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Program szkolenia

1. Podstawy prawne kontroli

2. Rodzaje kontroli

 Weryfikacja wniosków o płatność

 Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w Twojej siedzibie

 Kontrola krzyżowa

 Kontrola na zakończenie projektu

 Kontrola trwałości projektu 

 Inne kontrole

3. Termin kontroli, przygotowanie do kontroli
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4. Zakres kontroli

 Dokumenty finansowe,

 Dokumenty potwierdzające zgodność działań projektowych z politykami 
wspólnotowymi,

 Dokumenty potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą 
Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności.

 Dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych wskaźników 
produktów/rezultatów.

 Procedury archiwizacji dokumentacji projektowej,

 Działania informacyjno-promocyjne,

 Wizyta monitorująca

5. Postępowanie po zakończeniu kontroli.

6. Konsekwencje kontroli 
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Podstawy prawne kontroli

Artykuł 325

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(dawny artykuł 280 TWE) 

1. Unia i Państwa Członkowskie zwalczają nadużycia finansowe i

wszelkie inne działania nielegalne naruszające interesy finansowe Unii

za pomocą środków podejmowanych zgodnie z niniejszym artykułem,

które mają skutek odstraszający i zapewniają skuteczną ochronę

w Państwach Członkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach

i jednostkach organizacyjnych Unii.

2. Państwa Członkowskie podejmują takie same środki do zwalczania

nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Unii, jakie

podejmują do zwalczania nadużyć finansowych naruszających ich

własne interesy finansowe.
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Podstawy prawne kontroli
• Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/20064 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320); 

• 2. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 
13.05.2014, str. 5); 

• 3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

• 4. Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2010 (znak: 
MIiR/H 2014-2010/17(01)/05/2015, data: 28.05.2015 r.). 5



Dokumenty i wytyczne
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

• Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

• Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu 
Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;

• Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn;

• Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020; (ostatnie z 3.03.2018r)
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Dokumenty i Wytyczne
• Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020;

• Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 
na lata 2014-2020;

• Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020;

• Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 -2020; 

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 
2014-2020;
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Kontrole projektów
• Kontrola towarzyszy każdemu projektowi, któremu udzielone 

zostało wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

• Uprawnienia do przeprowadzania kontroli przez Instytucję 
Zarządzającą RPOWP(IZ) wynikają z przepisów prawa, zasad 
programowych oraz zawartej umowy o dofinansowanie 
projektu. Projekt może podlegać również innym kontrolom 
realizowanym na podstawie odrębnych przepisów np. przez: 

• Komisję Europejską,

• Europejski Trybunał Obrachunkowy,

• Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową 
(Generalnego Inspektora Kontroli karbowej) 

• Najwyższą Izbę Kontroli.
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Rodzaje kontroli

 Weryfikacja wniosków o płatność

 Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w Twojej 

siedzibie

 Kontrola krzyżowa

 Kontrola na zakończenie projektu

 Kontrola trwałości projektu 

 Inne kontrole
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Weryfikacja wniosków o płatność

Celem weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta jest potwierdzenie 
kwalifikowalności wydatków  współfinansowanych ze środków 
unijnych, krajowych lub wkładu własnego, które zostały ujęte w tym 
wniosku. 

Instytucje kontrolujące wnioski są obowiązane, w szczególności, do 
sprawdzenia w trakcie tej weryfikacji, czy:

a) wniosek o płatność został prawidłowo wypełniony od strony 
formalnej, 

b) wydatki ujęte we wniosku o płatność, przedstawione do refundacji 
lub rozliczenia, są wydatkami kwalifikowalnymi, 

c) wniosek o płatność jest poprawny od strony rachunkowej, 

d) zakres rzeczowy projektu jest realizowany zgodnie z umową o 
dofinansowanie lub decyzją o dofinansowaniu 10



Weryfikacja wniosków o płatność

• Wniosek o płatność jest formularzem, za pomocą 
którego Beneficjent składa sprawozdanie z 
osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu oraz 
postępu finansowego. 

• Wniosek o zaliczkę - służy wnioskowaniu o 
dofinansowanie w formie zaliczki. 

• Wniosek sprawozdawczo-rozliczeniowy - służy do 
rozliczenia wydatków poniesionych na realizację 
projektu w danym okresie sprawozdawczym. 

• Wniosek sprawozdawczy - służy przekazaniu 
informacji o postępie realizacji projektu.
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Weryfikacja wniosków o płatność
• Wniosek rozliczany metodami uproszczonymi – kwotą ryczałtową 

jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie 
zadania, na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

• Weryfikacja oraz zakwalifikowanie wydatku polega na 
sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta 
zostały zrealizowane, a wskaźniki produktu i rezultatu osiągnięte. 

• Beneficjent potwierdza realizację zaplanowanych zadań, 
załączając dokumenty wskazane w umowie o dofinansowanie. 

• Uwaga: Należy rozliczać zadanie, zrealizowane w całości, zgodnie 
z zatwierdzonym harmonogramem płatności, przyporządkowując 
wartości założonych wskaźników oraz dołączając wymagane w 
umowie dokumenty 
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Weryfikacja wniosków o płatność

• Postęp rzeczowy realizacji projektu, 

• Wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu 

• Problemy napotykane w trakcie realizacji projektu

• Planowany przebieg realizacji

• Postęp finansowy stanowi tabela wydatków 
kwalifikowalnych związanych z działaniami 
podejmowanymi w projekcie w bieżącym okresie, w 
podziale na wydatki rzeczywiście ponoszone i rozliczane 
ryczałtem.
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Weryfikacja wniosków o płatność

W zestawieniu dokumentów - należy wykazać wszystkie 
wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym. 

Nie należy załączać do wniosku o płatność dokumentów 
potwierdzających poniesienie wydatku. Opiekun 
projektu poprosi o nie w trakcie weryfikacji w ramach 
pogłębionej analizy wybranych pozycji.

Wszelkie dokumenty przesyłane w ramach pogłębionej 
analizy powinny być odpowiednio opisane

14



Kwalifikowalność wydatków

Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie 

zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami, 

umową o dofinansowanie i Wytycznymi oraz innymi 

dokumentami, do których stosowania beneficjent 

zobowiązał się w umowie o dofinansowanie.
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Kontrola u Beneficjenta - etapy

• zaplanowanie czynności kontrolnych 

• przekazanie zawiadomienia o kontroli instytucji kontrolowanej

• przeprowadzenie czynności kontrolnych

• sporządzenie informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi 
zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami i przekazania jej 
podmiotowi kontrolowanemu

• rozpatrzenie zastrzeżeń wniesionych do informacji pokontrolnej 
wraz z ewentualnym sporządzeniem i przekazaniem ostatecznej 
informacji pokontrolnej, zgodnie z art. 25 ustawy wdrożeniowej; 

• informowanie o nieprawidłowościach; 

• rejestracja wyniku kontroli w SL2014; 

• monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
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Kontrola w miejscu realizacji projektu 
lub w siedzibie Beneficjenta

• Kontrole u Beneficjenta mogą być
• planowe 

• doraźne

• Kontrola planowa- może mieć następującą formę:
• kontroli w trakcie realizacji projektu,

• Kontroli na zakończenie realizacji projektu,

• kontroli po zakończeniu realizacji projektu–kontrola trwałości
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Kontrola w miejscu realizacji projektu 
lub w siedzibie Beneficjenta

• Kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie 
Beneficjenta mogą być prowadzone w trakcie realizacji projektu, 
na jego zakończenie lub po jego zakończeniu i realizowane są na 
podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli. 

• Kontrola jest formą weryfikacji wydatków kwalifikowanych 
potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały 
rzeczywiście dostarczone, wydatki  zostały faktycznie 
poniesione, a realizacja działań jest zgodna z zasadami 
wspólnotowymi i krajowymi. 
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Kontrola w miejscu realizacji projektu 
lub w siedzibie Beneficjenta

• Informacja o terminie i zakresie kontroli jest dostarczana 
z wyprzedzeniem, na min 5 dni kalendarzowych przed 
planowanym rozpoczęciem  czynności.

• Informacja o terminie i zakresie kontroli zawiera wykaz 
dokumentacji jaka beneficjent na przygotować do kontroli 

• (tu przykład aktualnego dokumentu)

• Podczas kontroli beneficjent jest zobowiązany  do udzielenia 
wszelkich wyjaśnień, przekazania wymaganych dokumentów 
oraz zapewnienia dostępu do wszystkich miejsc związanych  
z realizacją projektu. 
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Zakres kontroli

Kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta podlegają w szczególności następujące
obszary:

• zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań
merytorycznych z celami projektu i prawidłowość monitorowania projektu,

• prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans
i niedyskryminacji oraz równych szans płci,

• prawidłowość rozliczeń finansowych
• kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych

osobowych,
• prawidłowość udzielania zamówień publicznych,
• poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
• poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis,
• prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
• archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
• prawidłowość realizacji projektów partnerskich.
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Kontrola doraźna

Przeprowadzana jest poza zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli.

IZ ma prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnych w szczególności 
w przypadku:

• uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub 
otrzymania informacji z instytucji zewnętrznych o wystąpieniu 
nieprawidłowości,

• Konieczności sprawdzenia wdrożenia przez Beneficjenta 
zaleceń zawartych w informacjach  pokontrolnych (kontrola 
sprawdzająca),

• wystąpienia istotnych opóźnień w realizacji projektu,

Kontroli podlegają co do zasady obszary opisane w Zawiadomieniu 
o kontroli 
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Kontrola krzyżowa

Ze względu na cele kontroli krzyżowej wyróżnia się:

a) kontrolę krzyżową programu, której celem jest wykrywanie i 
eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach 
jednego PO,

b) kontrolę krzyżową horyzontalną, której celem jest wykrywanie i 
eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach 
różnych PO realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa,

c) kontrolę krzyżową międzyokresową, której celem jest wykrywanie i 
eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO 
dwóch perspektyw finansowych

• Kontrole krzyżowe mogą być prowadzone dodatkowo przez właściwą instytucję 
na wniosek podmiotu mającego uzasadnione podejrzenie podwójnego 
finansowania wydatków przez beneficjenta.



Kontrola krzyżowa

• Kontroli krzyżowej może podlegać wybierana 
cyklicznie próba beneficjentów.

• W zależności od typu kontroli krzyżowej próba ta 
wybierana jest spośród beneficjentów realizujących:

a) co najmniej 2 projekty w ramach jednego PO,

b) projekty w co najmniej dwóch PO,

c) projekty w ramach dwóch perspektyw finansowych.
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Nieprawidłowość

• Zgodnie z art.2 pkt36 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013r. nieprawidłowość oznacza każde 
naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego 
dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające 
z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego 
zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub 
może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez 
jego obciążenie nieuzasadnionym wydatkiem; 
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Najczęściej występujące nieprawidłowości 

• Nieprawidłowe przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych,

• Dokonywanie zmian o istotnym znaczeniu dla projektu, które miały 
wpływ na prawidłową realizacje projektu i wysokość otrzymanego 
dofinansowania bez uprzedniego uzyskania zgody IZ 

• Przedstawianie do refundacji wydatków Beneficjenta, które są 
niekwalifikowalne np.:

• nie są związane z realizacją projektu,

• nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku 
o dofinansowanie;

• poniesionych niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego 
(np. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością 
gospodarczą gotówką zamiast za pośrednictwem rachunku bankowego, w 
przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, przekracza równowartość 
15.000 euro (obecnie 15.000 zł). 25



Skutki wykrycia nieprawidłowości

• W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, 
Instytucja Zarządzająca podejmuje następujące działania:

• dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowanych 
ujętych we wniosku o płatność o kwotę wydatków 
poniesionych nieprawidłowo  (jeżeli nieprawidłowość wykryto 
przed zatwierdzeniem wniosku o płatność)

• 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 (jeżeli nieprawidłowość wykryto po zatwierdzeniu 
wniosku o płatność)
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Po kontroli 

• Zespół kontrolujący w terminie maksymalnie 30 dni sporządza Informacje 
pokontrolną wraz z ewentualnymi zaleceniami w oparciu o stan faktyczny oraz 
akta zebrane w trakcie kontroli. 

• W uzasadnionych przypadkach  (np. kiedy konieczne jest uzyskanie opinii 
prawnej), możliwe jest przedłużenie tego terminu, o czym beneficjent  
informowany jest pisemnie. 

• W Informacji pokontrolnej znajdują się zalecenia pokontrolne, oraz wskazany 
jest termin na ich realizację.

• Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń lub złożenia 
wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej. 

• Instytucja kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia co do zasady w terminie nie 
dłuższym niz 14 dni. 

• Po rozpatrzeniu zastrzeżeń sporządzana jest ostateczna wersja Informacji, 
w przypadku której nie ma już możliwości wniesienia zastrzeżeń.
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Konsekwencje kontroli

• Zalecenia pokontrolne dzielą się na:
• finansowe - wezwanie do zwrotu środków

• niefinansowe - np. wezwanie do uzupełnienia działań informacyjnych, 
uzupełnienie dokumentacji

• Odmowa realizacji zaleceń dotyczących wydatków 
niekwalifikowalnych skutkuje wszczęciem postępowania  
administracyjnego zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania 
administracyjnego KPA, doprowadzającego do wydania decyzji 
orzekającej wartość kwoty do zwrotu. 

• Od wydanej decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do 
Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020.

• .
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Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych

• Przeprowadzana jest w siedzibie jednostki 
kontrolującej w oparciu o przesłane przez 
Beneficjenta informacje i dokumenty potwierdzające 
realizację zaleceń.

• W przypadku, nieprzekazania informacji o realizacji 
zaleceń pokontrolnych lub gdy przekazane dokumenty 
nie wskazują na realizację zaleceń pokontrolnych 
może zostać przeprowadzona kontrola sprawdzająca 
w trybie kontroli doraźnej.
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Podsumowanie

• Kontrola towarzyszy każdemu projektowi, któremu 
udzielone zostało wsparcie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. 

• Jest obowiązkowym procesem występującym w trakcie 
jego realizacji lub po jego zakończeniu, poprzedzając 
ostateczne rozliczenie. Może być prowadzona także po 
upływie okresu trwałości projektu. 

• Przeprowadzenie kontroli służy zapewnieniu, aby 
wydatki w ramach RPO WP ponoszone były zgodnie 
z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi. 
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Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Zarządzania RPO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 67 05
mail:  drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

