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2. Wniosek o płatność końcową – wybrane zagadnienia, najczęściej 

spotykane problemy.

3. Efekt rzeczowy – sposoby udokumentowania, najczęściej spotykane 

problemy.

4. Doświadczenie beneficjentów w realizacji i zamykaniu projektów POIiŚ 

2014-2020 – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sierpcu.

5. Efekt ekologiczny – sposoby udokumentowania, najczęściej spotykane 

błędy.
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2020.

7. Kontrola na miejscu projektów POIiŚ 2014-2020.
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Podsumowanie stanu realizacji działania 2.3
PO IiŚ 2014-2020



Budżet Programu

Alokacja Działania 2.3:
• Budżet: 1,92 mld euro (zgodnie z SZOOP), 

• Dostępny limit: ok. 10 mln zł (uzależniony od wahań kursu euro).

Zawarto 357 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 17,13 mld zł,
z tego wydatki kwalifikowane wynoszą 10,13 mld zł, a wkład środków
unijnych wynosi 8,6 mld zł, co stanowi 100 % budżetu.



Wypłaty / certyfikacja 
ogółem ze środków UE

Na dzień 28.10.2022 r.:

- Wypłacono kwotę 7,8 mld PLN tj. 91% kwoty umów,

- Dokonano certyfikacji na kwotę  7,5 mld PLN tj. 88 % kwoty umów

w tym:

• wypłacone pozostające do certyfikacji 0,3 mld PLN tj. 3 % kwoty 

umów.



Zatwierdzone wnioski o płatność
certyfikacja (mld PLN)

Pozycja

Kwota 

zawartych 

umów

Zatwierdzone 

wnioski 

28.10.2022 r.

Obecne 

zaawansowanie 

finansowe 

(%)

Pozostała 

kwota do

zatwierdzenia

Wydatki 

kwalifikowane
10,13 8,73 86 1,40

Dofinansowanie 

UE
8,58 7,51 88 1,07



Prognoza certyfikacji / wypłat w roku 2022 
(mln PLN)

Pozycja
Plan ze 

stycznia
Wykonanie

Pozostało do 

wykonania

Pozostaje do 

wykonania

w roku 

2023-2024

Certyfikacja

wk
1 581 1 149 432 969

Wypłaty

UE
1 000 1 023 238 569



Projekty zakończone

• Podpisano umów o dofinansowanie: 357

• Zatwierdzono wniosków o płatność końcową: 218

• Wnioski o płatność końcową w trakcie zamykania: 28

• Projekty z datą zakończenia realizacji 2022: 60

• Projekty z datą zakończenia realizacji 2023: 51



Efekty rzeczowe i ekologiczne

Nazwa wskaźnika jednostka
Wartość 

docelowa

Wartość 

osiągnięta

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych 

oczyszczalni ścieków komunalnych
szt. 217 154

Długość wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji 

sanitarnej
km 5 583 4 962

Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci 

wodociągowej
km 1 012 887

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków
RLM 3 134 871 910 050

Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu 

oczyszczaniu
RLM 2 823 313 753 791

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

zaopatrzenia w wodę
osoby 73 948 37 982



Zaawansowanie wypłat / certyfikacji

wypłaty poniżej 50%

mln zł
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Wniosek o płatność końcową 

- wybrane zagadnienia, najczęściej spotykane problemy



Wniosek o płatność końcową

uff….. dotarliśmy do końca

Czas na podliczenia i podsumowania



Dokumenty źródłowe – gdzie szukać 

informacji???

1. Wniosek o dofinansowanie

2. Umowa o dofinansowanie

3. Zalecenia w zakresie wzoru beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ

2014-2020

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-o-platnosc-

beneficjenta-w-ramach-poiis-2014-2020/

4. Podręcznik Beneficjenta SL2014

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

https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-o-platnosc-beneficjenta-w-ramach-poiis-2014-2020/
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/korzystaj-z-systemu-sl-2014/
https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Wniosek o dofinansowanie, wniosek 

o zmianę

Zapisy wniosku o dofinansowanie oraz 

wniosków o zmianę 

nadal obowiązują!!!



Umowa o dofinansowanie

§ 7. Kwalifikowalność wydatków:

2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu .................. i kończy się

w dniu ……………………

3. Beneficjent zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego Projektu,

wynikającego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu oraz rozpocząć

fazę operacyjną Projektu w okresie kwalifikowania wydatków, o którym mowa w ust.

2 oraz przedłożyć wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni po upływie

tego terminu.

§ 8. Forma i warunki przekazania dofinansowania :

15. Beneficjent we wniosku o płatność końcową może przedstawić wydatki w celu

refundacji ostatniej części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych

w ramach realizacji Projektu. Beneficjent nie może przedstawić we wniosku

o płatność końcową wydatków rozliczających zaliczkę.



Umowa o dofinansowanie

Zapisy dotyczące terminu osiągnięcia efektu rzeczowego

i ekologicznego oraz wskaźniki produktu i rezultatu planowane do

osiągnięcia w wyniku realizacji projektu znajdują się:

− w § 11. Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu w Umowie

o dofinansowanie

i/lub

− w Załączniku nr 12 „Zestawienie wskaźników do monitorowania

postępu rzeczowego Projektu” do Umowy o dofinansowanie



Umowa o dofinansowanie

§ 8 ust. 18 UoD

Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową następuje pod warunkiem zrealizowania

pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucję Wdrażającą

kontroli na zakończenie realizacji Projektu*, której wyniki potwierdzą zrealizowanie

Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu oraz po

rozliczeniu w całości kwoty przekazanej zaliczki.

* kontrola projektu na dokumentach złożonych przez Beneficjenta – obligatoryjne dla

wszystkich Projektów. Pozytywny wynik kontroli jest warunkiem przekazania

beneficjentowi płatności końcowej.

kontrola projektu na miejscu - sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego na miejscu

realizacji projektu, przeprowadzana na próbie projektów.



Przed złożeniem 

wniosku o płatność końcową

Istotne elementy projektu, które należy monitorować, zanim upłynie termin realizacji

Projektu:

• data zakończenia realizacji projektu i okresu kwalifikowania wydatków

• data osiągnięcia efektu rzeczowego

• data osiągniecia efektu ekologicznego

• wartość wskaźników produktu i rezultatu

• wysokość rzeczywistych kosztów projektu

• zachowanie obowiązujących limitów kosztów

• źródła finansowania wydatków

• metoda wyliczenia dofinansowania – dotyczy projektów niegenerujących dochodu

Zmiana ww. elementów wymaga uzasadnienia/wyjaśnienia, a uwzględnienie ich

w UoD - co do zasady - wymaga zgody IW lub IP oraz aktualizacji załączników do

UoD lub podpisania aneksu do UoD.



Daty, daty….

Data zakończenia realizacji projektu i okresu kwalifikowania wydatków:

− co do zasady tożsama z datą osiągnięcia efektu rzeczowego,

− określa moment, do którego muszą zostać poniesione wszystkie koszty

realizacji projektu, zakończone roboty budowlane, dostawy i usługi oraz

wydane wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia potwierdzające

osiągnięcie efektu rzeczowego i przekazanie do użytkowania,

− zmiana wymaga zgody IW i IP oraz aneksowania UoD (zalecane wystąpienie

z wnioskiem o zmianę nie później niż na 2-3 miesiące przed upływem terminu).



Wskaźniki produktu i rezultatu

• Wartość wskaźników produktu:
− Zwiększenie lub zmniejszenie (nawet obmiarowe) wymaga zgody IW, sporządzenia aneksu

do UoD, po potwierdzeniu zgodności projektu z kryteriami wyboru projektów

− Zmiana nie powinna być przedstawiana we WoP zanim nie uzyska zgody IW lub nie zostanie

wprowadzona do UoD

• Wartość wskaźników rezultatu:
− Zwiększenie nie wymaga aneksu (co do zasady)

− Zmniejszenie wymaga zgody IW oraz IP, sporządzenia aneksu do UoD, po potwierdzeniu

zgodności projektu z kryteriami wyboru projektów

Ważne:

• Niewykonanie wskaźnika może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości oraz

skutkować nałożeniem korekty finansowej.

• Weryfikacja wykonania przez Projekt wskaźników produktu i rezultatu odbywa się zgodnie

z zasadą proporcjonalności. W przypadku braku wykonania, niepełnego wykonania lub

nieterminowego wykonania wskaźnika - uprawnienie IW do pomniejszenia dofinansowania

Projektu proporcjonalnie do stopnia niewykonania wskaźnika.



Koszty projektu

Wysokość rzeczywistych kosztów projektu:

− konieczne przedstawienie aktualizacji tabeli C.1 i C.3 WoD

oraz wyliczenie należnego dofinansowania,

− Zestawienie kosztów kwalifikowanych – propozycja zestawienia

Numer projektu: 

Nazwa projektu:

Nazwa Beneficjenta:

Tabela "Zestawienie kosztów kwalifikowanych będących wydatkiem niekwalifikowanym"

Lp.

Nr zadania 

zgodnie z Zał. 

3 do UoD

Nr 

umowy/kontrakt

u z wykonawcą 

z dnia ….

Nr dokumentu 

księgowego

Data dokumentu 

księgowego

Kategoria kosztu –

zgodnie z Zal. 7 do 

UoD

Opis kosztu Data zapłaty

Wartość brutto 

dowodu 

księgowego 

[zł]

Wartość netto 

dowodu 

księgowego 

[zł]

Wartość kosztu 

kwalifikowanego 

[zł]

Wartość wydatku kwalifikowanego 

(jeżeli dokument był częściowo 

wydatkiem kwalifikowanym) 

[zł]

Wartość kosztu 

kwalifikowanego, 

niebedącego wydatkiem 

kwalifikowanym 

[zł]

(kol. K - kol. L )

1 0

2 0

3 0



Koszty projektu

• zmiana kosztów wymaga sporządzenia aneksu do UoD przed zatwierdzeniem

Wniosku o płatność końcową

• zwiększenie dofinansowania wymaga zgody IP i IW (pod warunkiem

dostępności środków)

• zwiększenie kosztów w przypadku projektów, których całkowity koszt

kwalifikowany nie przekracza 1 mln EUR może wymagać ponownej weryfikacji

w celu potwierdzenia zastosowanej metody obliczania wartości dofinansowania,

tj. za pomocą metody luki w finansowaniu 100% (w przypadku projektów

generujących dochód o koszcie kwalifikowanym > 1 mln EUR stosuje się metodę

zryczałtowanej stawki dochodu w wys. 25%)

• zmniejszenie kosztów kwalifikowanych wymaga przeliczenia kwot

dofinansowania i uwolnienia oszczędności (z uwzględnieniem ewentualnych

korekt finansowych)

• ostateczna kwota dofinansowania wynikająca z WoPK może różnić się od kwoty

wynikającej z aktualizacji pkt. C3 WoD (zaokrąglenia)



Koszty projektu – limity!

• Wysokość rzeczywistych kosztów projektu:

− należy potwierdzić zachowanie obowiązujących limitów m.in. dotyczących:

a) zakupu gruntów

b) wkładu rzeczowego

c) cross-financing’u

d) zarządzania projektem – kwota limitu dotyczy kosztu kwalifikowanego (mimo,

że obliczany jest na podstawie kwoty wydatków kwalifikowanych)

e) limitu 25% udziału kosztów całkowitych związanych z zaopatrzeniem w wodę

i budową kanalizacji deszczowej (limit nie dotyczy rozdziału kanalizacji

ogólnospławnej, przebudowy wodociągu wynikającej z kolizji itp.)

− w przypadku braku zachowania ww. limitów, konieczne zmniejszenie lub

wyłączenie części z kosztu kwalifikowanego/całkowitego z projektu w celu

dostosowania do obowiązującego limitu



Koszty projektu - oświadczenia/zestawienia

• Zarządzanie projektem 
o zestawienie z podaniem rodzaju ponoszonych wydatków (jeśli nie zostały 

one opisane w dostateczny sposób w Zestawieniu kosztów 

kwalifikowanych)

o oświadczenie, że poniesione wydatki są zgodne z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków (treść uzależniona od rodzaju poniesionych 

kosztów, które mają być kwalifikowane)

• Promocja  
o szczegółowe zestawienia wykonanych zadań/działań 

o oświadczenie, że zrealizowane działania są zgodne z Zasadami promocji

i oznakowania projektów



Wniosek o płatność końcową 

• Właściwe oznaczenie rodzaju wniosku o płatność końcową:

− Wniosek końcowy – zawsze

− Wniosek sprawozdawczy – zawsze

− Wniosek rozliczający zaliczkę – nigdy

− Wniosek o refundację, jeżeli:

i) dotyczy wypłaty płatności końcowej i we wniosku są przedstawiane wydatki

kwalifikowane

ii) wniosek nie obejmuje wnioskowania o płatność końcową, a we wniosku

przedstawiane są tylko wydatki ogółem (tzw. niekwalifikowane)

• Nie można ubiegać się o zaliczkę i jednocześnie składać wniosku o płatność

końcową projektu

• Nie można utworzyć kolejnego wniosku, jeżeli złożono już wniosek o płatność

końcową i został on zatwierdzony przez instytucję



Wniosek o płatność końcową 

• Przypisanie WoP do właściwej (ostatecznej) 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)

• Okres, za jaki składany jest wniosek:

− należy dostosować do poprzedniego WoP, tak by nie doszło do nałożenia się

okresów sprawozdawczych (WoPK musi obejmować co najmniej 1 dzień)

− data końcowa okresu, za jaki składany jest wniosek – data zakończenia

realizacji projektu



Zakładka: Wydatki objęte wnioskiem 

i wnioskowana kwota

• Kwoty przedstawione we WoPK muszą być zgodne z ostateczną wersją UoD

• Należy pamiętać, że należy również przedstawić wydatki niekwalifikowane, by wykazać koszt całkowity

projektu

• Kwota refundacji = kwota płatności końcowej, wypłata może być dokonana po pozytywnym zakończeniu

kontroli na zakończenie realizacji Projektu

• Wydatki kwalifikowane oraz kwota dofinansowania przedstawiona we wniosku, razem z dotychczas

przedstawionymi kwotami wydatków i rozliczonym dofinansowaniem, nie mogą przekroczyć maksymalnych

kwot wydatków kwalifikowanych i dofinansowania projektu wynikających z UoD

suma wydatków kw i nkw

pola wypełniane 
automatycznie



Zakładka: Postęp rzeczowy realizacji 

projektu

• Opis prezentujący stan realizacji każdego zadania w okresie sprawozdawczym

objętym WoP

• Potwierdzenie zakończenia realizacji zadań



Zakładka: Wskaźniki produktu

Wartość osiągnięta narastająco:

100% ???



Zakładka: Wskaźniki rezultatu

Należy wskazać wartość wskaźnika osiągniętą w momencie składania

wniosku o płatność końcową (o ile to możliwe)



Zakładka: Problemy napotkane w trakcie 

realizacji projektu

• We wniosku o płatność końcową należy dodać komentarz dotyczący

zrealizowania wskaźników, podając przyczyny ewentualnego

nieosiągnięcia założonego w projekcie poziomu ich realizacji

• Nie należy zostawiać pustych pól



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: Źródła finansowania wydatków

Źródła finansowania wydatków w WoP powinny być 

spójne z danymi w załączniku nr 3 do UoD

najczęściej występujące nieścisłości



Zakładka: Zwroty/Korekty

Informacja o korekta i zwrotach w zakresie 

wszystkich kosztów projektu i źródeł finansowania



Zakładka: Podsumowanie

• Tabela z postępem finansowym uzupełniana jest automatycznie przez

system i obejmuje:

− dane finansowe narastająco od początku realizacji projektu oraz kwoty

wykazane w bieżącym wniosku w podziale na wydatki, wydatki

kwalifikowalne i dofinansowanie

− procentowy stopień realizacji projektu

• Informacje prezentowane są w podziale na zadania określone w Umowie

o dofinansowanie, wg kategorii kosztów i wg kosztów podlegającym limitom

(Zał. nr 7 do UoD)

• Uwzględnienie zmienionych danych wymaga aktualizacji załączników

lub aneksowania Umowy przed zatwierdzeniem WoPK



Zakładka: Podsumowanie



Załączniki do WoPK

• 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 WoPK i załączonych do niego dokumentów – wniosek

powinien zawierać tylko ostateczną wersję dokumentów (uwaga: dokumenty

poprawiane i uzupełniane muszą zawierać cechy dokumentów korygowanych)

• Istnieje możliwość dołączenia dokumentów do WoPK przesłanego do IW (gdy nie

można go już edytować) - moduł: Dokumentacja powiązanie dokumentu z WoPK



Dziękujemy za uwagę!
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Efekt rzeczowy

– sposoby udokumentowania, najczęściej 
spotykane problemy 



Efekt rzeczowy/wskaźniki produktu

• Efekt rzeczowy każdego projektu określany jest za pomocą wskaźników 
produktu

• Wskaźniki produktu ustalane są na etapie wniosku o dofinansowanie przy 
wykorzystaniu Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania 
postępu rzeczowego projektów dla działania 2.3, dostępnego na stronie 
www.pois.gov.pl



Wskaźniki produktu 
(wskaźniki istotne dla realizacji celów interwencji)

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt.

Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt.

Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt.

Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie 

przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych

szt.

Liczba instalacji do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych szt.

Liczba instalacji do odzysku fosforu z osadów ściekowych szt.

Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami 

wodno-kanalizacyjnymi

szt.



Wskaźniki produktu 
(wskaźniki istotne dla realizacji celów interwencji) 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km

Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej km

Długość wybudowanej sieci wodociągowej km

Długość przebudowanej sieci wodociągowej km

Długość wyremontowanej sieci wodociągowej km

Liczba wspartych stacji uzdatnia wody szt.

Liczba wybudowanych ujęć wody szt. 



Umowa o dofinansowanie

1. Wartości docelowe wskaźników produktu – załącznik nr 12 „Zestawienie
wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu” do
Umowy o dofinansowanie.

2. Termin i dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu –
§ 11 ust. 1 a (ewentualnie załącznik nr 12).

3. Termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu = termin
zakończenia realizacji projektu (okresu kwalifikowania wydatków).

4. Wykazanie osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu –
najpóźniej we wniosku końcowym, czyli do 30 dni od momentu
osiągnięcia wartości docelowej (§ 11 ust. 2, ewentualnie załącznik nr 12).



Umowa o dofinansowanie

5. Możliwe zmiany w zakresie wskaźników na uzasadniony wniosek
Beneficjenta - zgoda IW wyrażona nie później niż na etapie
zatwierdzania wniosku o płatność obejmującego tę zmianę (§ 4 ust. 7).
Zwiększenie lub zmniejszenie wymaga zgody IW. Zmiana nie powinna
być przedstawiana we WoP zanim nie uzyska zgody IW i/lub nie zostanie
wprowadzona do UoD.

6. Niewykonanie, niepełne wykonanie wskaźników rezultatu - zasada
proporcjonalności - obniżenie przez IW dofinansowania proporcjonalnie
do stopnia niewykonania wskaźników (§ 11 ust. 3, 4, 5).

7. IW może odstąpić od zastosowania zasady proporcjonalności
uwzględniając wpływ czynników zewnętrznych (§ 11 ust. 7, 8 i 9).

8. W przypadkach braku, bądź niepełnego wykonania wskaźnika -
weryfikacja spełnienia kryteriów wyboru projektów (§ 11 ust. 10 i § 4 ust.
13, 14).



Wskaźniki produktu we Wniosku końcowym

• Wartość osiągnięta narastająco:
− powinna wynikać z posiadanych przez Beneficjenta dokumentów odbiorowych
− powinna być zgodna z wartością wskaźników z Załącznika 12 do UoD
− w przypadku rozbieżności w wartościach wskaźników potrzebne jest aneksowanie UoD przed

zatwierdzeniem WoPK



Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników produktu

Zgodnie z Zaleceniami w sprawie wniosku o płatność do wniosku końcowego należy załączyć:

• dokument(y) potwierdzający(e) zakres faktycznie wykonanych prac, dostaw, usług –
dokumenty te powinny być na tyle szczegółowe, aby można było zweryfikować, czy zakres
wykonanych prac, dostaw, usług jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu określonym
w umowie o dofinansowanie oraz kontraktem

• dokumenty potwierdzające, iż wytworzony majątek jest własnością beneficjenta lub innych
podmiotów zgodnie z opisem struktury własności majątku wytworzonego w związku
z realizacją projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie wraz z podaniem wartości
tegoż majątku ujętej w księgach rachunkowych

• ostateczną decyzję ws. pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagana przepisami) lub
zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy



Dokumenty potwierdzające zakres faktycznie 
wykonanych robót budowlanych

• Protokół odbioru lub w przypadku kontraktu realizowanego zgodnie z FIDIC świadectwo
przejęcia i świadectwo ukończenia (jeśli zostało wydane)

• W protokole odbioru powinny się znaleźć informacje:

- data wystawienia dokumentu/data odbioru robót

- data zakończenia robót

- zakres odbieranych robót

- opis ewentualnych wad czy usterek wraz z terminem ich usunięcia

- podpisy stron lub ich prawnych reprezentantów

Uwaga:

• Zakres robót oraz data ich zakończenia powinny być zgodne z umową o dofinansowanie (opis projektu,
WoD) i kontraktem z wykonawcą. Jeśli docelowe wartości wskaźników (np. długość sieci) różnią się
nieznacznie od zakładanych w WoD – oświadczenie Beneficjenta z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia
tych różnic (zakładka Problemy)

• W przypadku stwierdzenia wad czy usterek należy też dołączyć protokół potwierdzający ich usunięcie



Dokumenty potwierdzające zakres faktycznie 
wykonanych dostaw/usług

• Protokół odbioru, protokoły z wdrożenia, instalacji sprzętu itp.

• W protokole odbioru powinny się znaleźć informacje:

- data wystawienia dokumentu/data odbioru dostaw/usług

- zakres odbieranych dostaw/usług (np. numer seryjny urządzenia pozwalający na jego
zidentyfikowanie i przypisanie do faktury/dokumentu OT)

- opis ewentualnych wad czy usterek wraz z terminem ich usunięcia

- podpisy stron lub ich prawnych reprezentantów

Uwaga:

• Zakres dostaw/usług oraz data ich odbioru powinny być zgodne z umową o dofinansowanie (opis
projektu, WoD) i kontraktem z wykonawcą

• W przypadku stwierdzenia wad czy usterek należy też dołączyć protokół potwierdzający ich usunięcie

• Oświadczenie beneficjenta jeżeli dana transakcja nie została zakończona protokołem odbioru



Dokumenty potwierdzające, iż wytworzony 

majątek jest własnością beneficjenta (…) 

• oświadczenie potwierdzające, że środki trwałe stanowią
własność Beneficjenta lub podmiotów upoważnionych do
ponoszenia wydatków (wskazane przedstawienie
oświadczenia wraz z zestawieniem OT obejmującym pełen
zakres rzeczowy projektu, z odniesieniem do zadania, obiektu,
wartości, nr protokołu odbioru i zakresu - nie jest konieczne
dołączanie skanów OT)

• należy wyjaśnić ewentualne rozbieżności kwot realizacji
poszczególnych zadań wskazanych w dokumentach OT i w
UoD



Ostateczne decyzje ws. pozwolenia na 
użytkowanie (…)

• ostateczne decyzje ws. pozwolenia na użytkowanie (jeśli
wymagane przepisami) lub zawiadomienie właściwego organu
o zakończeniu budowy i oświadczenie o braku jego sprzeciwu,
uzyskane/sporządzone w terminie na osiągnięcie efektu
rzeczowego



Zestawienie rzeczowego wykonania 

Projektu/wskaźników produktu - przykład
Nr 

zadania 

zgodnie 

z HRP

Nazwa zadania Nazwa 

wskaźnika 

produktu z UoD

Planowana 

ilość/długo

ść 

wskaźnika

Protokół

odbioru/świade

ctwo przejęcia

Wykonana

ilość/długość 

wskaźnika

OT (nr, wartość) Pozwolenie na 

użytkowanie/za

wiadomienie o 

zakończeniu 

budowy

2 Budowa sieci 

wodociągowej i 

kanalizacji 

sanitarnej

Długość 

wybudowanej 

kanalizacji 

sanitarnej

0,16 km Nr 6/2020 z 

10.12.2020 r. 

0,16 km 56/2020; 250 000,00 zł Zawiadomienie 

z 15.12.2020 r. 

(nie wniesiono 

sprzeciwu)

2 Budowa sieci 

wodociągowej i 

kanalizacji 

sanitarnej

Długość 

wybudowanej 

sieci 

wodociągowej

0,15 km Nr 6/2020 z 

10.12.2020 r. 

0,15 km 57/2020, 189 000,00 zł Zawiadomienie 

z 15.12.2020 r. 

(nie wniesiono 

sprzeciwu)

3



Najczęstsze uwagi do wniosków końcowych

• Rozbieżność w wysokości kosztów, wydatków, poziomie dofinansowania
(przekroczenia, oszczędności)!!!!

• Do WoPK załączono tylko dokumenty dot. wydatków przedstawionych we
wniosku. Brak protokołów odbioru dla całego zakresu rzeczowego
potwierdzających osiągnięcie wskaźników produktu

• Brak potwierdzenia, że cały majątek wytworzony poprzez realizację
projektu stanowi własność Beneficjenta i podmiotu upoważnionego do
ponoszenia wydatków

• Brak dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji projektu
zgodnie z Prawem budowlanym (pozwolenia na użytkowanie,
zawiadomienie o zakończeniu budowy) w zależności od obowiązujących
przepisów



Najczęstsze uwagi do wniosków końcowych

• Dokumenty załączone do WoPK wymagają uporządkowania, są
nieaktualne, nieczytelne

• Brak zestawienia działań info-promo

• Zsumowane długości kanalizacji sanitarnej i wodociągu

• Różnice w długościach sieci w zakładce Postęp rzeczowy i przedstawionych
we wniosku dokumentach odbiorowych, OT

• Brak efektów ekologicznych np. w zakresie podłączeń do sieci
kanalizacyjnej czy wodociągowej

• Niezgodność źródeł finansowania UoD z WoPK

• Puste pola we WoPK



Przed złożeniem wniosku o płatność końcową 
prosimy o ponowne zapoznanie się treścią 

prezentacji bądź skonsultowanie się 
z koordynatorem projektu 



Dziękujemy za uwagę!





Nazwa Projektu

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Beneficjent 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Sierpcu



Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„EMPEGEK” Sp. z o. o. w Sierpcu, ul. Konstytucji 3-go Maja 48

Dokumentacja projektowa: Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko 

Ireneusz Plichta, ul. Jana Pawła II 148, 85 – 151 Bydgoszcz

Generalny wykonawca: IDS – BUD S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Grzybowska 87, 00 – 844 Warszawa

Nadzór – Inżynier Kontraktu: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów 

Sp. z o. o. z siedzibą w Człuchowie, ul. Średnia 12, 77 – 300 Człuchów



Całkowity Koszt Realizacji Projektu 29 050 371,45 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych 17 118 796,03 PLN

Dofinansowanie                                            14 550 976,63 PLN

Okres kwalifikowalności wydatków                                   21.11.2016-30.09.2021 r

Źródła Finansowania Projektu

- Środki własne                                                10 499 394,82 PLN

- Dotacja 14 550 976,63 PLN

- Pożyczka                                                                        4 000 000, 00 PLN



Wskaźniki do monitorowania

WSKAŹNIK PRODUKTU

Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków sztuk 1

Liczba oczyszczalni ścieków wspartych w zakresie 

przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych sztuk 1

Liczba instalacji do wytwarzania biogazu z

osadów ściekowych sztuk 1

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej                km  3.76



WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych tys. ton/rok    0,54

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy

podłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu RLM         249

Liczba dodatkowych osób korzystających 

z ulepszonego oczyszczania ścieków                                   RLM         249 



Istotne elementy projektu, które należy monitorować, 

zanim upłynie termin realizacji Projektu:

• Data zakończenia realizacji projektu i okresu kwalifikowania wydatków,

• Data osiągnięcia efektu rzeczowego,

• Data osiągniecia efektu ekologicznego,

• Wartość wskaźników produktu i rezultatu,

• Wysokość rzeczywistych kosztów projektu,

• Zachowanie obowiązujących limitów kosztów,

• Źródła finansowania wydatków.



WNIOSEK KOŃCOWY  

Wniosek o płatność końcową składamy w terminie do 30 dni po upływie

terminu okresu kwalifikowania wydatków – 30.10.2021 r.

Składając wniosek końcowy muszą być rozliczone wszystkie zaliczki.



RZECZOWE ROZLICZENIE REALIZACJI PROJEKTU

1. Dokumenty OT przyjęcie środka trwałego do użytkowania, w tym wydruk z systemu

komputerowego moduł Środki trwałe, polecenie księgowania PK dowód zaksięgowania na

kontach księgowych. Składamy tylko takie dokumenty, które nie były załączane do

wniosków o płatności pośrednie.

2. Protokół odbioru robót budowlanych wraz z pozwoleniem na użytkowanie dla wszystkich

zrealizowanych w projekcie robót.

3.   Zestawienie długości wybudowanej sieci.   



WAŻNE

WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU NIE MOGĄ BYĆ PRZEKROCZONE -

POZIOM WYKONANIA 100%, 

A W PRZYPADKU WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO TO SĄ 

WSKAŹNIKI MINIMUM.



ZATWIERDZENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ

nastąpiło pod warunkiem:

1. Zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, 

2. Kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

3. Całkowitego rozliczenia zaliczek,

4. Zawarcia aneksu porządkującego do Umowy o Dofinansowanie (aby dane w zakładce 

„Podsumowanie” we wniosku o płatność końcową były zgodne z Umową o Dofinansowanie w 

100%,

5. Opcjonalnie, kontroli projektu na miejscu realizacji – w tym przypadku nie odbyła się.



Podczas kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zweryfikowano 

dokumenty:

1. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia,

2. Regulamin udzielania zamówień publicznych,

3. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej,

4. Ogłoszenie o zamówieniu,

5. SIWZ,

6. Wyjaśnienie treści SIWZ,

7. Modyfikacje SIWZ,

8. Oferty wykonawców,

9. Protokół postępowania,

10. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty,

11. Umowę z wykonawcą FIDIC.   



Data zakończenia realizacji projektu i okresu kwalifikowania wydatków:

- tożsama z datą osiągnięcia efektu rzeczowego - 30.09.2021r.,

- określa moment, do którego muszą zostać poniesione wszystkie koszty realizacji projektu,

zakończone roboty budowlane, dostawy i usługi oraz wydane wszystkie niezbędne decyzje

i pozwolenia potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego i przekazanie do użytkowania,

- osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu bezpośredniego winno nastąpić, co do

zasady, nie później niż w terminie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji Projektu tj. do

30.09.2022r. Termin przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie wskaźników

rezultatu bezpośredniego 14 dni od osiągnięcia wskaźników docelowych tj. 14.10.2022r.



Ostateczny Wniosek Końcowy został złożony w dniu 20.12.2021r.

Wniosek o płatność końcową został zatwierdzony przez Instytucję Wdrażającą w dniu

15.03.2022 r.



Dziękujemy za uwagę

Opracował:

Zenon Kupniewski – Prokurent, Główny Księgowy

Mariusz Klimek – Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

09 – 200 Sierpc

ul. Konstytucji 3 – go Maja 48

tel. 24 275 15 12

fax 24 275 24 68

email: empegek.sierpc@shnet.pl

www.empegek.com.pl

mailto:empegek.sierpc@shnet.pl


Podtytuł prezentacji

Efekt ekologiczny 

- sposoby udokumentowania, najczęściej
spotykane błędy

Katarzyna Paprocka

Adam Zakrzewski

Departament Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu

Ołtarzew, 07-08.11.2022 r.



Wskaźniki rezultatu

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków

RLM

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy 

przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu

RLM

Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu RLM

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia 

w wodę

osoby

Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych 

procesom przetwarzania

tys. ton/rok

Ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu  m3/rok



Umowa o dofinansowanie - § 11 i załącznik nr 12 

1. Wartości docelowe wskaźników rezultatu bezpośredniego – załącznik nr
12.

2. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników rezultatu
bezpośredniego – ust. 1 b (ew. załącznik nr 12).

3. Termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu
bezpośredniego - ust. 1b (ew. załącznik nr 12).

4. Przekazanie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników rezultatu - do 14 dni
od momentu osiągnięcia wartości docelowej (ust. 2, ew. załącznik nr 12).



Umowa o dofinansowanie - § 11, załącznik nr 12

5. Możliwe wydłużenie terminu na uzasadniony wniosek Beneficjenta -
zgoda IW i IP (ust. 2 i § 4 ust. 6).

6. Niewykonanie, niepełne wykonanie wskaźników rezultatu - zasada
proporcjonalności (ust. 3, 4, 5).

7. Zasada proporcjonalności - obniżenie przez IW dofinansowania
proporcjonalnie do stopnia niewykonania wskaźników (ust. 3, 4, 5).

8. Zasada proporcjonalności - IW może odstąpić od zastosowania zasady
uwzględniając wpływ czynników zewnętrznych (ust. 7, 8 i 9).

9. W przypadkach braku, bądź niepełnego wykonania wskaźnika -
weryfikacja spełnienia kryteriów wyboru projektów (ust. 10 i § 4 ust. 13,
14).



Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników rezultatu

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do 
sieci w wyniku realizacji projektu [RLM]

• oświadczenie Beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności (Dz.U. z 2022, poz. 1191 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, z późn. zm.) lub wykazu od operatora
umów na odbiór ścieków lub spisu z natury liczby nowo podłączonych użytkowników do
systemu kanalizacji wybudowanego w ramach projektu

• wystawione przez WIOŚ lub akredytowane laboratorium potwierdzenie, że oczyszczone
ścieki odprowadzane z oczyszczalni spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z dnia 15.07.2019 r., poz. 1311)



Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników rezultatu

Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM]  

• wystawione przez WIOŚ lub akredytowane laboratorium potwierdzenie, że oczyszczone
ścieki odprowadzane z oczyszczalni spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z dnia 15.07.2019 r., poz. 1311)

• oświadczenie Beneficjenta potwierdzające roczną wielkość ładunku ścieków poddanych
ulepszonemu oczyszczaniu

Uwaga: należy podać rzeczywistą wielkość ładunku ścieków poddanych 
ulepszonemu oczyszczaniu, a nie wydajność nominalną oczyszczalni. 



Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników rezultatu

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia
w wodę [osoby]

• oświadczenie Beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
(Dz.U. z 2022 r. poz.1191) oraz ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 671) lub wykazu od operatora umów na dostawę wody lub spisu z natury
liczby nowo podłączonych użytkowników do systemu wodociągowego wybudowanego
w ramach projektu



Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników rezultatu

Ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu [m3/rok]

• dla potwierdzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia produkowanej przez objęte
projektem ujęcie i/lub stacja uzdatniania wody wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2294) – opinia właściwego Inspektora Sanitarnego

• oświadczenie Beneficjenta potwierdzające roczną ilość uzdatnianej wody na ujęciu/stacji
uzdatniania wody wspartej w ramach projektu

Uwaga: należy podać rzeczywistą ilość uzdatnionej wody, a nie wydajność
nominalną instalacji.



Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników rezultatu

Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych
procesom przetwarzania [tys. ton s.m./rok]

• oświadczenie Beneficjenta potwierdzające roczną ilość suchej masy osadów
ściekowych poddawanych procesom przetworzenia na instalacji wspartej
w ramach projektu

Uwaga: należy podać rzeczywistą ilość suchej masy osadów, a nie
wydajność nominalną instalacji.



Rodzaje dokumentów

Oświadczenie Beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1191) oraz ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 671) lub wykazu od operatora umów na odbiór ścieków lub spisu z natury liczby nowo
podłączonych użytkowników do systemu kanalizacji wybudowanego w ramach projektu

W treści oświadczenia należy wskazać liczbę nowopodłączonych
użytkowników sieci (wyrażoną w RLM) oraz wskazać, na jakiej podstawie
zostało to określone (podstawa wyliczenia efektu dostępna do kontroli).



Rodzaje dokumentów

Wystawione przez WIOŚ lub akredytowane laboratorium potwierdzenie, że oczyszczone ścieki
odprowadzane z oczyszczalni spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub
urządzeń wodnych (Dz. U. z dnia 15.07.2019 r., poz. 1311).

Uwaga:

• Oświadczenia i/lub wyniki badań muszą dotyczyć okresu rocznego.

• Dopuszczalne jest oświadczenie Beneficjenta wystawione na podstawie
badań przeprowadzonych przez WIOŚ lub akredytowane laboratorium.
Do oświadczenia powinny być załączone wyniki badań, na podstawie
których Beneficjent wystawił takie oświadczenie.



Weryfikacja w zakresie jakości ścieków 

oczyszczonych 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych
(rozporządzenie ściekowe).

2. Pierwszeństwo rozporządzenia ściekowego przed pozwoleniem
wodnoprawnym. Zgodnie z Umową o dofinansowanie potwierdzeniem
osiągnięcia wskaźników rezultatu jest spełnienie zapisów
Rozporządzenia ściekowego (patrz § 11 UoD lub załącznik nr 12; § 4 ust.
13, 14 UoD i kryteria wyboru projektów).



• Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych

• Zakres oceny i najwyższe dopuszczalne stężenia substancji lub
wymagany procent ich redukcji

• Sposób poboru i wymagana liczba próbek ścieków

• Warunki uznania wymogów rozporządzenia za spełnione

Weryfikacja w zakresie jakości 

ścieków oczyszczonych 



Weryfikacja w zakresie jakości ścieków 
oczyszczonych 

• Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych - § 4

Uwagi:

1. RLM oczyszczalni projektowe obciążenie oczyszczalni (§ 2 punkt 3).

2. RLM aglomeracji, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo
wodne.

3. Weryfikacja zgodności z załącznikiem nr 4 (jakość ścieków przemysłowych) - w oparciu
o oświadczenie Beneficjenta. 

§ 4. ust. 1 Wg wielkości oczyszczalni [RLM oś] Załącznik nr 2

§ 4. ust. 2 Wg wielkości aglomeracji [RLM aglomeracji] Załącznik nr 3

§ 4. ust. 3 i 4 Ścieki przemysłowe Załącznik nr 4



Wymagana jakość ścieków - § 4 Rozporządzenia

• Zakres oceny i najwyższe dopuszczalne stężenia substancji lub wymagany 
procent redukcji zanieczyszczeń - załącznik nr 3

Lp. Nazwa 

substancji

Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości substancji

zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji

substancji zanieczyszczających
dla RLM aglomeracji

od 2 000

do 9 999

od 10 000

do 14 999

od 15 000

do 99 999

100 000

i powyżej

1 BZT5
mg O2/l

min % red. 
25

70-90

25
70-90

15
90

15
90

2 ChZT mg O2/l

min % red.
125

75

125
75

125
75

125
75

3 Zawiesina 

ogólna

mg /l

min % red.
35
90

35
90

35
90

35
90

4 Azot ogólny mg N/l

min % red.
15*

-

15
70-80

15
70-80

10
70-80

5 Fosfor 

ogólny

mg P/l

min % red.
2*

-

2
80

2
80

1
80



Sposób poboru i liczba próbek - § 5 rozporządzenia

Sposób poboru próbek - załącznik nr 3 -aglomeracje:

• w regularnych odstępach czasu w okresie roku (kolejne 12 miesięcy),

• stale w tym samym miejscu,

• RLM oczyszczalni od 2 000 do 9 999 – 12 (4)* próbek w okresie roku,

• RLM oczyszczalni od 10 000 do 49 999 – 12 próbek w okresie roku,

• RLM oczyszczalni równej 50 000 i większej – 24 próbki w okresie roku.

Sposób poboru próbek dla załącznika nr 4 - w regularnych odstępach czasu,
z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące, stale w tym samym
miejscu.

* dopuszczalne tylko w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej



Warunki uznania wymogów za spełnione-
§ 8 rozporządzenia 

Wymogi dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych są spełniane, jeżeli:

1) W zakresie BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej - liczba próbek, które nie spełniają warunków
nie przekracza wartości określonych w załączniku nr 7

LICZBA ŚREDNICH DOBOWYCH PRÓBEK ŚCIEKÓW BYTOWYCH LUB KOMUNALNYCH, KTÓRE 
MOGĄ NIE SPEŁNIAĆ WYMAGANYCH WARUNKÓW

L.p. Liczba średnich dobowych próbek 
pobranych w okresie roku 

Liczba średnich dobowych próbek, które 
mogą nie spełniać wymaganych warunków

1. 1-3 0
2. 4-7 1
3. 8-16 2

4. 17-28 3
…. …………… ……

24. 318-334 23
25. 335-350 24

26. 351-365 25



Warunki uznania wymogów za spełnione-
§ 8 rozporządzenia 

2) Próbki niespełniające wymagań w zakresie BZT5, ChZT – nie przekraczają o więcej niż 100%
wartości dopuszczalnych w załącznikach nr 2 i 3

3) Próbki niespełniające wymagań w zakresie zawiesiny ogólnej – nie przekraczają o więcej niż
150% wartości dopuszczalnych w załącznikach nr 2 i 3

4) Wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w średnich rocznych próbkach (średnia
arytmetyczna obliczona dla próbek średniodobowych pobranych w ciągu roku) nie przekraczają
wymagań określonych w załączniku nr 2 i 3

W ocenie, czy ścieki komunalne spełniają wymagane warunki, nie uwzględnia się przekroczeń,
jeżeli są wynikiem rozruchu oczyszczalni lub sytuacji nadzwyczajnych (§ 8 ust. 3 oraz odnośnik 3
w załącznikach nr 2 i 3).



Wydłużenie terminu 

Wystąpienie Beneficjenta:

• poziom realizacji wskaźników,

• uzasadnienie braku terminowego osiągnięcia wskaźników (w szczególności
ze wskazaniem na przyczyny niezależne od Beneficjenta),

• dotychczas podejmowane działania i przyczyna ich niepowodzeń,

• planowane działania mające doprowadzić do osiągnięcia wskaźników
w wydłużonym terminie (w szczególności harmonogram podłączeń).

• wystąpienie do IW przed terminem określonym w UoD.

Konieczna zgoda IW i IP, aneks do UoD.



Zmniejszenie wartości wskaźników rezultatu

1. Brak możliwości osiągnięcia zakładanych wielkości wynikający
z czynników niezależnych od Beneficjenta.

2. Projekt musi spełniać kryteria wyboru projektów, według których był
oceniany.

3. Wystąpienie do IW o akceptację zmiany - przed terminem określonym
w UoD.

Konieczna zgoda IW i IP, aneks do UoD.  



Przykładowe możliwe działania Beneficjenta

1. Szeroka informacja o możliwości przyłączenia - lokalna prasa, tablice
ogłoszeń, BIP, listy do mieszkańców;

2. Pomoc właścicielom posesji przy załatwianiu niezbędnych formalności;

3. Odstąpienie od opłaty za przyłączenie do sieci;

4. Edukacja ekologiczna;

5. Kontrola nieruchomości wyposażonych w szamba;

6. Uruchomienie procedury wydania decyzji administracyjnej nakazującej
przyłączenie nieruchomości;

7. Egzekwowanie postanowień takiej decyzji wraz z konsekwencjami
finansowymi;

8. Pomoc w realizacji przyłączy, w tym finansowa.



Najczęściej popełniane błędy

1. W oświadczeniu brak podania podstawy
oświadczenie Beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, z późn. zm.) lub wykazu od operatora
umów na odbiór ścieków lub spisu z natury liczby nowo podłączonych użytkowników do
systemu kanalizacji wybudowanego w ramach projektu

2. Jeden wynik badań
wystawione przez WIOŚ lub akredytowane laboratorium potwierdzenie, że oczyszczone
ścieki odprowadzane z oczyszczalni spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych

3. Błędna interpretacja wyników badań



Dziękujemy za uwagę!



Podtytuł prezentacji

Beata Koszewska

Kierownik II Wydziału Realizacji Projektów

Ołtarzew, 07-08.11.2022 r.

Trwałość projektu realizowanego w ramach 
działania 2.3 

POIiŚ 2014-2020



Trwałość projektu - wybrane dokumenty

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r., tzw. Rozporządzenie ogólne

2. Trwałość w projektach współfinansowanych z funduszy UE

Komentarz do przepisów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2020

3. Umowa o dofinansowanie (UoD)

4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS
oraz FS na lata 2014-2020, tzw. Wytyczne horyzontalne

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata
2014-2020

6. Wytyczne w zakresie kontroli dla POIiŚ 2014-2020



Istota trwałości projektu

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego (art. 71 ust. 1), w przypadku
projektu obejmującego inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje
produkcyjne, dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI (UE), jeżeli w okresie pięciu
lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, zajdzie jedna z niżej
wymienionych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar
objęty programem,

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu
lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

c) istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki
wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów
projektu.



Trwałość projektu - wyjątki

Zgodnie z art. 71 ust. 4 rozporządzenia 1303/2013, przepisy dotyczące 
trwałości nie mają zastosowania:

a) do wkładów na rzecz instrumentów finansowych lub dokonywanych przez 
takie instrumenty,

b) do projektów, w przypadku których zaprzestano działalności produkcyjnej 
w związku z upadłością niewynikającą z oszukańczego bankructwa.



Zasady obowiązujące 
w okresie realizacji projektu

§ 4 ust.13 Umowy o dofinansowanie

Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu
lub wskaźników, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria
wyboru projektu, wg których był oceniany.

Kwestia możliwości utrzymania trwałości projektu podlegała badaniu na
etapie oceny wniosku o dofinansowanie – kryterium merytoryczne II stopnia
nr 9.



Zasady obowiązujące 
po realizacji projektu 

§ 16 Umowy o dofinansowanie - Trwałość projektu

• Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości w rozumieniu art.71

ust.1 rozporządzenia 1303/2013.

• Za datę płatności końcowej uznaje się:

a) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową

Beneficjentowi przekazywane są środki – datę obciążenia rachunku

bankowego płatnika,

b) w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność

końcową.



Zasady obowiązujące 
po realizacji projektu 

§ 16 Umowy o dofinansowanie - Trwałość Projektu

• Kwoty nienależnie wypłacone w odniesieniu do takiego projektu podlegają

odzyskaniu od beneficjenta w wysokości proporcjonalnej do okresu,

w którym trwałość nie została zachowana (w trybie określonym w art. 207

ustawy o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak od

zaległości podatkowych),

• Beneficjent do końca okresu trwałości niezwłocznie informuje Instytucję

Wdrażającą o wszelkich okolicznościach mogących skutkować

naruszeniem trwałości Projektu.



Kontrola trwałości projektu 

Wytyczne w zakresie kontroli dla POIiŚ 2014-2020

Kontrola trwałości projektu przeprowadzana jest w okresie trwałości, na
próbie projektów, w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta.

Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do
współfinansowanego projektu nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa
w art. 71 rozporządzenia ogólnego.



Kontrola trwałości projektu 

Wytyczne w zakresie kontroli dla POIiŚ 2014-2020 – cd.

Ponadto, zakres kontroli trwałości obejmuje następujące elementy:

• zachowanie celu projektu (w szczególności wskaźników rezultatu),

• występowanie podwójnego finansowania,

• osiągnięcie i utrzymanie wskaźników założonych w dokumentacji
projektowej,

• wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu,

• poprawność przechowywania dokumentacji związanej z projektem.

Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego.



Komentarz do przepisów – dokument IZ

Ad. „a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar
objęty programem”

Dotyczy w szczególności zaprzestania działań prowadzonych w ramach
projektu (nie działalności gospodarczej Beneficjenta), z uwzględnieniem celu
projektu.



Komentarz do przepisów – dokument IZ

Ad. „b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści”

1. Czy doszło do zmiany własności elementu infrastruktury?

• Zmiana (prawne przeniesienie na inny podmiot) własności elementu
projektu, w tym także sprzętu czy urządzenia,

• Przeniesienie własności dokonuje się na mocy umowy sprzedaży, zamiany,
darowizny, przekazania lub innej umowy służącej przeniesieniu własności
rzeczy (w tym wniesienie aportu do spółki),

• Dotyczy także zmian w strukturze własnościowej podmiotu.



Komentarz do przepisów – dokument IZ

Ad. „b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje 
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści” – cd.

2. Czy w wyniku zmiany własności jakikolwiek podmiot uzyskał korzyść?

• Korzyść (po stronie beneficjenta lub innego podmiotu) to:

o przysporzenie majątkowe, w tym uzyskanie przychodu, zwolnienie z długu lub 
uniknięcie straty czy zakup po niższej cenie niż rynkowa,

o uzyskanie pozycji ekonomicznej lepszej niż możliwa do uzyskania przez inne
podmioty w tych samych warunkach,



Komentarz do przepisów – dokument IZ

Ad. „b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje 
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści” – cd.

3. Czy uzyskana korzyść była korzyścią nienależną/nieuzasadnioną?

• Korzyść nienależna – jest nie do pogodzenia z celami pomocy ze środków UE lub
celami danego działania programu operacyjnego (np. nie służy realizacji zadania
publicznego, w związku z którym udzielono dofinansowania).

naruszenie trwałości = 3 x TAK



Komentarz do przepisów – dokument IZ

Ad. „c) istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub
warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia
pierwotnych celów projektu”

1. Czy zmiana jest istotna, tj. ma wpływ na charakter projektu, jego cele
lub warunki wdrażania?

• Charakter projektu – zespół cech, które odróżniają go od innych
projektów tego samego rodzaju,

• Cele projektu – realizacja celów oceniana zwykle przez pryzmat
osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu oraz oddziaływania
projektu,

• Warunki wdrażania – okoliczności, w których projekt jest realizowany
i wdrażany.



Komentarz do przepisów – dokument IZ

Ad. „c) istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub
warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia
pierwotnych celów projektu” – cd.

2. Czy zmiana ta mogłaby doprowadzić do naruszenia pierwotnych
celów projektu?

• Pierwotne cele projektu – ocena efektów projektu w szerszym
kontekście, przez pryzmat celów działania, w ramach którego projekt
uzyskał wsparcie.

naruszenie trwałości = 2 x TAK



Trwałość projektu a aport 

Na potrzeby analizy wniesienia aportu przez Beneficjenta – Gminę A (jst), do 
spółki będącej jej własnością, należy przedstawić m.in.:

• uchwałę właściwego organu gminy w sprawie zgody na wniesienie przez 
Gminę A wkładu niepieniężnego (aportu) do nowotworzonej/istniejącej 
spółki XYZ, majątku wytworzonego w ramach projektu pn. … gospodarki 
wodno-ściekowej … (o ile już dostępne),

• dokumenty związane z utworzeniem i/lub rejestracją w KRS spółki prawa 
handlowego, potwierdzające, że Gmina A jest jedynym właścicielem spółki 
operatorskiej (o ile już dostępne) oraz potwierdzenie pozostania nim przez 
cały okres trwałości projektu,



Trwałość projektu a aport cd.

• potwierdzenie/wykazanie, że wniesienie aportu nie przysporzy Gminie A
lub istniejącemu/nowotworzonemu podmiotowi nienależnych korzyści
(w wyżej wskazanym ujęciu),

• potwierdzenie/wykazanie, że wniesienie aportu nie doprowadzi do
naruszenia pierwotnych celów projektu (w wyżej wskazanym ujęciu),

• potwierdzenie zdolności (finansowej, technicznej oraz organizacyjnej)
nowotworzonej/istniejącej spółki do utrzymania celów projektu.



Komentarz do przepisów – dokument IZ

Wymiana sprzętu – zasady
Obowiązek wykorzystania i zapewnienia funkcjonowania projektu.

W wyjątkowych przypadkach możliwa wymiana sprzętu – warunki:

• Wymiana uzasadniona koniecznością utrzymania działalności 
prowadzonej w ramach projektu,

• Nowy sprzęt o nie gorszych właściwościach i parametrach,

• Zachować ślad audytowy (w tym kiedy i dlaczego wymieniono, co się 
stało ze starym sprzętem, z jakiś środków sfinansowano nowy itp.),

• Zakaz finansowania nowego sprzętu ze środków UE,

• Poinformować (z uzasadnieniem) i uzyskać zgodę IW.



Komentarz do przepisów – dokument IZ

Siła wyższa a zasada trwałości
1. Czy zjawisko/zdarzenie, które spowodowało brak dotrzymania trwałości

można uznać za siłę wyższą?

Warunki uznania zjawiska/zdarzenia za siłę wyższą:

• Zdarzenie zewnętrzne wobec podmiotu,

• Niemożliwe do przewidzenia (o bardzo niskim prawdopodobieństwie
wystąpienia w danej sytuacji),

• Następstwa były niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu
normalnych środków ostrożność i dostępnych rozwiązań
technicznych.

3 x TAK = zjawisko/zdarzenie było siłą wyższą 



Komentarz do przepisów – dokument IZ

Siła wyższa a zasada trwałości – cd.

2. Czy zjawisko/zdarzenie uznane za siłę wyższą było faktyczną przyczyną
braku utrzymania trwałości (jedyną), tj. wystąpił związek przyczynowo-
skutkowy?

3. Czy zjawiska/zdarzenia Beneficjent nie mógł przewidzieć na etapie WoD
i UoD?

4. Czy Beneficjent nie mógł zapobiec skutkom zjawiska/zdarzenia w trakcie
realizacji projektu ani po jego zakończeniu?



Komentarz do przepisów – dokument IZ

Siła wyższa a zasada trwałości – cd.

5. Czy Beneficjent zabezpieczył i przedłożył odpowiednie dowody
(dokumenty)?

6. Czy możliwe było/jest podjęcie działań naprawczych? Czy zostały
podjęte?

6 x TAK = Beneficjent jest zwolniony z odpowiedzialności



Trwałość projektu (przedsięwzięcia) - umowa 
pożyczki na współfinansowanie

II. Definicje

g) „Trwałości Przedsięwzięcia” – należy przez to rozumieć zapewnienie przez 
Beneficjenta, przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie, 
spełnienia warunków art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, w tym zapewnienie osiągnięcia 
i utrzymywania Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego;



Trwałość projektu (przedsięwzięcia) - umowa 
pożyczki na współfinansowanie cd.

III. Warunki ogólne

§ 5 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z (…), 
jak również zapewnić wymaganą w Umowie o dofinansowanie (przyp.: 
POIiŚ) Trwałość Przedsięwzięcia.

§ 7   WYPOWIEDZENIE UMOWY

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, NFOŚiGW może rozwiązać Umowę 
bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), 
w przypadku:

(…)

e) stwierdzenia utraty Trwałości Przedsięwzięcia,



Trwałość projektu (przedsięwzięcia) - umowa 
pożyczki na współfinansowanie cd.

IV. Warunki szczególne

18. Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia

I.dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego:

a)dokumenty wskazane w Umowy o dofinansowanie, 

b)…

- przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na … dni od 
daty zakończenia każdego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji 
Przedsięwzięcia, w okresie Trwałości Przedsięwzięcia.

II.dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego: 

a) …



Trwałość projektu (przedsięwzięcia) - umowa 
pożyczki na współfinansowanie cd.

O przesyłaniu Raportów z utrzymania trwałości efektów

(o ile dotyczy)

O czym najczęściej zapominają Beneficjenci….?



Dziękuję za uwagę!



Podtytuł prezentacji

Kontrola na miejscu projektów POIiŚ 
2014-2020



Kontrola na miejscu projektów POIiŚ 2014-2020

Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli jest:

- Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818);

- Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27.12.2021 r. w zakresie
kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 09.10.2015 r. w zakresie kontroli
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - w odniesieniu
do umów zawartych przed dniem 2 września 2017 r., w których beneficjenci
zobowiązali się do stosowania wyłącznie wytycznych programowych, na podstawie
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 -2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475);



Kontrola na miejscu projektów POIiŚ 2014-2020

- Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu
rocznych rozliczeń wersja 5 z lipca 2020 r. zatwierdzone przez Sekretarza
Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Zapisy umowy o dofinansowanie projektu.



Kontrola na miejscu projektów POIiŚ 2014-2020

Rodzaje kontroli:

Kontrola w trakcie realizacji projektu

Kontrola ma zadanie ustalić rzeczowy i finansowy stanu zaawansowania
realizacji projektu oraz porównać ustalenia z danymi przedstawianymi
przez odpowiednią instytucję we wnioskach o płatność/zestawieniach
wydatków (bądź innych dokumentach).



Kontrola na miejscu projektów POIiŚ 2014-2020

Kontrola na zakończenie realizacji projektu

Celem przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu jest
przede wszystkim potwierdzenie, że istnieją oraz są kompletne i dostępne
wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia projektu, niezbędne dla
udokumentowania przez instytucję w systemie realizacji PO IiŚ oraz na
poziomie beneficjentów (w przypadku, gdy kontrola odbywa się na
miejscu realizacji) właściwej ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust.
4 lit. d rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do zrealizowanego
projektu.



Kontrola na miejscu projektów POIiŚ 2014-2020

Kontrola trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu

Kontrola ma zadanie ustalić między innymi:

- czy w projekcie wystąpiły znaczące modyfikacje, 

- czy cel projektu jest zachowany,

- czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany 

zgodnie z przeznaczeniem,

- czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne,

- czy dokumentacja związana z realizacją projektu jest właściwie 

archiwizowana.



Kontrola na miejscu projektów POIiŚ 2014-2020

Dobór próby projektów do kontroli

Zgodnie z Wytycznymi do kontroli, roczny plan kontroli PO IiŚ sporządza IZ
dla całego PO. Natomiast IP oraz IW sporządzają roczne sektorowe plany
kontroli dla osi priorytetowych, w stosunku do których mają obowiązek
prowadzenia weryfikacji w związku z realizacją zadań im delegowanych na
podstawie ustawy wdrożeniowej.

Roczny sektorowy plan kontroli PO IiŚ sporządzany przez IP jest podstawą
do prowadzenia kontroli planowych przez IP i IW.



Kontrola na miejscu projektów POIiŚ 2014-2020

Dobór próby elementów do sprawdzenia zgodnego z zakresem kontroli

Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu
rocznych rozliczeń, wersja 5, Warszawa, lipiec 2020 r. wskazują, jako
optymalne przeprowadzenie kontroli dla całości przedsięwzięcia
w odniesieniu do każdego elementu zakresu kontroli. Niemniej
dopuszczają (w przypadku zaistnienia obiektywnej sytuacji, gdy kontrola
całości przedsięwzięcia w określonych ramach czasowych i stanie
osobowym jest niemożliwa, że kontroli nie będzie podlegać 100%
Projektu) sytuację przeprowadzenia kontroli na miarodajnej
i reprezentatywnej próbie.



W przypadku weryfikacji na próbie w/w Zalecenia nakładają obowiązek

opisania zasady doboru próby wskazując, jako możliwe do

zastosowania metody:

 analizę ryzyka uzupełnioną o próbę losową w celu zapewnienia, że

każdy element populacji mógł być przedmiotem wyboru,

 profesjonalny osąd kontrolujących,

 generowanie całości próby za pomocą doboru losowego - w

uzasadnionych przypadkach z uwagi na określone cechy populacji,

jej jednorodność, brak wyraźnych różnic między elementami, brak

obszarów szczególnego ryzyka,

 inną metodę statystyczną (w uzasadnionych przypadkach).



Dziękuję za uwagę



UWAGA

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa

majątkowe, przysługują NFOŚiGW w Warszawie oraz pozostałym

autorom i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy

nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów oraz innych

osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 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 NFOŚiGW w Warszawie oraz pozostałych autorów, może

skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach

przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.


