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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W POIiŚ 2014-2020: 
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KONTROLI 

PROJEKTU, PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW ORAZ 
NADUŻYĆ I POSTĘPOWANIA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI



ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

I. DZIAŁANIA KONTROLNE W RAMACH PROJEKTU W OBSZARZE
PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW.

II. ZMIANY UMÓW Z WYKONAWCAMI.

III. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ
FINANSOWYCH.



Procedury zawierania umów – co nowego? 

• Nowa ustawa Pzp: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – nie omawiana w
niniejszej prezentacji;

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z
21.12.2020 r.) – uwzględniono zmiany wynikające z nowej ustawy Pzp;

• art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) dopuszczający możliwość zmiany
umowy z uwagi na okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19;

• zlecenie przez NFOŚiGW kontroli postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego podmiotom zewnętrznym.



Kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych 
projektem

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

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



Cel i zasady doboru próby do kontroli procedur zawierania 
umów.

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

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

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



Zasady doboru próby do kontroli procedur zawierania umów

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

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

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



Zasady doboru próby do kontroli zmian umów i trybów 
niekonkurencyjnych

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

• W odniesieniu do pozostałych przypadków zmian umów dobór próby jest
dokonywany na podstawie kwartalnego zestawienia aneksów, tj. po upływie
danego kwartału ze wszystkich otrzymanych przez NFOŚiGW. Wybór
aneksów następuje z uwzględnieniem powodów ich dokonania, takich jak:
przesunięcie terminu realizacji umowy, zmiana zakresu rzeczowego umowy i
wykonanie robót zamiennych (bez wzrostu wynagrodzenia);

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



Obowiązki beneficjenta związane z prowadzonymi przez 
NFOŚiGW kontrolami procedur zawierania umów

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

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

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

4. Przekazywanie do zaopiniowania zmian wewnętrznych regulaminów
zawierania umów.

UWAGA:

Od 1.04.2021 r. część kontroli procedur zawierania umów będzie wykonywana
przez podmioty zewnętrzne. Informację w tym zakresie będzie zawierać
korespondencja wzywająca beneficjenta o przesłanie dokumentów.



Zestawienie postępowań prowadzonych i planowanych w ramach projektu pn. :

Numer projektu: 

Nazwa Beneficjenta:

Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 

Data podpisania UoD:

Planowana data pierwszego rozliczenia wydatków:

DANE AKTUALNE NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

Lp.
Podmiot 

zamawiający

Nazwa 

zamówienia

Sposób udzielenia 

zamówienia1:

Ustawa Pzp/

Rozeznanie 

rynku/

Zasada 

konkurencyjności

Tryb 

postępowania

Rodzaj 

zamówienia2:

Roboty 

budowlane/ 

Usługi/

Dostawy 

Wartość szacunkowa 

zamówienia  - netto 

(PLN)

Wartość zawartej 

umowy - netto (PLN)

Wartość wydatków 

kwalifikowanych -

(PLN)

Termin wszczęcia 

postępowania/ 

Planowany termin 

wszczęcia 

postępowania

(rrrr-mm-dd)

Termin podpisania 

umowy w sprawie 

zamówienia 

publicznego/ 

Planowany termin 

podpisania umowy

(rrrr-mm-dd)

Kontrole innych 

organów (np. UZP, 

KAS, NIK, CBA)

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

Razem:

Legenda:

1. należy wybrać jeden ze sposobów udzielenia zamówienia

2. należy wybrać jeden z rodzajów zamówienia



Działania kontrolne prowadzone przez NFOŚiGW 
w obszarze zawierania umów

L.p.
Kontrole 

postępowań 
razem POIiŚ

w tym
działanie

2.2

w tym
działanie

2.5

Kontrole 
aneksów

razem POIiŚ

w tym
działanie

2.2

w tym
działanie

2.5

1291 30 189 1225 31 81

w tym:

wynik pozytywny 1109 (86%) 30 (100%) 169 (89%) 1222 31 81

wynik negatywny 182 (14%) 0 20 (11%) 3 0 0



Analiza wyników kontroli Prezesa UZP

• liczba otrzymanych od Prezesa UZP wyników kontroli – 160;

• w przypadku 18 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 2.2, dwie kontrole – w obu przypadkach stwierdzono
wystąpienie istotnych naruszeń, skutkujących uznaniem części wydatków
za niekwalifikowane i przypisano wskaźnik korekty w wysokości 5%;

• w projektach z działania 2.5 przeprowadzona została jedna kontrola –
wynik: z istotnymi naruszeniami, wskaźnik korekty 25%.



Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku 
kontroli procedur zawierania umów (dot. poprzednio 

obowiązującej ustawy 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.



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

obowiązującej do 31.12.2020 r.)

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. 20e) aktualnie 
obowiązujących Wytycznych: 

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian
jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp 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.



Możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie art. 144 
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp – opinia Prezesa UZP

- modyfikacja umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonana w oparciu
o ww. podstawę prawną jest dopuszczalna, jeśli pociąga za sobą nieznaczną
zmianę jej wartości (podobnie motyw 107 dyrektywy);

- przepisy dopuszczają wielokrotne dokonywanie zmian, z zastrzeżeniem, że ich
łączna wartość nie może przekroczyć wartości w nich określonych;

- w ramach wartości granicznych zmian umowy tj. 10% i 15% wartości
wynagrodzenia należy uwzględniać zarówno zmiany umowy zwiększające jak i
zmniejszające zakres świadczenia. Koniecznie jest zatem łączne
uwzględnianie skumulowanej wartości poszczególnych zmian;

- nie znajduje zatem na gruncie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp uzasadnienia
zarówno: potrącanie wartości zmian dokonanych in minus ze zmianami in
plus, jak również pomijanie w obliczeniach zmian zmniejszających wartość
umowy np. z uwagi na zaniechanie realizacji określonych świadczeń i
opieranie się tylko na zmianach tę wartość zwiększających.



Art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)

- obowiązek informowania o wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy;

- wymóg potwierdzenia ww. wpływu oświadczeniem lub dokumentami;

- określenie okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 
ograniczają możliwość wykonania umowy;

- możliwość żądania przez strony umowy przedstawienia dodatkowych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy;

- wymóg przekazania drugiej stronie umowy swojego stanowiska, wraz z 
uzasadnieniem, odnośnie wykazanych okoliczności, w terminie 14 dni.



Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, a mogące 
mieć wpływ na należyte wykonanie tej umowy (art. 15r ust. 1)

1) nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;

2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

4) wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) inne okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.



Możliwość zmiany umowy z uwagi na okoliczności związane z 
wystąpieniem COVID-19 (art. 15r ust. 4)

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z
wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w
szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej części;

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie
przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.



Skutki dokonania zmiany umowy z naruszeniem Pzp

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

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

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

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



Uwagi formalne dot. dokonywania zmian w umowach 
zawartych z wykonawcami

• wymóg zawierania zmian do umów w formie pisemnej z zachowaniem
reprezentacji stron;

• wskazanie w treści zmiany (aneksu) lub dołączenie 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 (lub 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 ustawie 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);



Uwagi formalne dot. dokonywania zmian w umowach 
zawartych z wykonawcami (c.d.)

• przekazywanie zmian do umów wraz z dołączonymi do nich dokumentami
niezwłocznie po ich dokonaniu;

• w przypadku robót zamiennych opisanie wyceny robót zamiennych w
ogłoszeniu o zamówieniu, zapytaniu ofertowym, siwz lub w umowie (w
przypadku gdy przepis prawa lub warunek kwalifikowalności wydatków
wymaga określenia warunków zmiany w jednym z ww. dokumentów);

• w przypadku umów z wynagrodzeniem ryczałtowym zmiany kwoty i zakresu
rzeczowego mogą być dokonane jedynie w sposób przewidziany w treści
umowy;

• ugoda przed sądem oraz naliczenie kar w innej kwocie niż wynika z umowy,
co do zasady, są traktowane jako zmiana umowy;

• zmiana terminów płatności na korzyść wykonawcy, zmiana personelu lub
zmiana terminów pośrednich może mieć charakter zmiany istotnej;

• brak szczegółowych regulacji co do przesłanek zmiany umów przy rozeznaniu
rynku, zamówień w trybie z wolnej ręki i zamówień o niskiej wartości;



Uwagi formalne dot. dokonywania zmian w umowach 
zawartych z wykonawcami (c.d.)

• jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które
wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 1 – 2 art. 144 ust. 1,
1a, 1b, 1 d i 1e, zobowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o
udzielenie zamówienia;

• na gruncie Pzp w zakresie zmian przewiedzianych, posługiwanie się ogólnymi
klauzulami modyfikującymi typu „zamawiający przewiduje wydłużenie terminu
realizacji umowy” jest niewystarczające. Postanowienie takie powinno
precyzować warunki wprowadzenia zmiany, rozumiane jako okoliczności
umożliwiające skorzystanie z klauzuli, charakter tej zmiany oraz możliwie
najdokładniejsze wskazanie na czym owa zmiana będzie polegać;

• w miarę możliwości „upraszczanie” lub niekumulowanie zmian w treści
aneksów;

• konieczność przeprowadzenia wszystkich wymaganych kontroli przed
rozliczeniem projektu (w tym kontroli zmian umów, które zwiększają wartość
wynagrodzenia).



Nieprawidłowości – podstawowe definicje

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

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

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

b) działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego oraz

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

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



Zasady nakładania korekt finansowych

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

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

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



Zasady nakładania korekt finansowych (c.d.)

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

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

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

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



Zasady nakładania korekt finansowych (c.d.)

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

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



Postępowanie w celu wyegzekwowania należnych zobowiązań

W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej:

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

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



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

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

• wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;

• wykorzystane z naruszeniem procedur;

• pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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



Definicje i rodzaje nadużyć finansowych, podejrzenie nadużycia 
finansowego

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 (c.d.)

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 również, że potocznie znaczenie pojęcia „nadużycia
finansowego” służy do opisu szeregu różnych czynów zabronionych np.:
kradzież, korupcja, przywłaszczenie, łapówkarstwo, fałszerstwo,
wprowadzanie w błąd, zmowa, pranie brudnych pieniędzy oraz zatajanie
istotnych faktów.



Definicje i rodzaje nadużyć finansowych, podejrzenie nadużycia 
finansowego (c.d.)

Kategoryzacja najczęściej spotykanych nadużyć finansowych:

Nadużycia finansowe

Konflikt 
interesów

Korupcja

Zmowa 
przetargowa

Fałszerstwo dokumentów



Definicje i rodzaje nadużyć finansowych, podejrzenie nadużycia 
finansowego (c.d.)

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 (c.d.)

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 (c.d.)

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 (c.d.)

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 (c.d.)

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

 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 
(c.d.)

• 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
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 (c.d.)

Umowa o dofinansowanie - § 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

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 (c.d.)

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 (c.d.)

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

mailto:nadużycia.POIS@mr.gov.pl


Dziękuję za uwagę


