zgody IW i IP.

Wniosek o płatność – tworzenie
 Zakładka: Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu
• Należy opisać zidentyfikowane problemy, podjęte działania i ew.
wpływ na termin realizacji projektu.
 Zakładka: Planowany przebieg realizacji
• informacja powinna dotyczyć tylko tych zadań, w których są
planowane działania,
• informacja nie powinna być nazbyt szczegółowa,
• sugeruje się wskazanie, kiedy zostanie złożony kolejny WoP.
Uwaga: Proszę nie zostawiać pustych pól.

Zakładka: Zestawienie dokumentów
 Należy wykazać dowody księgowe (faktury, zestawienia dot. rozliczeń
osobowych lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)
zapłacone w całości, które dokumentują wydatki kwalifikowalne
poniesione przed lub w okresie objętym danym wnioskiem o płatność
(tutaj załączamy komplet wymaganych dokumentów)
 W zestawieniu trzeba również wykazać wydatki niekwalifikowalne
związane z realizacją projektu, które zostały poniesione przed lub
w okresie objętym wnioskiem o płatność (dla tych wydatków nie są
dołączane załączniki).
 Nie przedstawiamy w bieżącym WoP wydatków, które zostały zapłacone
po okresie sprawozdawczym wniosku.

Zakładka: Zestawienie dokumentów
 Wydatki należy pogrupować wg rodzajów płatności – tj. czy dany wydatek został
przedstawiony do refundacji, czy rozlicza otrzymaną transzę zaliczki (w polu Uwagi należy
wprowadzić informację „rozliczenie zaliczki”).
 Gdy dany dowód księgowy dotyczy jednocześnie rozliczenia transzy zaliczki i refundacji,
należy przedstawić go w dwóch osobnych wierszach, przypisując odpowiednio wartość
wydatków ogółem, wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania do danego rodzaju
płatności wraz z odpowiednią adnotacją w polu Uwagi. Pozostałe pola ww. wierszy pozostają
wypełnione identycznie:
•
•
•
•
•
•

Numer dokumentu
Numer księgowy lub ewidencyjny
NIP Wystawcy/PESEL
Data wystawienia
Kwota dokumentu brutto
Kwota dokumentu netto

Zakładka: Zestawienie dokumentów
 Nr dokumentu - numer
dokumentu jaki został nadany
przez wystawcę;
 NIP wystawcy;
 Nr księgowy lub ewidencyjny –
zgodnie z adnotacją na
dokumencie;
 Data wystawienia dokumentu
(nie jest to data wykonania
usługi);
 Data zapłaty – w przypadku
płatności w transzach – daty
kolejne lub zakres dat;

Zakładka: Zestawienie dokumentów
 Faktura korygująca - należy
zaznaczyć jeżeli wykazany
w zestawieniu dokument jest
korygującym dla innego
dokumentu wykazanego
w zestawieniu.
 W polu Uwagi należy
wprowadzić numer
dokumentu, którego dotyczy
dana korekta.

Zakładka: Zestawienie dokumentów
 Nazwa towaru lub usługi – opis
identyfikujący zakres prac
objętych fakturą;
 Numer kontraktu – wybrany
z modułu Zamówienia
publiczne.
Jeżeli Nie dotyczy - w polu Nazwa
towaru […] należy podać numer
umowy/zlecenia z wykonawcą oraz
datę zawarcia kontraktu i nazwę
wykonawcy; skan umowy/
zlecenia należy zmieścić
w module Dokumentacja
(powiązanie do WoP);

Zakładka: Zestawienie dokumentów
 Kwota dokumentu brutto zawsze wynika z dokumentu
księgowego
 Kwota dokumentu netto zawsze wynika z dokumentu
księgowego
 Kategoria kosztów –
zgodnie z Zał. 7 do UoD
 Wydatki ogółem = wk+wnk
dotyczące projektu
 Wydatki kwalifikowane w tym VAT – zawsze 0,00 zł

Zakładka: Zestawienie dokumentów
 Dofinansowanie – kwota wyliczona
przez system na podstawie
poziomu dofinansowania
(rozumianego jako iloraz
dofinansowania
i wydatków kwalifikowalnych)
określonego dla danej kombinacji
Kategoria kosztu / Nazwa kosztu w
Umowie o dofinansowanie
w ramach danego zadania – patrz
Zał. 7.
 Zaokrąglenie kwoty
dofinansowania – zgodnie
z zasadami matematycznymi.

Zakładka: Zestawienie dokumentów
 Kategoria podlegająca limitom –
zgodnie z Zał. 7 do UoD:
•
•
•
•

Wydatki poniesione na zakup gruntów,
Wkład rzeczowy,
Cross-financing,
Zarządzanie projektem.

 Wydatki w ramach limitu – należy
podać wartość wydatków
kwalifikowanych powiązanych
z kategorią wydatków objętych
danym limitem.
 Uwagi - dodatkowe informacje
opisowe:
•
•
•

informacja o wydatkach rozliczających
zaliczkę,
informacja o korekcie do dokumentu
księgowego,
ponowna deklaracja wydatków.

Zakładka: Źródła finansowania wydatków
 Wykazane źródła muszą być zgodnie ze źródłami w UoD i docelowymi proporcjami
przyjętymi pomiędzy tymi źródłami.
•
•
•

środki wspólnotowe = dofinansowanie w ramach wydatków objętych WoP
(Zestawienie dokumentów)
budżet jst = środki własne beneficjenta (gminy, spółki)
inne krajowe środki publiczne = pożyczka ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW

Zakładka: Rozliczenie zaliczek
 Rozliczenie obejmuje wszystkie dotychczas otrzymane, rozliczone i zwrócone środki
w ramach zaliczki.
 Kwota zaliczek rozliczna bieżącym WoP – na podstawie kwoty dofinansowania wynikającej
z faktur rozliczających zaliczkę wykazanych w Zestawieniu dokumentów.
 System wylicza kwotę zaliczki, która pozostaje do rozliczenia oraz wyliczy procentowy
stopień rozliczenia udzielonych zaliczek (przedstawienie rozliczenia 70% kwoty udzielonych
zaliczek uprawnia do wnioskowania o kolejną transzę).
 W tej tabeli trzeba również podać kwotę odsetek narosłych na rachunku i zwróconych na
konto instytucji w okresie sprawozdawczym objętym wnioskiem (nie dotyczy jst - na mocy
odrębnych przepisów).

Zakładka: Podsumowanie
 Tabela z postępem finansowym uzupełniana automatycznie przez system,
w której prezentowane są informacje dotyczące:
• 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.
 Informacje prezentowane są w podziale na zadania określone w Umowie
o dofinansowanie, wg kategorii kosztów, wg kosztów podlegającym limitom
(Zał. nr 7 do UoD).
 Uwzględnienie zmienionych danych (np.
Poprzednim WoP, aktualizacja
załączników) – funkcja „Odśwież” (poziom Beneficjenta) lub „Aktualizuj” (poziom
IW).

Zakładka: Podsumowanie

Zakładka: Zwroty/Korekty
 W tej części wniosku można dokonać korekt w wartościach narastająco
w tabeli Podsumowanie.
 W sytuacji, gdy 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

Załączniki do WoP
 Skany oryginałów dokumentów dotyczące danego wydatku kwalifikowanego
załączamy w odpowiedniej pozycji Zestawienia wydatków.
 W zakładce Załączniki zamieszczamy skany pozostałych dokumentów (wyciągi
bankowe z konta zaliczkowego, oświadczenia ogólne, wyjaśnienia dodatkowe).
Nie dublujemy dokumentów!
 W przypadku poprawy WoP i załączonych do niego dokumentów – wniosek
powinien zawierać tylko ostateczną wersję dokumentów (uwaga: dokumenty
poprawiane i uzupełniane muszą zawierać cechy dokumentów korygujących,
niedozwolone jest zamienianie dokumentów).
 Istnieje możliwość dołączenia dokumentów do WoP jest on już przesłany do
instytucji i nie można go już edytować (moduł: Dokumentacja powiązanie
dokumentu z WoP).

Załączniki do WoP
Dodatkowo załączamy do WoP:
 wyciągi bankowe z konta zaliczkowego – w przypadku rozliczenia zaliczki;
 w przypadku, gdy faktura obejmuje rozliczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej, konieczne jest przedstawienie oświadczenia Beneficjenta, potwierdzającego,
że przedstawione wydatki dotyczące przyłączy kanalizacyjnych/wodociągowych spełniają
kryteria kwalifikowalności wskazane w SzOOP PO IiŚ 2014-2020;
 w przypadku, gdy faktura obejmuje odtworzenia nawierzchni konieczne jest przedstawienie
oświadczenia Beneficjenta, czy wydatki kwalifikowane obejmują odtworzenie nawierzchni
jedynie w pasie prowadzonych robót. Jeżeli obejmują odtworzenie nawierzchni poza pasem
prowadzonych robót, warunkiem kwalifikowania takiego wydatku jest potwierdzenie, że
zakres tego odtworzenia wynika z zezwolenia na zajęcie pasa lub innego dokumentu
wydanego przez Zarządcę drogi;
 informacja o zachowaniu w projekcie dopuszczalnego limitu 25% udziału kosztów
całkowitych związanych z zaopatrzeniem w wodę i budowa kanalizacji deszczowej (limit nie
dotyczy rozdziału kanalizacji ogólnospławnej);

Wniosek o płatność
 Zakładki w Systemie SL2014 istotne z punktu widzenia sporządzenia Wniosku o płatność:
• Harmonogram płatności – przedstawia bieżące i przyszłe planowane przedstawianie
wydatków w WoP i wnioskowanie o środki;
• Zamówienia publiczne (dotyczy wartości zamówień i konkursów przekraczających próg 30
000 EUR):
- informacja o zamówieniu,
- informacja o kontrakcie (skan umowy z wykonawcą, wykaz cen/przedmiar
robót/harmonogram rzeczowo-finansowy, aneksy wraz z uzasadnieniem formalnoprawnym);
Bez wprowadzonej informacji o podpisanej umowie z wykonawcą, Beneficjent nie powinien
rozliczać wydatków związanych z tym zamówieniem we wniosku o płatność.
•

Baza personelu (w przypadku, gdy wydatki osobowe w ramach kategorii Zarządzanie
projektem, są wydatkami kwalifikowanymi) – dane dot. personelu projektu, okresu
zaangażowania i czasu pracy.

Wniosek o płatność Beneficjenta
w ramach PO IiŚ 2014-2020
 Wniosek o płatność beneficjenta należy wypełnić zgodnie
z Podręcznikiem Beneficjenta (SL2014) uszczegółowionym
w zakresie PO IiŚ:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/korzystaj-zsystemu-sl-2014/

Wniosek o płatność Beneficjenta
w ramach PO IiŚ 2014-2020
 Uszczegółowienie zasad rozliczania wydatków i składania
Wniosków o płatność określają Zalecenia w zakresie wzoru wniosku
o płatność beneficjenta w ramach PO IiŚ 2014-2020:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-oplatnosc-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 PO IiŚ 2014-2020.

Dziękuję za uwagę

Kontrola procedur zawierania umów oraz zmiany
umów z wykonawcami w ramach PO IiŚ 2014-2020
Podtytuł prezentacji

Wybrane zagadnienia

Piotr Makuch
Dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości

Ołtarzew, maj 2019 r.

ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

I.

ZMIANY REGULACJI DOTYCZĄCYCH PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW
W RAMACH PO IiŚ.

II.

USTALENIA DOTYCHCZASOWYCH KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ
NFOŚiGW I PREZESA UZP.

III.

WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I DOKONYWANIEM ZMIAN UMÓW Z WYKONAWCAMI.

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
Główne założenia:
• zastąpienie dotychczasowej ustawy Pzp z 2004 r. nowym aktem prawnym, co
ma zapewnić zwiększenie przejrzystości;
• stworzenie podstaw prawnych do stworzenia polityki zakupowej państwa;
• uproszczenie procedur i warunków udziału w postępowaniu;
• wzmocnienie pozycji wykonawcy przy realizacji umowy w szczególności
poprzez stworzenie listy klauzul abuzywnych w umowach;
• usprawnienie procesu odwoławczego poprzez obniżenie opłat za wniesienie
skargi oraz utworzenie jednego sądu okręgowego upoważnionego do
rozpatrywania odwołań w sprawach zamówień;
• wprowadzenie możliwości przeprowadzenia postępowania koncyliacyjnego
przed KIO;
• zwiększenie roli informacyjnej Prezesa UZP.

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

• Akt dość obszerny – obejmuje 682 artykuły;
• Dodatkowo przygotowany jest projekt ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo zamówień publicznych;
• Oba projekty ustaw są już po konsultacjach publicznych i przechodzą
proces opiniowania;
• Przewidywana data wejścia w życie – 1.01.2020 r.

Projekt zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020
• Zmiana postanowień dot. rozeznania rynku (inny sposób przeprowadzenia
rozeznania rynku i jego udokumentowania, cel rozeznania, możliwość
zastosowania zasady konkurencyjności);
• Zmiany dotyczące zasady konkurencyjności: korekta zapisów odnoszących
się do opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert,
upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania;

• Projekt na etapie konsultacji (możliwe jest wprowadzenie w ich wyniku
innych zmian).

Przewidywana zmiana zapisów § 12a wzoru umowy
o dofinansowanie
• Usunięcie ust. 6 zawierającego opis dodatkowych warunków, jakie winny
być spełnione dla celów kwalifikowania wydatków poniesionych na
realizację robót zamiennych (m.in. Wymogu opisania sposobu wyceny
robót zamiennych);
• Usunięcie ust. 7 zawierającego warunek kwalifikowania wydatków
związanych z robotami zamiennymi w ramach umów z wynagrodzeniem
ryczałtowym;
• Usunięcie z ust. 8 punktu b) – zawierającego jeden z warunków uznania za
kwalifikowane wydatków związanych ze zmianą parametrów funkcjonalno
– użytkowych w umowach opisywanych za pomocą PFU.

Dane statystyczne wynikające ze złożonych zestawień
postępowań w ramach projektów (na 30.09.2018 r.)
Liczba projektów
Liczba postępowań
Pzp
Zasada konkurencyjności
Rozeznanie rynku
Roboty budowlane
Usługi

Dostawy
Łączna wartość szacunkowa
wszystkich zamówień

Wszystkie działania

w tym działanie 2.3

972
13454
7021
2690
3743
4577
7176
1701
51 959 439 272,12

357
4083
2131
1098
854
1899
1593
591
23 167 067 672,69

Działania kontrolne prowadzone przez NFOŚiGW
w obszarze zawierania umów
Kontrole
aneksów
razem POIiŚ

w tym
działanie
2.3

429

504

251

736(83,5%)

357 (83%)

503

250

146 (16,5%)

72 (17%)

1

1

Kontrole postępowań
razem POIiŚ

w tym
działanie
2.3

882

wynik pozytywny

wynik negatywny

L.p.

w tym:

Analiza wyników kontroli Prezesa UZP
• liczba otrzymanych od Prezesa UZP wyników kontroli – 80;
• 31 wyników miało status „bez naruszeń”, 49 – „z naruszeniami”;
• w przypadku 6 wyników kontroli stwierdzono naruszenia istotne,
skutkujące zastosowaniem wskaźnika pomniejszającego wartość
wydatków kwalifikowanych na kontrakcie w wysokości 5%, 10% lub 25%;
• Prezes UZP przeprowadził, w ramach projektów realizowanych
w działaniu 2.3, łącznie 67 kontroli postępowań, a w tym:
 29 wyników miało status „bez naruszeń”,
 38 – „z naruszeniami” (w 4 przypadkach stwierdzono istotne
naruszenia).

Naruszenia stwierdzane w toku kontroli Prezesa UZP (rodzące
skutek finansowy w postaci korekty)
• art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - nieuprawnione żądanie od wykonawców
oświadczeń lub dokumentów, które nie były niezbędne do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• art. 22 ust. 1a ustawy Pzp - opisanie warunku udziału w postępowaniu
w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
• art. 24 ust. 1 pkt 12 a w konsekwencji art. 7 ust. 3 ustawy Pzp - wybór
wykonawcy, który nie potwierdził spełniania warunku udziału
w postępowaniu;

Naruszenia stwierdzane w toku kontroli Prezesa UZP (rodzące
skutek finansowy w postaci korekty) – c.d.
• art. 22c ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp – nieprawidłowy opis
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej lub
finansowej, w sytuacji gdy wykonawca polega na potencjale innych
podmiotów, poprzez określenie wymogu udziału podmiotu trzeciego
w bezpośredniej realizacji zamówienia w formie podwykonawstwa lub jako
członka konsorcjum,
• art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp - zamieszczenie
w treści ogłoszenia o zamówieniu zapisów od początku niezgodnych z treścią
specyfikacji istotnych warunków,
• art. 26 ust. 3 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp - zaniechanie wezwania
wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia
oraz poprzez wybór oferty podlegającej wykluczeniu z postępowania.

Postępowanie z nieprawidłowościami

Nieprawidłowości zgłoszone

I i II oś realizowana przez
NFOŚiGW
167

w tym działanie 2.3

60

Nieprawidłowości potwierdzone

159

56

w tym: Pzp

64

24

55

19

40

13

31 178 394 zł
(25 594 376 zł)

20 926 366 zł
(17 787 498 zł)

Pozostałe tryby
Podwójne finansowanie/
Wydatki niekwalifikowane
Kwota nieprawidłowości
(wkład UE)

Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku
kontroli procedur zawierania umów (Pzp)
•
•
•
•
•
•
•
•

art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów,
które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
brak wymaganych ogłoszeń;
art. 24 ust. 1 pkt 12 a w konsekwencji art. 7 ust. 3 ustawy Pzp - wybór wykonawcy,
który nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu
art. 41 pkt. 9 Pzp – brak wskazania kryteriów oceny i ich znaczenia;
art. 29 ust. 2 – opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję;
art. 29 ust. 3 – opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych;
art. 38 ust 4a Pzp – modyfikacja treści SIWZ w zakresie zmiany terminów składania
ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
art. 22c ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 22a ust, 1 ustawy PZP poprzez określenie
dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (także
22 ust.1a)

Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku
kontroli procedur zawierania umów (Wytyczne)
• niezachowanie zasad dot. upublicznienia zapytania ofertowego;
• ustalenie zawężających kryteriów oceny ofert;
• nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia lub opis o charakterze
dyskryminacyjnym – w tym wskazanie nazw własnych, brak kodów CPV;
• określenie zbyt krótkiego terminu składania ofert;
• niewysłanie zapytania ofertowego do wymaganej liczby wykonawców
(dot. postępowań wszczętych przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie);
• brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie rozeznania rynku.

Wybrane ustalenia kontroli
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, wymagał (na wezwanie z art. 26 ust. 2 Pzp) od
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: przedłożenia dokumentu
potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych.
Zamawiający nie był uprawniony do żądania od wykonawcy najwyżej
ocenionego przedłożenia innych dokumentów (niż jak wynika z § 2 ust. 4 pkt 10
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów), potwierdzających posiadane uprawnienia. Powyższe dokumenty
(uprawnienia) nie zostały bowiem wymienione w ww. rozporządzeniu. Tym
samym zamawiający poprzez żądanie potwierdzenia uprawnień budowlanych
naruszył art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Stawka korekty – 5% (poz. 19 taryfikatora, kategoria nieprawidłowości
indywidualnej – nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów
wymaganych od wykonawców).

Wybrane ustalenia kontroli (c.d.)
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wymagał: „Ze względu na
długoletnią eksploatację urządzeń i łatwość serwisowania, dmuchawy oraz ich
kluczowe elementy (silniki, wirniki, łożyska, sterowanie itp.) muszą być
wykonane i łatwo dostępne na terenie Unii Europejskiej”. Ponadto
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym został zawarty zapis: „Zamawiający
dopuszcza stosowanie materiałów wyprodukowanych wyłącznie na terenie
Polski lub krajów Unii Europejskiej”. Jednocześnie zamawiający nie dopuszczał
zastosowania rozwiązań równoważnych, w tym w zakresie pochodzenia
urządzeń i materiałów.
Powyższe stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp poprzez opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję.
Stawka korekty – w wysokości max. 25% z możliwością obniżenia do wysokości
10% albo 5% (poz. 20 taryfikatora, kategoria nieprawidłowości indywidualnej –
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji).

Wybrane ustalenia kontroli (c.d.)
Zamawiający w SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie
wiedzy doświadczenia, zgodnie z którymi wykonawca musiał wykazać, iż
w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał m.in. co
najmniej po 1 robocie budowlanej polegającej na: „budowie, rozbudowie,
przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie
mniejszej niż 1000 m³/d wraz z wykonaniem zbiornika technologicznego
o pojemności nie mniejszej niż 1600 m ³ ze stali AISI 304 w całości o masie nie
mniejszej niż 20 000 kg, o wartości robot min. 3 000 000,00 zł – 1 szt.”
Należy ocenić, iż ww. warunek udziału w postępowaniu w odniesieniu do
pojemności zbiornika technologicznego oraz materiału użytego do jego
produkcji ustalony został na poziomie nieproporcjonalnym do przedmiotu
zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia zakładał wykonanie 3 osadników
wtórnych o pojemności każdy ̴110 m³ i łącznej pojemności 330 m³ (zbiorniki
w kształcie stożka o średnicy i wysokości ̴7,5m).

Wybrane ustalenia kontroli (c.d.)
Powyższe potwierdzają liczne zapytania do treści SIWZ kierowane w trybie art. 38
Pzp przez wykonawców zainteresowanych postępowaniem, odnoszące się
bezpośrednio do określonego w SIWZ sposobu oceny spełnienia warunków wiedzy
i doświadczenia.
Zgodnie z art. 22 ust. 1a zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
Wpływ ww. sposobu opisania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
przebieg kontrolowanego postępowania potwierdzają dokonane przez
zamawiającego czynności wykluczenia z postępowania wykonawców na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp w związku ze stwierdzeniem braku spełnienia wymogu
określonego w SIWZ.
Stawka korekty – w wysokości max. 25% z możliwością obniżenia do wysokości
10% albo 5% (poz. 12 taryfikatora, kategoria nieprawidłowości indywidualnej –
określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu).

Wybrane ustalenia kontroli (c.d.)
Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu wymagał m. in. doświadczenia
w rozliczaniu dotacji ze środków NFOŚiGW oraz weryfikacji efektu ekologicznego,
w wyniku którego NFOŚiGW w ramach konkursu GIS przyznał preferencyjne
dofinansowanie. Powyższe warunki dotyczyły zarówno samego wykonawcy, jak
i jego personelu kluczowego.
Powyższe stanowi naruszenie dyspozycji art. 22 ust. 1a Pzp (poprzez określenie
nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia warunków udziału) i art. 7 ust. 1
Pzp, zgodnie z którym zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie
o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
i równe traktowanie wykonawców z uwzględnieniem zasad proporcjonalności
i przejrzystości postępowania.
Stawka korekty – w wysokości max. 25% z możliwością obniżenia do wysokości
10% albo 5% (poz. 12 taryfikatora, kategoria nieprawidłowości indywidualnej –
określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu).

Wybrane ustalenia kontroli (c.d.)
Zamawiający (jednostka sektora finansów publicznych) przyjął następujące
kryteria oceny ofert: cena (70%), okres gwarancji jakości wykonanych robót
(10%) i termin wykonania (20%).
Zgodnie z art. 91 ust 2a ustawy Pzp, zamawiający, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ich związki, kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne
kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli
określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się
do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą
w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie
przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.
Stawka korekty – w wysokości max. 25% z możliwością obniżenia do
wysokości 10% albo 5% (poz. 13 taryfikatora, kategoria nieprawidłowości
indywidualnej – niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert).

Wybrane ustalenia kontroli (c.d.)
Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na nadzór inwestorski, w związku z niezłożeniem żadnej
oferty. Następnie udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki, na podstawie art.
67 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp. Zamawiający dokonał przy tym zmiany zapisów
warunków zamówienia w stosunku do pierwotnego postępowania
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (zmiana polegała na
rezygnacji z formułowania warunków w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej wykonawcy). Tym samym zamawiający nie miał podstaw do
udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki w oparciu
o wskazany przepis art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
Stawka korekty – w wysokości 100% bez możliwości obniżenia!!! (poz. 7
taryfikatora, kategoria nieprawidłowości indywidualnej – bezprawne udzielenie
zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki).

Wybrane ustalenia kontroli (c.d.)
Zamawiający zastosował jako
kryterium oceny ofert doświadczenie
Wykonawcy i nie wskazał konkretnej wagi danego kryterium w zapytaniu
ofertowym (zasada konkurencyjności).
Powyższe stanowi naruszenie postanowień podrozdziału 6.5.2 pkt. 7
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ na lata
2014 – 2020.
Stawka korekty – w wysokości max. 25% z możliwością obniżenia do
wysokości 10% albo 5% (poz. 11 taryfikatora, kategoria nieprawidłowości
indywidualnej – brak pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i poz. 13
taryfikatora, kategoria nieprawidłowości indywidualnej – niewłaściwe
stosowanie kryteriów oceny ofert).

Wybrane ustalenia kontroli (c.d.)
Dokonanie zabronionego podziału zamówienia na części, polegającego na
zawarciu umowy na usługi doradcze, w tym na nadzór inwestorski,
w procedurze krajowej, mimo, iż w tym samym czasie zawarto umowę na
analogiczne usługi doradcze. Należy zaznaczyć, że wartość szacunkowa tego
zamówienia został określona na kwotę minimalnie niższą od progów unijnych.
Powyższe stanowi naruszenie art. 5b pkt. 2 Pzp.
Stawka korekty – w wysokości 25% (poz. 2 taryfikatora, kategoria
nieprawidłowości indywidualnej – niedopełnienie obowiązku odpowiedniego
ogłoszenia w zamówieniach o wartościach równych lub wyższych niż
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.).

Właściwe szacowanie wartości zamówienia
Podrozdz. 6.5 pkt. 12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są
zamawiającymi w rozumieniu Pzp, wartość zamówienia ustala się
w odniesieniu do danego projektu.
Podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że
szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4
ust. 8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych wartości wskazanej
w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, określają wartość
zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy
zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy procedurze rozeznania
rynku.
Szacowanie wartości zamówienia dla zamówień, dla których ma zastosowanie
ustawa Pzp, odbywa się zgodnie z art. 32 – 35 Pzp.

Szacowanie wartości zamówienia (c.d.)
Podmiot zobowiązany do stosowania Pzp, w pierwszej kolejności szacuje
wartość zamówienia zgodnie z Pzp, biorąc pod uwagę wszystkie
przewidywane zamówienia na dany rok budżetowy w ramach jednostki plus
wszystkie przewidywane zamówienia w ramach realizowanych przez niego
projektów (niezależnie od tego czy realizowane są w perspektywie rocznej czy
kilku lat).

Szacowanie wartości zamówienia (c.d.)
Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym
zamówieniem istotne są okoliczności w chwili wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia.
T

Tożsamość przedmiotowa – usługi, roboty budowlane lub dostawy są
tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie.
Tożsamość czasowa – realizacja zamówień w zbliżonym okresie czasu,
w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej.
Tożsamość podmiotowa – możliwość wykonania zamówienia przez jednego
wykonawcę.

Możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Pzp

1.

Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień
umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian.

Możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Pzp (c.d.)
2.

Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót
budowlanych
od
dotychczasowego
wykonawcy,
nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub
znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Pzp (c.d.)
3.

Zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
4. Dokonywana jest zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił
zamówienia (w określonych warunkach).
5. Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne.

Możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Pzp (c.d.)
Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną,
jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru
umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział
inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść
wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy lub umowy ramowej,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia,
nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.

Możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na
usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest
mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
W przypadku zasady konkurencyjności – pkt. 6.5.2 ppkt. 22e) Wytycznych:
Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian
jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty
budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi,
i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo,
w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Uwaga na zapisy w umowach z wykonawcami lub dokonywane
zmiany mogące skutkować wydłużaniem łańcucha dostaw
IZ zwróciła uwagę na przypadek stosowania przez wykonawców mechanizmu
mającego na celu nieuzasadnione wydłużanie łańcucha dostaw. Skutkuje to
zwiększeniem ceny nowych towarów, co w rezultacie może mieć wpływ na
wartość rozliczenia dotacji pozyskanej z Funduszu Spójności.
Na istnienie takiego łańcucha mogą wskazywać m.in. wnioski o przedłużenie
terminów dostaw lub zmiany umów w zakresie terminu realizacji,
wprowadzanie podwykonawców (poddostawców), zmiany w zakresie
terminów płatności, płatności w transzach, wprowadzanie płatności
zaliczkowej.
Działanie takie, w przypadku wystąpienia podejrzenia w tym zakresie, nosi
znamiona nadużycia i winno być zgłaszane zgodnie z obowiązującymi
procedurami.

Skutki dokonania zmiany umowy z naruszeniem Pzp
1.

2.

3.

4.

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

Uwagi formalne dot. dokonywania zmian w umowach
zawartych z wykonawcami
• wskazanie w treści zmiany (aneksu) lub dołączonych do niego dokumentów
potwierdzających zaistnienie okoliczności i przesłanek formalno-prawnych
uzasadniających dokonanie zmiany;
• odwoływanie się do konkretnej, przewidzianej w ustawie Pzp lub
w Wytycznych przesłanki do zmiany (do zakresu dopuszczalnych zmian);
• uwaga na zmiany umów zawartych w trybie zamówienia z wolnej ręki i po
rozeznaniu rynku (z uwagi na brak oferty nie mogą być do nich bezpośrednio
odnoszone przesłanki do zmiany wskazane w art. 144 ustawy Pzp i Wytycznych).
• kontrolą, co do zasady, objęte są aneksy, dla których wydatki są kwalifikowalne
(uwaga w przypadku zmian umów, które zwiększają wartość wynagrodzenia, nie
będącą wydatkiem kwalifikowanym i jednocześnie zmieniają termin zamówienia
– takie umowy są objęte kontrolą);
• konieczność przeprowadzenia wszystkich wymaganych kontroli przed
rozliczeniem projektu (w tym kontroli zmian umów, które zwiększają wartość
wynagrodzenia).

Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Wdrażającej
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów i aneksów do umów
zawartych z wykonawcą, w terminie 14 dni od daty ich zawarcia (w przypadku
aneksów wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego do ich
zawarcia). Dopuszcza się przekazywanie poświadczonych za zgodność
z oryginałem elektronicznych wersji ww. dokumentów oryginalnych lub
dokumentów istniejących wyłącznie w postaci elektronicznej. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych
dokonuje się w na piśmie, ze wskazaniem zawartości oraz rodzaju nośnika
danych.
Prośba o terminowe przekazywanie aneksów.

Dziękuję za uwagę

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
NajczęściejPodtytuł
pojawiające
się problemy
prezentacji

Monika Podwysocka
Wydział Rozliczeń Zagranicznych w Departamencie Księgowości i Rozliczeń

Ołtarzew, maj 2019 r.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Podstawowe dokumenty)
Dokumenty określające funkcję, zakres i terminy składania wniosków o płatność:
1. Umowa o dofinansowanie
2. Zalecenia w zakresie wzoru beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ 2014-2020
 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta
 Inne wymagania niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu w zakresie dokumentowania
ponoszonych wydatków
 Przykładowy opis dowodu księgowego
3. Podręcznik Beneficjenta SL2014
(Dokumenty dostępne na stronie: www.pois.gov.pl)
https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Wprowadzenie)

W ramach przedkładanego przez beneficjenta wniosku o płatność określany jest:
 rodzaj wniosku o płatność. Dostępne rodzaje wniosków to:
 o zaliczkę,
 o refundację,
 rozliczający zaliczkę,
 sprawozdawczy,
 o płatność końcową,
 okres za jaki składany jest wniosek.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Wniosek o zaliczkę – warunki wypłaty)

 Pierwsza transza wypłacana jest po złożeniu / zatwierdzeniu wniosku
o płatność (§ 8 pkt. ust. 2 UoD);
 Druga i kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem wykazania rozliczenia
co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz (§ 8 ust. 2 UoD);
 Wobec beneficjenta nie wydano decyzji o zwrocie na mocy ufp, lub beneficjent
dokonał zwrotu w wymaganej kwocie;
 Beneficjent dokonał zwrotu odsetek narosłych od kwoty przekazanej zaliczki
(odrębne przepisy dla jst).

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Wniosek o zaliczkę – warunki wypłaty)



Zgodność kwoty wnioskowanej z aktualnym harmonogramem płatności (załącznik nr 4 do UoD),
Zgodność kwoty wnioskowanej z maksymalną wysokością jednorazowej transzy (§ 8 ust. 1 tir. 1
UoD)

Harmonogram płatności 1 (aktualny załącznik należy załączyć do modułu Harmonogram płatności w SL2014)
stan na dzień: 11-03-2019 r.

Planowana
zaliczka w II
kwartale 2019

Nazwa Beneficjenta:
Nr projektu:
Nazwa projektu:

POIS.02.03.00-00Budowa systemu

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie
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Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki)

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki - terminy)
I. ROZLICZENIE = ZŁOŻENIE WNIOSKU i wykazanie wydatków

 Beneficjent ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu
dofinansowania w formie zaliczki w terminie określonym w UoD, poprzez
wskazaną liczbę dni kalendarzowych (np. 90, 120, 180) (§ 8 ust. 3 UoD).
 Termin rozliczenia zaliczki jest liczony:
 od dnia otrzymania transzy zaliczki,
 do dnia wyliczonego zgodnie z UoD.
Beneficjent ma 14 dni od upływu ww. terminu na złożenie wniosku o płatność.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki - terminy)

II. ROZLICZENIE = ZŁOŻENIE WNIOSKU, wykazanie wydatków
+ ZWROT
 Termin na zwrot kwoty niewykorzystanej transzy zaliczki – zgodnie
z terminem o którym mowa w § 8 pkt. 3 UoD

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki – zwrot kapitału)

W przypadku konieczności zwrotu niewydatkowanej kwoty zaliczki zwrot
następuje na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów prowadzony przez
Bank Gospodarstwa Krajowego, z którego zaliczka została wypłacona:

82 1130 0007 0020 0660 2620 0010

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki - Ufp)

§ 189 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych
W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę, lub w terminie 14 dni od
dnia upływu terminu, o którym mowa w przepisach wydanych na podst. Ust. 4
i 4a, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki,
nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania
środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki – UoD, Zalecenia)
Rozliczenie zaliczki wg Umowy o dofinansowanie - § 8 ust. 4
W celu rozliczenia transzy zaliczki Beneficjent przedstawia we wniosku
o płatność dowody księgowe potwierdzające poniesienie wydatków
kwalifikowanych, w odpowiedniej wysokości z rachunku bankowego
Beneficjenta dla potrzeb obsługi zaliczki, jak również z innego rachunku
bankowego Beneficjenta.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki – UoD, Zalecenia)
Rozliczenie zaliczki wg zapisu w: „Zaleceniach” Rozdział 6
- Transzę zaliczki rozliczają wydatki kwalifikowalne niezależnie od daty ich
poniesienia (mieszczącej się w okresie kwalifikowania wydatków dla
projektu), które mogą być poniesione przed datą otrzymania danej transzy
zaliczki (dotyczy wkładu własnego!).
- Transzy zaliczki nie rozliczają jednak koszty poniesione przez Beneficjenta,
jeśli nie wiążą się z fizycznym przepływem środków na rachunku/w kasie
beneficjenta a stanowią jedynie zapis w księgach rachunkowych, jak to ma
miejsce w przypadku kosztów działalności operacyjnej (np. odpisy
amortyzacyjne).
- Zaliczkę rozliczają wydatki kwalifikowalne poniesione z rachunku bankowego
Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki, jak również z innego
rachunku bankowego Beneficjenta.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki - przykład)

Zgodnie
z Umową o dofinansowanie zaliczka rozliczana jest przy
uwzględnieniu stopy dofinansowania, tj. do jej rozliczenia potrzebne są wydatki
kwalifikowalne w kwocie transzy zaliczki oraz odpowiadający wkład własny
PRZYKŁAD: wypłacona zaliczka – 100 PLN

(dofinansowanie – 85%)
Wariant 1:
wkw 100 PLN, rozliczona zaliczka = 85 PLN ZALICZKA
NIEROZLICZONA

Wariant 2:

wkw 117,65 PLN, rozliczona zaliczka = 100 PLN

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki – zakładka w SL2014)
Rozliczenie zaliczek W tym miejscu należy przedstawić wydatki stanowiące rozliczenie
zaliczki/transz zaliczek.
Na podstawie danych system przedstawi kwotę zaliczki, która pozostaje do
rozliczenia oraz wyliczy procentowy stopień rozliczenia udzielonych
zaliczek.
W tej tabeli trzeba również podać kwotę odsetek narosłych na rachunku
i zwróconych na rachunek NFOSiGW.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki - odsetki)
Odsetki od przekazanych środków zaliczki, narosłe na rachunku do obsługi
zaliczki są zwracane lub pomniejszają kolejną płatność (§ 8 ust. 16 UoD).
WYJĄTEK (Zalecenia Rozdz. 6.1.1)
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.
*Nie dotyczy sytuacji, gdy podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków jest spółka.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki - odsetki)
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).
Numer rachunku bankowego NFOŚiGW właściwy do wpłaty
prowadzony w BGK:

odsetek

77 1130 1017 0000 0109 9520 0066
W tytule operacji należy zamieścić nr Umowy o Dofinansowanie
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.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki – monitoring rachunku)
 Rachunek bankowy otwarty dla potrzeb przekazywania zaliczki służy
wyłącznie do obsługi płatności za środków zaliczkowych. Obowiązuje na
nim czystość przepływów. Zaleca się, aby rachunek był oprocentowany.
 skany wyciągów bankowych z rachunku zaliczki są załącznikami do wniosku
o płatność (zał. 3 do zaleceń – Inne wymagania … pkt. 4.VII),
 Należy załączyć wyciągi bankowe dotyczące 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 lub zwrot niewykorzystanej kwoty zaliczki (zwrot może być poza
okresem sprawozdawczym, ale jego dotyczyć);

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki – monitoring rachunku)

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki – Pole Uwagi)

 W przypadku wydatków rozliczających zaliczkę, w polu Uwagi Zestawienia
dokumentów należy podać informację, że wydatek stanowi rozliczenie
otrzymanej transzy zaliczki.
 W sytuacji, gdy w ramach danego dowodu księgowego przedstawiono we
wniosku wydatki zarówno do refundacji jak i rozliczenia transzy zaliczki,
wartość każdego z nich należy wykazać w osobnym wierszu z odpowiednim
oznaczeniem w polu Uwagi.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Rozliczenie zaliczki – Pole Uwagi)

 Możliwość uzupełnienia przez Beneficjenta Zestawienia dokumentów
o dodatkowe informacje np. dotyczące nałożenia korekty finansowej, cesji
wierzytelności, faktur częściowych, wydatków niekwalifikowalnych, wydatków
deklarowanych we wcześniejszym wniosku o płatność jako kwalifikowalny,
wyjaśnienia dotyczące faktury korygującej.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja)

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – Zestawienie dokumentów)

Zestawienie dokumentów można uzupełnić na dwa sposoby:
 poprzez import pliku .xls (korzystając ze wzoru bezpośrednio z systemu,
bez zmian jego struktury), lub
 poprzez ręczne wprowadzenie każdego dokumentu do systemu.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – Zestawienie dokumentów)

Należy wprowadzić faktury (lub inne dokumenty o równoważnej wartości
dowodowej, zapłacone w całości, dokumentujące wydatki kwalifikowalne,
poniesione w okresie sprawozdawczym objętym danym wnioskiem
o płatność.

W Zestawieniu trzeba również wykazać 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. Dla tych wydatków nie są dołączane załączniki.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – Zestawienie dokumentów)
Wprowadzanie tego samego dowodu księgowego więcej niż raz –
w sytuacji, gdy poszczególne pozycje dotyczą wydatków poniesionych w ramach
różnych kategorii wydatków, zadań.
Wówczas pomimo pogrupowania poszczególnych pozycji z dowodu księgowego,
następujące pola pozostają uzupełnione identycznie:
• Numer dokumentu
• Numer księgowy lub ewidencyjny
• NIP Wystawcy/PESEL
• Data wystawienia
• Kwota dokumentu brutto
• Kwota dokumentu netto
W pozostałych polach (wydatki ogółem, wydatki kwalifikowane, w tym VAT,
dofinansowanie) powinny zostać podane wartości odpowiadające poszczególnym
pozycjom (grupom pozycji) z dowodu księgowego.

Rozliczanie wydatków i opis
iii dowodów księgowych
(Refundacja – Zestawienie dokumentów)

Numer
zadania

Nr dokumentu

Nr księgowy lub
ewidencyjny

Rodzaj
identyfikatora

NIP wystawcy/ PESEL

Data wystawienia
dokumentu

Data zapłaty

1 FS-2/04/18

FV 11

NIP

6600000000

2018-04-30

2018-05-29

2 FS-2/04/18

Fv 11

NIP

6656666666

2018-04-30

2018-05-29

3 FS-29/18/ST_U/03

FV 5

NIP

8767777777

2018-03-16

2018-04-20

4 FV 15/2018

FV3

NIP

7138888888

2018-03-09

2018-04-06

7 FA/5/3/2018

FV 7

NIP

8734567890

2018-03-26

2018-04-24

7 FA/4/3/2018

FV 6

NIP

8731234567

2018-03-26

2018-04-24

9 352/2018

FV 8

PESEL

5560000000

2018-04-11

2018-04-17

FS826/18/KOS215/18,06/ FV9,FV10,RA4,PK10,
9 03/2018/MKPK10-15 RA5,PK15
Nie dotyczy

2018-03-15

Data zapłaty od

2018-04-18

Data zapłaty do

2018-05-30

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – Numer dokumentu- przykład)


Pole: Numer dokumentu - numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków w
ramach projektu, jaki został nadany przez wystawcę, bez formy opisowej np. faktura/rachunek.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – Numer dokumentu - przykład)

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – Numer księgowy/ewidencyjny - przykład)
 Pole: Numer księgowy lub ewidencyjny – numer nadany dla danego dokumentu
przez system ewidencji księgowej / księgi rachunkowe, widniejący na dokumencie
Na dokumencie kilka numerów
ewidencyjnych/księgowych

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – Data wystawienia dokumentu - przykład)
 Pole: Data wystawienia dokumentu – w formacie RRRR-MM-DD

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – Data zapłaty)

 Pole: Data zapłaty – data uregulowania płatności (data waluty)
W przypadku, gdy płatność za fakturę została dokonana w więcej niż jednym
terminie, w polu
data zapłaty należy wpisać daty skrajne, korzystając z opcji „Data zapłaty od… do..”
Zestawienia dokumentów. *
Sposób wykonania tej operacji został opisany w Podręczniku beneficjenta.

* Slajd 24

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – Numer kontraktu, kwota dokumentu)

 Pole: Numer kontraktu –
Wyboru kontraktu, w przypadku kontraktów podlegających zamówieniom
publicznym, które uprzednio zarejestrowano w module zamówienia publiczne,
dokonujemy z listy.
W pozostałych przypadkach numer umowy/zlecenia/kontaktu wraz z datą należy
wpisać
w polu: Nazwa towaru lub usługi w Zestawieniu dokumentów
 Pole: Kwota dokumentu brutto / netto – kwoty na jakie opiewa dokument

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – Faktura korygująca)

 Pole: Faktura korygująca – należy wybrać T (dla wartości „tak”) lub N (dla wartości
„nie”). Fakturę korygująca należy wykazać w pierwszym wniosku o płatność po jej
otrzymaniu. Możliwe są następujące sposoby postepowania (w zależności od
zaistniałej sytuacji):
1. W Zestawieniu dokumentów ujmowane są obie faktury,
przy czym fakturę korygującą ujmujemy ze znakiem minus (pomniejszenie
należności do wykonawcy), lub ze znakiem plus (powiększenie należności do
wykonawcy, podając tylko wartości o jakie dokonano korekty.

Blok: Postęp finansowy
(Zestawienie dokumentów)

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – Faktura korygująca)

 Pole: Faktura korygująca – możliwe sposoby postepowania c.d.:
2. W Zestawieniu dokumentów ujmowane są tylko informacje z faktury
korygującej:
- jeśli z faktury korygującej wynika ostateczna wartość wydatku – podajemy
tylko wartość po korekcie,
- jeżeli dotyczy faktury, którą ujęto we wcześniejszym wniosku o płatność –
fakturę ujmujemy ze znakiem minus (pomniejszenie należności do wykonawcy),
lub ze znakiem plus (powiększenie należności do wykonawcy) – podajemy tylko
wartości o jakie dokonano korekty.
W każdym przypadku opisujemy obie faktury zgodnie z wymogami.

Blok: Postęp finansowy
(Zestawienie dokumentów)

Kwota przed
korektą

Kwota po korekcie

OSTATECZNA WARTOŚĆ

Blok: Postęp finansowy
(Zestawienie dokumentów)

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – wydatki)

KATEGORIE KOSZTÓW W RAMACH DOKUMENTÓW

Kategoria kosztów – Nazwa kosztu

Wydatki ogółem

KATEGORIE PODLEGAJĄCE LIMITOM

Wydatki
kwalifikowalne

w tym VAT

Dofinansowanie

Kategoria podlegająca limitom

Wydatki w ramach
limitu

2 633 792,04

2 141 294,34

0,00

1 820 100,19Nie dotyczy

0,00

1 153 413,05

937 734,19

0,00

797 074,07Nie dotyczy

0,00

498 055,65

397 273,29

0,00

337 682,30Nie dotyczy

0,00

456 922,61

371 481,80

0,00

315 759,53Nie dotyczy

0,00

14 440,20

11 740,00

0,00

9 979,00Nie dotyczy

0,00

46 208,64

37 568,00

0,00

31 932,80Nie dotyczy

0,00

3 762,57

3 059,00

0,00

2 600,15Zarządzanie projektem

3 059,00

74 607,07

0,00

0,00

0,00Zarządzanie projektem

0,00

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – wydatki )

 Pole: Wydatki ogółem – kwota wydatków obejmująca
kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne dotyczące projektu

zarówno

wydatki

 Pole: Wydatki kwalifikowalne – kwota wydatków uznanych przez beneficjenta za
kwalifikowalne (wraz z VAT, jeżeli jest kwalifikowalny w projekcie)
 Pole: W tym VAT – kwota VAT odnosząca się tylko do wydatków uznanych przez
beneficjenta za kwalifikowalne. W przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny
w projekcie należy wpisać wartość 0,00

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – dofinansowanie)

 Pole: Dofinansowanie - wyliczane jest na podstawie wydatków kwalifikowalnych dla
danej pozycji zestawienia oraz poziomu dofinansowania rozumianego jako iloraz

dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych określonego dla danej kombinacji
kategoria kosztu/nazwa kosztu w ramach danego zadania. Wyliczona wartość
zaokrąglana jest zgodnie z zasadami matematycznymi (wyliczanie automatyczne
przez SL2014 z możliwością edycji).

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – ewidencjonowanie wydatków)
 Wydatek powinien być udokumentowany:
•
•

dowodem księgowym (faktura lub dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej),
potwierdzeniem dokonania płatności.

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

stwierdzenie sprawdzenia formalno-rachunkowego i zakwalifikowania dowodu do ujęcia
w księgach rachunkowych;

•

wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekret)

•

zatwierdzenie przez upoważnioną osobę;

Na fakturze powinien być zamieszczony nr księgowy lub ewidencyjny wykazany w Zestawieniu
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – ewidencjonowanie wydatków)


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



Opis faktury powinien zawierać:
1) Numer umowy o dofinansowanie POIS. 02.03.00-00-0023/16 *;

2) Kwotę wydatków kwalifikowanych, z wyszczególnieniem VAT (jeśli jest kwalifikowany),
jeśli kwota ta jest inna niż wartość netto lub brutto dokumentu*;
3) 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;
4) Numer i datę (tylko datę, jeśli brak numeru) zawarcia kontraktu/umowy z wykonawcą;
5) Nr zadania w ramach którego poniesiono wydatek;
6) W przypadku państwowych jednostek budżetowych – pjb, kod klasyfikacji budżetowej;
* Obowiązkowo

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – ewidencjonowanie wydatków)
 Opis faktury powinien zawierać (c.d.):
7) Kategorię kosztów (np. roboty budowlane);
8) Jeżeli sporządzono odrębny dokument potwierdzający wykonanie / odebranie robót/ usług/
dostaw – dane identyfikujące ten dokument (np. numer, data sporządzenia);

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.
11) Informację o innych źródłach finansowania np. z pożyczki NFOŚiGW, WFOŚiGW
(numer umowy pożyczki). *
12) Adnotację na fakturze: „Rewers faktury nr …”*
* Obowiązkowo

Rozliczanie wydatków i opis
dowodów księgowych
(Opis do dowodu księgowego –
przykład)
Zgodnie z: Załącznik 3 do Zaleceń –
„Inne wymagania…”

Propozycja opisu dowodu księgowego
stanowi załącznik nr 5 do Zaleceń
w zakresie wzoru wniosku o płatność
beneficjenta w ramach PO IiŚ 20142020.

Rozliczanie wydatków i opis
dowodów księgowych
(Opis do dowodu księgowego –
przykład)
Opis
do
dowodu
księgowego
sporządzony przez beneficjenta na
podstawie załącznika nr 3 do Zaleceń
w zakresie wzoru wniosku o płatność
beneficjenta w ramach PO IiŚ 20142020.

Rozliczanie wydatków i opis
dowodów księgowych
(Opis do dowodu księgowego –
przykład)

Niestarannie
skanowane dokumenty.
Odręczne zapisy

niewidoczne
Opis do dowodu księgowego na
rewersie faktury, sporządzony przez
beneficjenta na podstawie załącznika
nr 3 do Zaleceń w zakresie wzoru
wniosku o płatność beneficjenta
w ramach PO IiŚ 2014-2020.

Wszelkie poprawki winny być
dokonywane zgodnie z art. 25
ustawy o rachunkowości

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – dowód zapłaty)
 Dowód zapłaty stanowią (zamiennie):
1)

Wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie zapłaty;

2)

Historia rachunku bankowego;

3)

Potwierdzenie dokonania/zrealizowania przelewu;

4)

Zlecenie płatności ze statusem „zrealizowano” (dotyczy wyłącznie pjb)

5)

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 dowodu księgowego konieczne
jest zamieszczenie informacji o numerach KP/KW.

6)

W przypadku cesji – wymagane zachowanie przejrzystej ścieżki audytu.
UWAGA! Do wniosków przedstawiamy dokumenty opłacone w 100%, a nie tylko w części kwalifikowanej.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja - Dowód zapłaty – przykłady)
Zlecenie
przelewu

Potwierdzenie
przelewu

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja - Dowód zapłaty – przykład)

Zapłata za dwie
faktury łącznie

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – wynagrodzenia)
 Wynagrodzenia:
Przy pierwszym wniosku o płatność z wynagrodzeniami 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).

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Refundacja – wynagrodzenia)
 Wynagrodzenia c.d.:
•

Wyciągi bankowe dokumentujące poniesienie wydatku na rzecz:
o

pracownika JRP, ZUS, Urzędu Skarbowego,

o

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.

•

Oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń

•

Opisy stanowisk/zakresy czynności pracowników, których wynagrodzenia są finansowane
w ramach projektu (w przypadku, gdy taki obowiązek nałożyła IZ/IP/IW)

Przy kolejnym wniosku z wynagrodzeniami o płatność załączane jest wyłącznie:
o

Zestawienie Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem,

o

Oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Podsumowanie - Sposób prezentowania dokumentów)

 Do wniosku załączamy skany oryginalnych dowodów księgowych i opisów.
 Skany załączonych dokumentów powinny być czytelne, z widocznymi wszystkimi
niezbędnymi informacjami.
 Dowody zapłaty, sporządzone 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 r., poz.
939 z póź.zm). Nie wymaga podpisu ani stempla”

 Do wniosku o płatność przedstawiamy dokumenty opłacone w 100% a nie tylko
w części kwalifikowalnej.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Podsumowanie - Sposób prezentowania dokumentów)

 Zaleca się nie łączyć płatności dotyczących kilku faktur, w tym faktur z wydatkami
niekwalifikowalnymi (w takich przypadkach niezbędny jest dodatkowy opis).
 Wszelkie ewentualne poprawki winny być dokonywane zgodnie z art. 25 ustawy
o rachunkowości, poprzez skreślenie dotychczasowej treści całej i wpisanie nowej,
z zachowaniem czytelności zapisu i opatrzone podpisem i datą dokonania skreślenia.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Podsumowanie - Sposób prezentowania dokumentów)
 W zakładce Postęp finansowy pod każdym z prezentowanych dokumentów
zawierających wydatki kwalifikowalne wymienionym w Zestawieniu dokumentów
zamieszczamy, zeskanowane (z oryginałów dokumentów):
•
fakturę/rachunek (awers i rewers),
•
opis dokumentu, jeśli jest sporządzany,
•
jeśli polityka rachunkowości firmy dopuszcza, że na fakturze brak jest danych
określonych w art. 21 UoR (np. brak dekretu) należy załączyć wydruk z systemu
księgowego dokumentujący ujęcie faktury w ewidencji księgowej firmy oraz
dodatkowo przy składaniu pierwszego wniosku w SL2014, w zakładce
Dokumentacja, prośba o załączenie oświadczenia, lub informacji o tak
prowadzonej w firmie polityce rachunkowości;
•
wyciąg bankowy lub potwierdzenie dokonanego przelewu,
•
protokoły umowy, aneksy, inne.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Podsumowanie - Najczęściej pojawiające się błędy w Zestawieniu dokumentów)
 Wydatki na wynagrodzenia:




data zapłaty – graniczne daty dokonania płatności (tj. najwcześniejsza i najpóźniejszą);
kwota dokumentu brutto i kwota dokumentu netto - wartość dokumentu (wartość w obu
kolumnach powinna być identyczna);
w tym VAT – należy wprowadzić 0,00.

 Wyciągi bankowe







dowód zapłaty - należy dołączyć dowód zapłaty kwoty dokumentu brutto a nie tylko wydatku
uznanego za kwalifikowalny
tytuł przelewu – należy podać dane dotyczące dowodu księgowego
brak numeru rachunku, nazwy banku lub właściciela rachunku – należy dołączać pełny wyciąg
płatność do innego podmiotu niż wystawca faktury – w tytule przelewu należy podać numer
decyzji komornika/ numer umowy cesji, niezbędne dokumenty dołączając do wniosku o
płatność.
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”.

Rozliczanie wydatków i opis dowodów księgowych
(Podsumowanie - Najczęściej pojawiające się błędy w Zestawieniu dokumentów)
 Faktury:









kwota wydatków kwalifikowalnych – bezwzględnie należy wskazać na rewersie faktury,
w przypadku gdy jest niższa wartość faktury brutto / netto;
numer umowy o dofinansowanie – bezwzględnie należy umieścić na fakturze / rewersie;
dekret księgowy – zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości. Forma: wydruk
z sytemu/odręczny/pieczątka;
numer ewidencyjny/księgowy – należy umieścić na fakturze. Numer musi być zgodny
z wpisanym do Zestawienia dokumentów;
skanowanie – należy dochować należytej staranności, aby skany dokumentów były czytelne.
Ponadto skan rewersu faktury powinien być uzupełniony o zapis: Rewers faktury nr …
(Zalecenia NIK);
zapłata za fakturę przed okresem kwalifikowania wydatków.
źródła finansowania – w przypadku, gdy wydatek finansowany jest dodatkowo z innych źródeł.

Dziękuję za uwagę.

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych
ze środków unijnych PO IiŚ 2014-2020
Podtytuł
prezentacji
Obowiązki informacyjne
Beneficjenta,
przykłady nadużyć

Rafał Konarski – Zastępca Dyrektora
Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości
Zespół Nieprawidłowości

Ołtarzew, maj 2019 r.

Plan szkolenia
1.
2.

3.

4.
5.

Definicje i rodzaje nadużyć finansowych, podejrzenie nadużycia
finansowego.
Instytucje spoza systemu wdrażania PO IiŚ 2014-2020 biorące udział
w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości o charakterze
korupcyjnym i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych.
Regulacje i zapisy określające obowiązki beneficjenta w systemie
realizacji PO IiŚ w sytuacji powzięcia informacji o wystąpieniu
/podejrzeniu nadużycia finansowego.
Obowiązki IW w systemie realizacji PO IiŚ w sytuacji powzięcia informacji
o wystąpieniu/podejrzeniu nadużycia finansowego.
Przykłady nadużyć finansowych, pytania, dyskusja.

Definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
podejrzenie nadużycia finansowego (1)
Nadużycie finansowe to 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
 nie ujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym
samym celu,
 niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na
które zostały pierwotnie przyznane.

Definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
podejrzenie nadużycia finansowego (2)
Podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego - nieprawidłowość, która
prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na
poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego działania,
w szczególności nadużycia finansowego.
Należy mieć na uwadze
finansowego” służy do
kradzież,
korupcja,
wprowadzanie w błąd,
istotnych faktów.

również, że potocznie znaczenie pojęcia „nadużycia
opisu szeregu różnych czynów zabronionych np.:
przywłaszczenie,
łapówkarstwo,
fałszerstwo,
zmowa, pranie brudnych pieniędzy oraz zatajanie

Definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
podejrzenie nadużycia finansowego (3)
Kategoryzacja najczęściej spotykanych nadużyć finansowych:

Nadużycia finansowe

Konflikt
interesów

Zmowa
przetargowa
Korupcja

Fałszerstwo dokumentów

Definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
podejrzenie nadużycia finansowego (4)
Konflikt interesów ma miejsce wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie
funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby
uczestniczącej w wykonaniu budżetu instytucji jest zagrożone z uwagi na względy
rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową,
interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą.
Konflikt interesów można podzielić na trzy rodzaje:
 rzeczywisty konflikt interesów - w sytuacji, kiedy do konfliktu faktycznie dochodzi,
 potencjalny konflikt interesów - w przypadku, gdy bieżąca działalność osoby
zatrudnionej może wpłynąć na jej bezinteresowność i bezstronność w przyszłości,
 postrzegany konflikt interesów - kiedy ze względu na obiektywne okoliczności osoba
zatrudniona jest postrzegana jako osoba kierująca się interesem prywatnym nawet,
jeżeli motywowało nią wyłącznie dobro służbowe.

Definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
podejrzenie nadużycia finansowego (5)
Korupcja to żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie,
bezpośrednio lub pośrednio łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej
korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie
jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej
łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.
Korupcję można podzielić na dwa rodzaje:
 korupcję bierną - polegająca na przyjmowaniu przez osobę pełniącą
funkcję publiczną korzyści majątkowych czy osobistych lub ich obietnic,
 korupcję czynną - polegającą na udzieleniu osobie będącej
funkcjonariuszem publicznym korzyści majątkowej czy osobistej lub jej
obietnicy.

Definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
podejrzenie nadużycia finansowego (6)
Zmowa przetargowa to 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.
Zmowa przetargowa jest więc porozumieniem przedsiębiorców, które
prowadzi do zaniechania działań konkurencyjnych na rzecz niejawnej
współpracy przy składaniu ofert w zakresie m.in. wysokości ceny lub jakości
towarów lub usług.

Definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
podejrzenie nadużycia finansowego (7)
Zmowy przetargowe mogą przybrać w szczególności następujące rodzaje:
 rezygnacja z przetargu - rezygnacja uczestnika lub uczestników z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu umożliwienia
otrzymania go przez z góry wybrany podmiot,
 rotacja ofert - dzielenie się wygranymi w przetargach przez oferentów
(każdy z uczestników na przemian składa najkorzystniejszą ofertę),
 składanie ofert komplementarnych - uczestnicy składają oferty tak
przygotowane, że wygrać może tylko jedna z nich. Pozostałe zawierają
celowe błędy formalne lub są mniej korzystne,
 podział zysku - po rezygnacji z przetargu uczestnik otrzymuje wypłatę
swojej części zysku jako wypłatę w gotówce lub poprzez zatrudnienie
w charakterze podwykonawcy,
 podział rynku - uzgodnienie pomiędzy oferentami podziału terenów
udziału w przetargach lub ich rodzajów.

Definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
podejrzenie nadużycia finansowego (8)
Fałszerstwo dokumentów polega na przerobieniu, podrobieniu lub użyciu
sfałszowanego dokumentu.
 przerobienie dokumentu - oznacza dokonanie zmian w tekście już
istniejącego dokumentu i uczynieniu go w ten sposób nieprawdziwym,
 podrobienie dokumentu - polega na sporządzeniu dokumentu na nowo
wraz ze stworzeniem pozoru, że dany dokument jest autentyczny.

Instytucje spoza systemu wdrażania PO IiŚ 2014-2020 biorące udział
w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości o charakterze korupcyjnym
i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych (1)








Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)
Policja i prokuratura
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
Urząd Zamówień Publicznych (UZP)
Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na
szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów

Instytucje spoza systemu wdrażania PO IiŚ 2014-2020 biorące udział
w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości o charakterze korupcyjnym
i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych (2)

• Dochodzenia w sprawach dotyczących korupcji i poważnych uchybień
w instytucjach unijnych oraz nadużyć na szkodę budżetu UE prowadzi
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Jego
zadaniem jest również opracowywanie polityki Unii w dziedzinie
zwalczania nadużyć finansowych.
• Za inicjowanie, koordynację i realizację działań mających na celu
zabezpieczenie interesów finansowych Unii Europejskiej (UE) odpowiada
Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na
szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów (powołany rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. Dz. U. 2003, nr 119) .

Regulacje i zapisy określające obowiązki beneficjenta w systemie realizacji
PO IiŚ w sytuacji powzięcia informacji
o wystąpieniu/podejrzeniu nadużycia finansowego (1)
Podpisując umowę o dofinansowanie, beneficjent zobowiązuje się m.in. do
zrealizowania projektu zgodnie z umową, z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Wśród obowiązków, które
przyjmuje na siebie beneficjent - aby zapewnić poprawną realizację projektu znajdują się takie, których celem jest przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.
Pojęcie „nadużycia” należy odróżnić od „nieprawidłowości”. Podczas gdy każde
nadużycie jest nieprawidłowością, to nie każda nieprawidłowość jest nadużyciem.
Nadużycie cechuje się przede wszystkim umyślnym działaniem lub zaniechaniem.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, skutkiem wystąpienia nadużycia finansowego
lub podejrzenia nadużycia finansowego przy realizacji projektu może być uznanie
poniesionych wydatków za niekwalifikowane, a nawet rozwiązanie umowy
o dofinansowanie. Dlatego też wprowadzenie przez
beneficjentów środków
przeciwdziałających nadużyciom może ograniczyć straty ponoszone przez nich z tego
tytułu, zarówno te finansowe, jak i wizerunkowe.

Regulacje i zapisy określające obowiązki beneficjenta w systemie realizacji
PO IiŚ w sytuacji powzięcia informacji
o wystąpieniu/podejrzeniu nadużycia finansowego (2)
Umowa o dofinansowanie (wzór z 08.03.2018r.) - § 15 ust. 7
Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej,
z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich informacji dotyczących
podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych w szczególności przez
organy ścigania, dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu
w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. Ponadto, na żądanie IW, IP, IZ, IC (…)
lub IA– Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Beneficjent zobowiązany jest do
przekazania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich
posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w służby
postępowań dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu.
W powyższym trybie Beneficjent zobowiązuje się również do informowania
o postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu.

Obowiązki IW w systemie realizacji PO IiŚ w sytuacji powzięcia informacji
o wystąpieniu/podejrzeniu nadużycia finansowego (1)
Instytucja Wdrażająca postępuje z uzyskanymi informacjami o nadużyciach /
podejrzeniach nadużyć finansowych, przy zastosowaniu Schematu postępowania
instytucji w sytuacji powzięcia informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy
ścigania i UOKiK (wzór: Załącznik nr 5 do Zaleceń w zakresie przeciwdziałania
i korygowania nieprawidłowości w tym nadużyć finansowych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020)
Ewidencja i monitoring postępowań jest prowadzona przez IW przy zastosowaniu Bazy
danych o postępowaniach organów ścigania i UOKiK oraz nadużyciach finansowych lub
ich podejrzeniach (wzór: Załącznik nr 6 do Zaleceń) .
Baza danych (…) przekazywana jest do IP, IZ przy deklaracjach wydatków, do których
załączane są wnioski o płatność beneficjentów (co miesiąc) i w okresach kwartalnej
sprawozdawczości.

Obowiązki IW w systemie realizacji PO IiŚ w sytuacji powzięcia informacji
o wystąpieniu/podejrzeniu nadużycia finansowego (2)
Do czynności IW w ramach monitoringu postępowań prowadzonych przez organy
dochodzeniowo-śledcze należy m.in. ocena czy posiadane informacje w zakresie
naruszenia przepisów prawa dotyczą kwalifikowanego zakresu projektu określonego
we wniosku lub umowie o dofinansowanie. Do oceny danego przypadku IW
wykorzystuje dokumenty dostępne w siedzibie IW lub podejmuje decyzję o kontroli
projektu lub zamówienia w ramach projektu.
Jeśli analiza dokumentów w siedzibie IW nie jest wystarczająca, IW jest zobowiązana
do kontroli wg odpowiedniego rodzaju i trybu.
Zakres analizy lub kontroli prowadzonej przez IW nie musi powielać działań organów
ścigania, jest skoncentrowany na weryfikacji, czy ewentualne nieprawidłowe działania
mogą mieć wpływ na wysokość wydatków kwalifikowanych w projekcie. W przypadku,
gdy nie jest możliwe ustalenie faktów, analiza lub kontrola mają na celu identyfikację
czy i jaką kwotę i zakres wydatków należy uznać za tymczasowo niekwalifikowane do
czasu zakończenia postępowania prokuratorskiego.

Obowiązki IW w systemie realizacji PO IiŚ w sytuacji powzięcia informacji
o wystąpieniu/podejrzeniu nadużycia finansowego (3)
Ważne:
 Ewentualne umorzenie lub odmowa wszczęcia postępowania
prowadzonego przez organy ścigania nie zwalnia IW (lub IP) z konieczności
zapewnienia, że w ramach projektu nie doszło do nieprawidłowości.
 Przypadki związane z kontrolami organów dochodzeniowo-śledczych
(np. CBA, policja) są analizowane jeszcze przed zawarciem UoD w celu
przynajmniej podjęcia próby rozstrzygnięcia czy wydatki związane
z kontrolą mogą być kwalifikowane, a co za tym idzie czy w ogóle powinny
się znaleźć w UoD.
 Brak deklarowania wydatków w ramach kontraktów, których dotyczy
kontrola lub inne postępowanie organów dochodzeniowo-śledczych nie
stanowią przesłanki do niemonitorowania danej sprawy przez IW.

Przykłady nadużyć finansowych
Przykładami nadużyć finansowych są:
 poświadczenie nieprawdy we wniosku o dofinansowanie projektu,
 korupcja na etapie ubiegania się o pomoc z funduszy unijnych,
 korupcja w zamówieniach podczas realizacji projektu,

 przedstawienie wraz z wnioskiem o płatność podrobionych, przerobionych
lub poświadczających nieprawdę dokumentów finansowych w celu
wyłudzenia środków

Istotne:
• Obowiązek zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego
postępowania przy wydatkowaniu środków publicznych
• Obowiązek wprowadzenia środków przeciwdziałających nadużyciom
finansowym (zapobieganie nadużyciom finansowym, rozpoznawanie nadużyć
finansowych, postępowanie z nadużyciami)
• Upublicznienie na stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu
mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
• Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym
w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
(Warszawa, styczeń 2019 r.)
• Skrzynka e-mail nadużycia.POIS@mr.gov.pl

Dziękuję za uwagę

UWAGA
Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa
majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja
materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów,
potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu
PO IiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być
rozpowszechniany, powielany lub kopiowany w jakiejkolwiek postaci w celach
komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez
zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

