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Nieprawidłowości związane z podatkiem Vat w ramach 

RPO WP 2007 – 2013

Wycofanie podatku VAT, który stał się niekwalifikowalny w wyniku wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie prejudycjalnej C-276/14, z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie odrębności podatkowej samorządowych 
jednostek budżetowych i orzeczeniem z dnia 26 października 2015 r. 7 
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie I FPS 4/15, 
zgodnie z którym JST ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur 
związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do 
gminnego zakładu budżetowego, jeżeli te inwestycje są wykorzystywane 
do sprzedaży opodatkowanej.

Łącznie w ramach RPO WP wycofano ponad 95 mln zł niekwalifikowanego 
podatku VAT, stwierdzonego we wszystkich trzy rodzajach przedsiębiorstw 
zarządzających infrastrukturą, tj. komunalne jednostki budżetowe, 
komunalne zakłady budżetowe oraz spółki komunalne.



Nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień w 

ramach osi II – VII RPO WP 2007 – 2013

• Wartość nieprawidłowości wykrytych do końca IV kw. 2016 r 
przekroczyła 52 mln zł (kwota dofinansowania z EFRR),

• Wartość korekt związanych z udzielaniem  zamówień kształtowała się w 
przedziale od kilkudziesięciu złotych zł do ponad 3,1 mln zł (korekta z 
EFRR w jednym zamówieniu).



Pomijając kwestie podatku Vat, którego wycofanie nie spowodowało

negatywnych konsekwencji finansowych dla Beneficjentów

(konsekwencje finansowe ww. rozstrzygnięcia przyjął na siebie Budżet

Państwa), z ogólnej wartości pozostałych nieprawidłowości szacowanych

na 65 mln zł – ponad 80 % stanowiły nieprawidłowości

związane z naruszeniem zasad udzielania zamówień.



Geneza korekt finansowych

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Irlandia 
przeciwko Komisji Europejskiej z dnia 15 września 2005 r. nr C 199/03,  
"nawet nieprawidłowości, które nie wywołują konkretnych skutków 
finansowych mogą poważnie wpłynąć na finansowe interesy Unii oraz na 
poszanowanie prawa wspólnotowego, a zatem mogą uzasadniać 
zastosowanie korekty finansowej przez Komisję"

Naruszenie przez instytucję zamawiającą, korzystającą z funduszy 
strukturalnych, przepisów krajowych w kontekście udzielania zamówienia 
publicznego o szacunkowej wartości niższej niż próg przewidziany w art. 7 
lit. a) dyrektywy 2004/18/WE może stanowić „nieprawidłowość” przy 
udzielaniu tego zamówienia publicznego, pod warunkiem że naruszenie to 
spowodowało lub mogło spowodować powstanie szkody dla ogólnego 
budżetu Unii poprzez obciążenie nieuzasadnionym wydatkiem” (wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 maja 2016 r. w 
sprawach połączonych C-260/14 i C-261/14).



Ewolucja systemu korekt finansowych

Wartość

zamówienia

Wersja Taryfikatora Rozporządzenie  

2008 2010 2011 2012 2014 I.2016                          II. 2017

Liczba wskaźników

Powyżej progów

unijnych
34 34 34 39 33 32 30

Poniżej progów

unijnych

w tym korekty 100

%

6 9 9 24 33 32 30

0 0 0 2 9 9 10

Zamówienia bez

stosowania ustawy

Pzp

Nie określono 

wprost

Nie określono 

wprost

Nie określono 

wprost

Nie określono 

wprost

Nie określono 

wprost
20 19



Weryfikacje 100 % zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro.

Wg stanu na dzień 30.11.2017 przeprowadzono 601 weryfikacji, w tym:

 535 zamówień udzielonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

(411 bez pomniejszeń/korekt) - w 124 zamówieniach dokonano pomniejszeń

stawkami: 2 % - 5, 5 % - 94, 10 % - 18, 25 % - 4, 100 % - 1, metoda dyferencyjna –

2 przypadki.

Weryfikacje zamówień w ramach osi II – VI RPO WP 2014 – 2020



Ponadto:

- w 10 przypadkach uwzględniono zastrzeżenia.

- w 30 przypadkach nie wniesiono zastrzeżeń

- w przypadku 18 Beneficjentów/Partnerów odstąpiono od weryfikacji kolejnych

zamówień (po zweryfikowaniu 2 lub 3 zamówień bez stwierdzenia naruszeń ustawy

Pzp).

Weryfikacje zamówień c.d.



 66 zamówień udzielonych w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej –

w 5 zamówieniach dokonano pomniejszeń stawką 5 %, w jednym - 2 %.

Ponadto:

- w 1 przypadku uwzględniono zastrzeżenia.

- w 1 przypadku nie wniesiono zastrzeżeń

- w przypadku 2 Beneficjentów odstąpiono od weryfikacji kolejnych zamówień (po

zweryfikowaniu 3 zamówień bez stwierdzenia naruszeń Wytycznych).

Weryfikacje zamówień c.d.



 art. 25 ust. 1 poprzez żądanie dokumentów, które nie były dokumentami

niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania poprzez:

- żądanie dokumentów, gdy nie określono warunków udziału w postępowaniu;

- po nowelizacji ustawy Pzp dotyczy to także sytuacji w której żądano np.

dokumentów dot. fakultatywnych przesłanek wykluczenia, a w ogłoszeniu o

zamówieniu zamawiający nie przewidział możliwości wykluczenia wykonawcy na

podstawie takich przesłanek lub żądano przedłożenia dokumentów wraz z ofertą

przez wszystkich wykonawców, a nie od wykonawcy, którego oferta została oceniona

najwyżej;

- żądanie zaświadczenia z ZUS i US w przypadku niewskazania przesłanek

fakultatywnych wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp).

Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych



Wyrok NSA z 20.04.2017, II GSK 2846/15

Zgodnie z § 1 pkt 7 rozporządzenia krajowego (2013 r.) zamawiający może

żądać oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień.

Skoro zatem ustawodawca krajowy – korzystając z przyznanej w tym

zakresie swobody – wprowadził wymóg przedłożenia jedynie oświadczenia

o posiadanych kwalifikacjach, to żądanie złożenia na potwierdzenie

posiadanych uprawnień, dokumentu w innej formie, niż przewidziana

przepisem obowiązującego prawa, który nie był wymagany i niezbędny w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie może być uznane

za nieistotne naruszenie o charakterze formalnym, nie wywołujące

skutków finansowych dla budżetu UE.

Korekta – 5 % bez możliwości obniżenia



 art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 poprzez opisanie sposobu dokonania oceny

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub

zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej w sposób nieproporcjonalny do

przedmiotu zamówienia

 art. 7 ust. 1 poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób,

który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego

traktowania wykonawców – tj. wymaganie doświadczenia, sytuacji finansowej w

odniesieniu do np. 50 %, 70 % lub 100 % wartości składanej oferty lub wartości

przedmiotu zamówienia

 art. 26 ust. 3 poprzez brak wezwania wybranego wykonawcy do uzupełnienia

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów

Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych c.d.



art. 29 ust. 2 i 3 poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby

utrudniać uczciwą konkurencję (wskazujący na konkretny produkt) oraz poprzez

opisanie przedmiotu zamówienia ze wskazaniem znaków towarowych oraz nazw

własnych

UWAGA

W przypadku zamówień na sprzęt komputerowy użycie sformułowania „lub

równoważny” jest niewystraczające, gdyż w oparciu o „Rekomendacje Prezesa UZP

dotyczące udzielania zamówień na dostawy zestawów komputerowych”, możliwe

jest opisanie przedmiotu zamówienia w inny sposób niż poprzez wskazywanie

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych c.d.



 art. 43 ust. 1 ustawy Pzp poprzez błędne (zbyt krótkie) ustalenie terminu składania

ofert (ustalenie terminu składania ofert bez zastosowania reguł liczenia terminu

wynikających m. in. z art. 111 KC)

UWAGA

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość

szacunkowa jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wszczętych przed dniem 18 października 2018 r., (a w

przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed

dniem 18 kwietnia 2017 r.) ustalenie terminu składania ofert w przetargu

nieograniczonym krótszego niż 40 dni, a w przetargu ograniczonym krótszego niż 35

dni. Wynika to z przepisu zawartego w art. 18 pkt 5 lit a ustawy z dnia 22 czerwca

2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych

ustaw.

Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych c.d.



Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych c.d.

art. 12 a poprzez nieprzedłużenie terminu składania ofert w związku ze

zmianą istotnych elementów treści ogłoszenia o zamówieniu

art. 7 ust. 1 w związku z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

poprzez ustalenie różnego katalogu dokumentów na potwierdzenie braku

podstaw do wykluczenia dla podmiotów polskich i zagranicznych

art. 47 pkt 7 i 7a poprzez niezamieszczenie w treści ogłoszenia o

zamówieniu w DUUE podstaw wykluczenia i wykazu dokumentów

potwierdzających brak podstaw wykluczenia



Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych c.d.

 naruszenie art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez określenie kryterium

oceny ofert dotyczącego właściwości wykonawcy np. doświadczenie w

realizacji zamówień w systemie zaprojektuj i wybuduj.

art. 41 pkt 9 ustawy Pzp poprzez niezamieszczenie w treści ogłoszenia o

zamówieniu w DUUE kryteriów oceny ofert i ich znaczenia.

W jednej z kontroli uprzednich Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

stwierdził naruszenie art. 41 ust. 9 ustawy Pzp w sytuacji zaznaczenia w

formularzu ogłoszenia d DUUE opcji „Cena nie jest jedynym kryterium

udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w

dokumentacji zamówienia”.



Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych c.d.

 składanie oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

i niepodleganiu wykluczeniu przez wspólników spółki cywilnej.

UWAGA !!!

SPÓŁKA CYWILNA NA GRUNCIE PZP TRAKTOWANA JEST JAKO

WYKONAWCY (INDYWIDUALNI PRZEDSIĘBIORCY) WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE.



Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych c.d.

INFORMACJA O LIMICIE KREDYTOWYM NIE POTWIERDZA ANI

ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ, ANI WYSOKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW

Wyrok KIO z dnia 15 października 2013 r. Sygn. akt: KIO 2302/13 i KIO

2314/13, „produkty kredytowe w postaci limitów kredytowych oraz linii

kredytowej mogą być brane pod uwagę w ocenie ilości środków

finansowych, jakimi dysponuje wykonawca. Warunkiem do prawidłowej

oceny tej ilości jest przedłożenie przez wykonawcę informacji nie tylko

mówiącej o dostępnym limicie, w ramach którego wykonawca może się

zadłużać, ale także informacji mówiącej o stopniu wykorzystania limitu

lub środków pozostałych do wykorzystania”.



 pkt. 21 lit. a ppkt vi - błędne (zbyt krótkie) ustalenie terminu składania

ofert (ustalenie terminu składania ofert bez zastosowania reguł liczenia

terminu wynikających m. in. z art. 111 KC)

pkt 19 – nieproporcjonalne warunki udziału w postępowaniu - żądano

od potencjalnych wykonawców potwierdzenia wykonania co najmniej 1

roboty polegającej na wykonaniu ciągów pieszych, utwardzeniu działki lub

wykonaniu parkingów/miejsc postojowych, o wartości minimum 300 000

zł netto, w przypadku gdy oszacowana wartość robót budowlanych

wynosiła 153 220 zł netto

Naruszenia Wytycznych IZ w sprawie udzielania

zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w

stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo

Zamówień Publicznych



pkt 20:

– kryterium odnoszące się do właściwości wykonawcy - doświadczenie

wykonawcy;

- kryterium „ocena systemu podczas prezentacji”, w ramach którego

odpowiednia liczba punktów miała być przyznana przez Zamawiającego w

czasie prezentacji systemu przez wykonawców. Zamawiający w zapytaniu

ofertowym nie określił precyzyjnie, jakie warunki ma spełniać oceniana

prezentacja, na jakie aspekty ma zwrócić uwagę wykonawca przy jej

przygotowaniu i jakie elementy będą punktowane.

Naruszenia Wytycznych IZ c.d.



Wyrok WSA z 03.09.2015, I SA/Rz 560/15

Okoliczności istotne dla kwalifikowalności wydatku muszą istnieć w chwili

dokonywania oceny. Nie będą takimi okoliczności, te które nastąpiły już po

zakończeniu realizacji projektu. Okoliczności takie mogą być uwzględniane

jedynie w ramach naruszenia zasady trwałości projektu.

Trwałość projektu a kwalifikowalność wydatków



Organ (Instytucja Zarządzająca) ma oczywiście możliwość dokonania

weryfikacji kwalifikowalności wydatku również w czasie późniejszym, po

zakończeniu realizacji projektu, ale jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli

ujawniły się okoliczności istniejące w chwili realizacji projektu, mające

wpływ na ocenę kwalifikowalności wydatków, a organowi nie były one

znane, lub też były wcześniej błędnie interpretowane. Każdorazowo muszą

to być jednak okoliczności istniejące w chwili wyboru projektu lub

realizacji projektu (np. organ nie wiedział, że część budynku objęta

wnioskiem o termomodernizację już w chwili realizacji, czy oceny projektu

była wynajmowana), gdyż beneficjent zataił tę okoliczność; organ nie

wiedział, że beneficjent nie jest uprawniony podmiotowo do

dofinansowania.

Trwałość projektu a kwalifikowalność wydatków c.d.



Wyrok WSA z 25.07.2017, I SA/Rz 330/17

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Skarżącego zawartym w skardze, że

niemożliwe jest nałożenie korekty finansowej w związku z

nieprawidłowościami stwierdzonymi już po realizacji projektu a które to

nieprawidłowości miały miejsce przed jego realizacją np. na etapie

składnia wniosków.

Trwałość projektu a kwalifikowalność wydatków c.d.



To na uczestników konkursu - beneficjencie ciążą obowiązki rzetelnego a

więc zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia wniosku i

przedstawienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na

uprawnienie i zakres dofinansowania. Sam fakt wynikający ze zdjęć przy

braku zapisu w stosownych częściach wniosku o wynajmowaniu

pomieszczeń nie jest wystarczający do przyjęcia, że wnioskodawca -

beneficjent wypełnił swoje obowiązki, gdyż instytucja zarządzająca nie ma

obowiązku domyślać się czy powierzchnia ewentualnych NZOZów

działających w obiekcie poddawanych termomodernizacji została przez

beneficjenta odliczona jako wydatek niekwalifikowany czy też nie.

Trwałość projektu a kwalifikowalność wydatków c.d.



Podrozdział 6.2 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

„(…) Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona

także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków

nałożonych na beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających

z przepisów prawa”.

Trwałość projektu a kwalifikowalność wydatków – RPO 

WP 2014 - 2020



Art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie

finansowej 2014-2020

Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do

stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej.

Trwałość projektu a kwalifikowalność wydatków – RPO 

WP 2014 - 2020



Wybrane zadania Instytucji Audytowej

1. Audyt operacji (projektu)

Przeprowadzany w:

- Instytucji Zarządzającej – obejmuje zazwyczaj pozyskanie informacji i

materiałów o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach oraz analizę

ustaleń dokonanych na innych etapach (płatności, umowy)

- u Beneficjenta/Partnerów – obejmuje analizę całości dokumentacji

(zamówienia, dokumenty finansowe, realizacja procesu inwestycyjnego

oraz dostaw i usług itp.) wraz z oględzinami

Audyt operacji i systemu realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego



Efekty audytu operacji:

Beneficjent

Protokół – opis stanu faktycznego i zakresu dokumentów objętych

audytem

UWAGA – PROTOKÓŁ MOŻE NIE ZAWIERAĆ OCENY STANU FAKTYCZNEGO,

ANI NIE PRECYZOWAĆ EWENTUALNYCH SKUTKÓW FINANSOWYCH TEJ

OCENY

Protokół jest podpisywany przez upoważnionego przedstawiciela

Beneficjenta

Audyt operacji i systemu realizacji c.d. 



Instytucja Zarządzająca

Podsumowanie ustaleń - opis stanu faktycznego i zakresu dokumentów

objętych audytem oraz ewentualnych USTALEŃ ZE SKUTKIEM

FINANSOWYM

UWAGA – USTALENIA ZE SKUTKIEM FINANSOWYM OKREŚLANE SĄ TYLKO 

W ODNIESIENIU DO ZAKRESU OBJĘTEGO AUDYTEM

Obowiązkiem Instytucji Zarządzającej jest ustalenie faktycznych skutków

finansowych (zazwyczaj większych niż te wynikające z zakresu objętego

audytem).

Audyt operacji i systemu realizacji c.d. 



2. Audyt systemu

- przeprowadzany corocznie m.in. w Instytucji Zarządzającej

- obejmuje badanie prawidłowości realizacji poszczególnych procesów

związanych z realizacją projektu na podstawie m.in. próby projektów.

Elementem audytu systemu jest również sprawdzenie stopnia realizacji

działań następczych – prawidłowości ustalenia faktycznych skutków

finansowych oraz odzyskania środków od Beneficjenta.

Zakończenie audytu – sprawozdanie i ocena systemu.

Ocena systemu (np. 1) – mniej projektów objętych audytem operacji.

Audyt operacji i systemu realizacji c.d. 



Kryterium oceny ofert – funkcjonalność (wykonanie dodatkowego

zakresu rzeczowego)

Instytucja Zarządzająca RPO WP powinna poinformować Beneficjentów (w

formie wytycznych/zaleceń/szkoleń), iż Zamawiający określając

pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu (w tym w szczególności

w postępowaniach gdzie ustanowiona jest cena ryczałtowa) winien

ustanowić ich zakres zgodnie z przepisami PZP, w tym zgodnie z art. 91

ustawy Pzp.

Rekomendacje Instytucji Audytowej w ramach audytu 

systemu RPO WP 2014 – 2020 w roku obrachunkowym 

2016/2017
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