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Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych 
z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 

– zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych 

Trener: Renata Piecyk

Program szkolenia

• BLOK 1 – 9:00-10:20 
Podstawowe pojęcia i regulacje

• BLOK 2 – 10:30-11:50
Reguła proporcjonalności

• BLOK 3 – 12:00-13:20
Inne często występujące obszary nieprawidłowości

• BLOK 4 – 13:30-15:00
Odzyskiwanie środków (art. 207 ustawy o finansach publicznych)
Inne konsekwencje nieprawidłowości i nadużyć
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Materiały źródłowe
• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
• Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 grudnia 2018 r. w zakresie 

sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz 
zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki 
spójności na lata 2014-2020

• Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

• Zamówienia udzielane w ramach projektów, Podręcznik wnioskodawcy i 
beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020, Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, marzec 2021

• Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania 
personelu projektu POWER, styczeń 2018 

• Materiał informacyjny dotyczący rozliczania projektów według reguły 
proporcjonalności w POWER, czerwiec 2017 

Wydatek niekwalifikowalny

• Definicja w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (rozdział 3 pkt 1 
lit. gg) i hh))

• Wydatek niekwalifikowalny – koszt lub wydatek, które nie są wydatkiem 
kwalifikowalnym

• Wydatek kwalifikowalny – koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją 
projektu w ramach PO, które spełniają kryteria refundacji, rozliczenia (w 
przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu

• Zgodnie z umową o dofinansowanie obowiązek przestrzegania w szczególności:
• obowiązującego prawa

• PO i SZOOP 

• wniosku o dofinansowanie

• wskazanych w umowie o dofinansowanie wytycznych horyzontalnych

• dokumentacji konkursowej i kryteriów wyboru projektów
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Wydatek niekwalifikowalny w praktyce

• Głównie wydatki zbędne do realizacji celów projektu i  nieracjonalne 
• Wydatki niespełniające obowiązujących wymogów, np. dokonane z 

naruszeniem prawa zamówień publicznych, zasady konkurencyjności, czy 
wymogów dotyczących personelu projektu

• Wydatki wskazane wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
(podrozdział 6.3), w tym np.:
• kary i grzywny
• świadczenia realizowane ze środków ZFŚS
• odprawy emerytalno-rentowe dla personelu
• wpłaty na PFRON
• VAT, który może zostać odzyskany

• UWAGA! Braki / błędy / uchybienia nie zawsze stanowią o wydatku 
niekwalifikowalnym - obowiązek indywidualnej oceny szkody i możliwości 
uzupełnienia lub poprawienia błędów czy braków

Nieprawidłowość

• Naruszenie prawa + 
działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego + 
szkodliwy wpływ na budżet UE = 
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

• Art. 2 pkt 36 rozporządzenia 1303/2013: „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 obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem”

• UWAGA! 
Naruszenie prawa obejmuje nie tylko naruszenie przepisów aktów prawnych, 
takich jak ustawy czy rozporządzenia, ale również umowy o dofinansowanie 
oraz dokumentów, których obowiązek stosowania wynika z tej umowy!
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Nieprawidłowość – przykład 1

• Wyrok WSA w Kielcach I SA/Ke 114/20 z 23.07.2020 (prawomocny)
• NIEPRAWIDŁOWOŚĆ: grupa docelowa częściowo niezgodna z wnioskiem o 

dofinansowanie, gdyż objęto wsparciem osoby zamieszkałe nie w powiecie o 
największym bezrobociu wskazanym we wniosku zgodnie z kryterium 
premiującym; niekwalifikowalność całego projektu z uwagi na rozliczanie 
kwotami ryczałtowymi 

• ARGUMENT BENEFICJENTA: brak szkody, możliwość objęcia wsparciem danych 
uczestników w naborze, przeoczenie i nieuwaga (zrekrutowano uczestników z 
miasta K., a nie jak opisano we wniosku z powiatu kieleckiego, do którego 
miasto K. nie należy); przeszkolono 126 osób, tj. zadeklarowaną liczbę, w tym 
27 z miasta K.

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi na decyzję o zwrocie środków

Nieprawidłowość – przykład 1 - szkoda

• Wyrok WSA w Kielcach I SA/Ke 114/20 z 23.07.2020 (prawomocny)
• „Szkoda w budżecie Unii Europejskiej za całą pewnością została wyrządzona, 

w sytuacji, gdy projekt był kierowany do konkretnej grupy osób, które same 
zainicjowały podnoszenie swoich kwalifikacji (inicjatywa oddolna) i miały 
zamieszkiwać w powiatach o najwyższym bezrobociu w województwie 
świętokrzyskim. Beneficjent nie mógł zatem wydatkować otrzymanej dotacji na 
szkolenia dla osób, które nie spełniały kryterium miejsca zamieszkania 
określonego w projekcie. Przeszkolenie mieszkańców miasta K., tj. powiatu 
grodzkiego K. nie wpisywało się również w cel projektu, tj. nabycie kompetencji 
komputerowych przez osoby zamieszkałe w powiatach kieleckim, koneckim, 
skarżyskim, ostrowieckim i opatowskim, tj. w powiatach o najwyższej stopie 
bezrobocia w województwie świętokrzyskim.”
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Nieprawidłowość – przykład 2

• Wyrok WSA w Gliwicach III SA/Gl 689/20 z 4.03.2021 (nieprawomocny)
• NIEPRAWIDŁOWOŚĆ: w projekcie aktywizacji zawodowej obejmującej 

kompleksowe wsparcie uczestników wykryto niezgodność obowiązków 
wykonywanych przez część uczestników podczas stażu zawodowego z 
tematyką odbytego szkolenia zawodowego oraz z indywidualnym planem 
działania (szkolenie - Dozorca/pracownik ochrony bez licencji i staż - Dozorca 
pracownik usług czystościowych odpowiadający za utrzymanie czystości w 
miejscu pracy i dbanie o czystość na zewnątrz obiektu, tj. odśnieżanie, 
koszenie, zamiatanie), niespójna ścieżka udziału w projekcie, niekwalifikowalne 
koszty uczestnictwa danych osób w projekcie oraz odpowiadające k. pośrednie

• ARGUMENT BENEFICJENTA: brak szkody, zapewnienie uczestnikom wsparcia w 
postaci poradnictwa, szkoleń i staży, wybór lub przynajmniej zgoda 
uczestników na staż z danymi obowiązkami

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi na decyzję o zwrocie środków

Nieprawidłowość – przykład 2 – naruszona procedura

• Wyrok WSA w Gliwicach III SA/Gl 689/20 z 4.03.2021 (nieprawomocny)
• „Jak wynika z uzasadnienia decyzji podpisując [...] r. umowę o dofinansowanie 

projektu skarżąca zobowiązała się do jego realizacji z należytą starannością, w 
tym do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie (…). 
Zgodnie z § 10 ust. 4 tej umowy przyjęła także zobowiązanie realizacji projektu 
na podstawie wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 1 do 
umowy (…). Zgodnie z dokumentacją konkursową naboru [...], Regulaminem 
konkursu, jak również zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie z [...]r., 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie beneficjent miał 
obowiązek udzielenia kompleksowego, indywidualnego wsparcia, polegającego 
na skierowaniu UP na wybrane/dostępne w ramach projektu szkolenia oraz 
staże zawodowe dostosowane do ich możliwości i oczekiwań, gdzie tematyka 
staży miała wprost wynikać ze zdiagnozowanych/ zidentyfikowanych w ramach 
projektu potrzeb.”
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Nieprawidłowość – przykład 2 - nieprawidłowość

• Wyrok WSA w Gliwicach III SA/Gl 689/20 z 4.03.2021 (nieprawomocny)
• „W ocenie Sądu prawidłowe są także ustalenia organu dotyczące wystąpienia 

przesłanek nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia 
nr [...], będącej podstawą nałożenia korekty. Organ wykazał bowiem 
naruszenie celu projektu przez jego niewykonanie w pełnym zakresie w 
stosunku do [...] uczestników. W pełni podziela stanowisko organu, że 
szkolenie zawodowe w zakresie "Dozorca/pracownik ochrony bez licencji" 
daje wyższe kwalifikacje niż wymagane na stanowisku "Dozorca/pracownik 
usług czystościowych", a na taki zakres przedmiotowy stażu skarżąca 
podpisała umowę z firmą B SA. Nie są to też zawody tożsame ani obejmujące 
te same obowiązki. Jak wykazały przesłuchania uczestników stażu ich zakres 
obowiązków sprowadzał się do sprzątania i nie miał nic wspólnego z 
dozorowaniem czegokolwiek.”

Postępowanie z nieprawidłowościami

• Art. 24 ust. 9 ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020): W przypadku stwierdzenia wystąpienia 
nieprawidłowości indywidualnej: 
1) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – instytucja zatwierdzająca 

wniosek o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków 
kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez 
beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo; 

2) w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność – właściwa instytucja 
nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od 
beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej 
wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy (…) o finansach 
publicznych, (…).
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Postępowanie z nieprawidłowościami przed 
zatwierdzeniem wniosku o płatność

• Podlegają zwrotowi bez odsetek na postawie wezwania do zwrotu na rachunek 
wskazany przez instytucję

• Możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń w terminie 14 
dni od dnia otrzymania informacji o pomniejszeniu (art. 24 ust. 10 i art. 25 ust. 
2 ustawy wdrożeniowej)

• UWAGA! Zastrzeżenia beneficjenta to nie tylko stwierdzenie braku zgody ze 
stanowiskiem instytucji - ważne argumenty, wyjaśnienia i zwracanie uwagi na 
ewentualnie pominięte w ocenie fakty

• Mogą być ponownie wykorzystane, o ile jest to zasadne i możliwe (nie 
pomniejszają całkowitej wartości dofinansowania projektu)

• Nie obejmują korekt finansowych (część z EFS)
• Rejestrowane w SL (moduł - wniosek o płatność)

Postępowanie z nieprawidłowościami w uprzednio 
zatwierdzonym wniosku o płatność

• Podlegają zwrotowi z odsetkami na postawie wezwania do zwrotu wydanego 
na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych 

• Możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń w terminie 14 
dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej (art. 25 ust. 2 ustawy 
wdrożeniowej)

• Nie mogą być ponownie wykorzystane w ramach projektu (pomniejszenie 
wartości dofinansowania bez aneksowania umowy)

• Obejmują korekty finansowe (część z EFS)
• Rejestrowane w SL (moduł Rejestr Obciążeń na Projekcie - ROP)
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Korekta finansowa

• Korekta finansowa – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020, jest to kwota, o jaką pomniejsza się 
współfinansowanie UE dla projektu lub programu operacyjnego w związku z 
nieprawidłowością indywidualną lub systemową

• Dotyczy części nieprawidłowości, pomniejszającej współfinansowanej z EFS
• Np. nieprawidłowość o wartości 100, w tym 85 EFS, 10 dotacji celowej i 5 

wkładu własnego, obejmuje korektę finansową w wysokości 85
• Np. rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt 

finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z 
udzielaniem zamówień

Korekta finansowa c.d.

• Uchwała NSA z 27.10.2014 r. (sygn. II GPS 2/14) w sprawie "Czy ustalenie i 
nałożenie korekty finansowej (…) wymaga wydania decyzji administracyjnej?"

• „(…) za poglądem o braku podstaw prawnych do wydania decyzji o korekcie 
finansowej przemawia brak argumentów o charakterze aksjologicznym, np. 
sprawnego działania administracji publicznej czy ochrony beneficjenta, jak i 
skutki w postaci pozbawienia treści normatywnej art. 207 ust. 8 i 9 u.f.p., tj. 
regulacji dot. wezwania do dobrowolnego zwrotu dofinansowania, a także 
unormowania stanowiącego podstawę prawną do wydania decyzji o zwrocie 
płatności. (…) ustalenie i nałożenie korekty finansowej przez IZ (IP lub IW) jest 
jedynie etapem dochodzenia zwrotu kwoty ustalonej korektą, poprzedzającym 
post. administracyjne w tej sprawie, wszczęte na podstawie art. 207 ust. 9 
u.f.p.”
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Pomniejszenie

• Każda korekta finansowa wiąże się z pomniejszeniem wartości projektu
• Każde pomniejszenie wartości projektu w związku z nieprawidłowością 

wynika z korekty finansowej
• Załącznik do umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP EFS (wzór z 

14.01.2020 r.) – Ogólne Warunki Realizacji Projektu – § 13 ust. 6 
(Nieprawidłowości i zwroty)

• „W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w 
art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania Projektu 
określona w § 2 ust. 3 Umowy ulega pomniejszeniu o kwotę 
nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, 
o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy, w części w jakiej nieprawidłowość została 
sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiany, o których mowa powyżej, 
nie wymagają formy aneksu do Umowy.”

Nadużycie

• Nadużycie - umyślne działanie lub zaniechanie dot.: 
• wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub 

niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu 
sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków UE

• nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku w tym 
samym celu lub 

• niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na 
które zostały pierwotnie przyznane 

(art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych WE)
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Nieprawidłowości w czasach COVID-19

• Nieprawidłowość indywidualna będąca bezpośrednim skutkiem COVID – 19
• Skutek bezpośredni COVID-19 + obowiązek wykazania przez beneficjenta, że 

pomimo należytej staranności nie był w stanie zapobiec nieprawidłowości = 
nieprawidłowość nie podlega zwrotowi przez beneficjenta (art. 207 ustawy o 
finansach publicznych nie ma zastosowania)

• Art. 5 ust 1 specustawy funduszowej: „W przypadku gdy nieprawidłowość 
indywidualna jest bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19, a 
beneficjent wykaże, że pomimo dochowania należytej staranności nie był w 
stanie zapobiec wystąpieniu tej nieprawidłowości, korygowanie wydatków 
następuje przez pomniejszenie wydatków ujętych w deklaracji wydatków oraz 
we wniosku o płatność, przekazywanych do Komisji Europejskiej, o kwotę 
odpowiadającą oszacowanej wartości korekty finansowej wynikającej z tej 
nieprawidłowości.”

Wykrywanie nieprawidłowości
• Weryfikacja wniosków o płatność przedkładanych przez beneficjenta (w tym 

weryfikacja standardowa i pogłębiona)
• Kontrola na miejscu realizacji projektu, w tym wizyty monitoringowe
• Kontrola dokumentacji projektu
• Weryfikacja przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na etapie oceny 

wniosków o dofinansowanie projektów (dot. przedsięwzięć, których 
realizacja rozpoczęła się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)
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Wykrywanie nieprawidłowości
• UWAGA! Kontrola:

• od dnia otrzymania przez beneficjenta informacji o wyborze projektu do 
dofinansowania (wyjątkowo kontrole na etapie oceny wniosków o 
dofinansowanie) 

• do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia 
ogólnego, tj. 2 lub 3 lata od 31 grudnia następującego po złożeniu 
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące 
zakończonej operacji , przy czym możliwość przerwania okresu w 
przypadku postępowania prawnego lub na wniosek KE (wyjątkowo 
możliwy dłuższy termin przeprowadzania kontroli dotyczących trwałości 
projektu, pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od 
towarów i usług) - przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku 
następującego po złożeniu do KE zestawienia wydatków w Załącznik do 
umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP EFS (wzór z 14.01.2020 r.) –
Ogólne Warunki Realizacji Projektu – § 21 ust. 1

Reguła proporcjonalności

• Uwaga! znaczenie nie tylko realizowanych działań, ale i ich skutków -
osiągniętych wskaźników produktów i rezultatu bezpośredniego oraz 
spełnienia wymaganych kryteriów wyboru projektu

• Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we 
wniosku o dofinansowanie (ostatniej zatwierdzonej wersji)

• W przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu właściwa 
instytucja będąca stroną umowy może uznać za niekwalifikowalne wszystkie 
wydatki lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach 
projektów

• Reguła proporcjonalności – narzędzie do technicznego wyliczenia wydatków 
niekwalifikowalnych

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, podrozdział 8.8
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Reguła proporcjonalności – moment stosowania

• Na etapie realizacji projektu – monitorowanie wskaźników
• Na etapie rozliczania końcowego wniosku o płatność - ocena 

kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń 
merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. 
wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego (zastosowanie reguły 
proporcjonalności)

• UWAGA! stosowanie reguły proporcjonalności w niektórych sytuacjach przy 
rozwianiu umowy o dofinansowanie na podstawie zapisów tej umowy -
istotne szczegółowe zapisy umowy w tym temacie

Reguła proporcjonalności - moment stosowania c.d.

• Umowa o dofinansowanie w ramach RPO WP EFS (wzór z 14.01.2020 r.) - § 12
• „W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 11 ust. 1 lub § 11 ust. 2 pkt 

9) Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego 
dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.

• W przypadku rozwiązania Umowy w trybie § 11 ust. 2 pkt. 1)-8) i ust. 3, pod 
warunkiem wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 15 pkt 6) OWRP, 
Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych 
transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części 
Projektu, o ile możliwe jest zastosowanie zasady proporcjonalności. Przez 
prawidłowo zrealizowaną część Projektu należy rozumieć realizację w sposób 
zgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla 
Programu oraz zgodnie z kryteriami wyboru projektów. (…)”
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• Np. Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-
060/21 w ramach RPO WP 2014-2020, czerwiec 2019 r.

• Metodologia postępowania w przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia przez 
beneficjenta założonych wskaźników – reguła proporcjonalności i / lub  
obniżanie stawki ryczałtowej  kosztów pośrednich z tytułu rażącego 
naruszenia przez beneficjenta postanowień umowy

• https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2765-8-1-
zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-nabor-nr-rppk-08-
03-00-ip-01-18-060-21

Reguła proporcjonalności – materiał w ramach RPO WP

Reguła proporcjonalności - postępowanie 

• Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia przez beneficjenta 
założonych wskaźników 

• Indywidualna analiza stanu faktycznego:
• Ile środków wydatkowano? 
• Jaki poziom wskaźników osiągnięto? 
• Czy spełniono kryteria wyboru projektów?
• Czy zachowano proporcjonalność?

• Wyjaśnianie przyczyn nieosiągnięcia wskaźników (w tym weryfikacja 
wystąpienia siły wyższej)
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Reguła proporcjonalności – postępowanie c.d.  

• UWAGA! Co do zasady brak wydatków niekwalifikowalnych, jeśli stopień 
realizacji wskaźników jest na poziomie równym lub wyższym od stopnia 
wykorzystania budżetu 

• Np. w zadaniu 1 wykonanie wskaźników na poziomie 78%, 80% i 101% 
przy równoczesnym wykorzystaniu budżetu zadania na poziomie 78%

Reguła proporcjonalności – obliczanie wysokości 
wydatków niekwalifikowalnych 

• Indywidualna ocena stanu faktycznego uwzględniająca logikę wsparcia i 
specyficzny kontekst projektu, w szczególności zależności pomiędzy 
wskaźnikami, ich powiązanie i wzajemny wpływ

• Wydatki niekwalifikowalne współmierne do wagi i charakteru naruszenia 
(stopnia nieosiągnięcia wskaźników) 

• Metoda obliczeń dowolna, ale racjonalna, logiczna i jasno wytłumaczona 
beneficjentowi

• UWAGA! Brak jednego matematycznego wzoru do zastosowania przy regule 
proporcjonalności
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Reguła proporcjonalności – obliczanie wysokości 
wydatków niekwalifikowalnych c.d. 

• Niezrealizowanie wskaźnika dotyczącego jednego zadania – co do zasady 
niekwalifiowalność wydatków (w całości bądź części) w ramach tego zadania 
z uwzględnieniem wagi danego wskaźnika

• Niezrealizowanie paru wskaźników dotyczących jednego zadania – analiza 
zależności pomiędzy wskaźnikami, możliwa m.in. niekwalifiowalność
wydatków wyliczona zgodnie z wskaźnikiem o najwyższym znaczeniu (np. z 
uwagi na związek wskaźnika z kryterium wyboru projektów) lub o średnią z 
wskaźników, o ile ich znaczenie jest równoważne

• UWAGA! Nie zawsze podstawą wyliczeń wskaźnik o najwyższym stopniu 
niezrealizowania – istotne znaczenie wskaźnika dla osiągnięcia celów 
projektu

• UWAGA! Automatyczne, stosowne pomniejszenie kosztów pośrednich

Reguła proporcjonalności - wyjątki

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, podrozdział 8.8 pkt. 8
• „Właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu 

podejmuje decyzję o: 
• odstąpieniu od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności w 

przypadku wystąpienia siły wyższej,
• obniżeniu wysokości albo odstąpieniu od żądania zwrotu wydatków 

niekwalifikowalnych z tytułu reguły proporcjonalności,  jeśli beneficjent o 
to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w 
szczeg. wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu

• UWAGA: uzasadniony wniosek beneficjenta o odstąpienie od zastosowania 
reguły proporcjonalności – wykazanie działań, należytej staranności, dbałości o 
projekt, w tym opisywania problemów i środków zaradczych w module „Opis 
problemów” we wniosku o płatność
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Reguła proporcjonalności – wyjątki c.d.

• Załącznik do umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP EFS (wzór z 
14.01.2020 r.) – Ogólne Warunki Realizacji Projektu – § 1 (słowniczek) i § 3

• „siła wyższa – (…) zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych 
od Beneficjenta lub IP, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie 
części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub IP 
nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im 
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością”

• „(…) Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować IP o fakcie 
wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez 
przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających 
cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na 
przebieg realizacji Projektu. (…) W przypadku ustania siły wyższej, Strony 
niezwłocznie przystąpią do realizacji wszystkich swoich obowiązków (…) W 
przypadku, kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa (…), Beneficjent 
jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do rozwiązania Umowy.”

Reguła proporcjonalności – przykład 

• Wyrok WSA w Warszawie V SA/Wa 1948/16 z 2.06.2017 r. (prawomocny)
• NIEPRAWIDŁOWOŚĆ: brak realizacji wskaźników w projekcie, standardowe 

działania beneficjenta w związku z problemami z rekrutacją uczestników, brak 
okoliczności nadzwyczajnych w sprawie, wydatkowanie praktycznie całego 
budżetu (92,17%)

• ARGUMENT BENEFICJENTA: brak udowodnienia winy beneficjenta przez 
instytucję, brak współdziałania instytucji, częściowa wina instytucji z uwagi na 
zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie z zawyżonymi wskaźnikami, trudna 
grupa docelowa

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi na decyzję instytucji o zwrocie środków
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Reguła proporcjonalności – przykład c.d.

• Wyrok WSA w Warszawie V SA/Wa 1948/16 z 2.06.2017 r. (prawomocny)
• „Organy uzasadniły, dlaczego nieosiągnięcie założonych we wniosku o 

dofinansowanie wskaźników projektu było wynikiem zawinienia Skarżącej. 
Podkreślić należy, że Skarżąca miała obowiązek wykazać wystąpienie 
okoliczności, które będą świadczyć o braku jej winy. Z Wytycznych wynika, że to 
Strona występuje z wnioskiem o odstąpienie od zastosowania reguły 
proporcjonalności i to ona ma obowiązek przekonująco uzasadnić ten wniosek. 
Tymczasem Skarżąca nie wskazała wystąpienia okoliczności, których nie można 
było przewidzieć lub też okoliczności, których wystąpienie było niezależne od 
Strony. Wskazywane powody niezrealizowania w pełni projektu wskazują w 
ocenie Sądu, że Skarżąca przygotowując wniosek poczyniła nieprawidłowe 
założenia, co potwierdzała realizacja projektu i problemy z rekrutacją 
uczestników. (…).”

Reguła proporcjonalności – kwoty ryczałtowe 

• Reguła proporcjonalności nie ma zastosowania do wskaźników będących 
podstawą rozliczenia kwot ryczałtowych – w przypadku nawet częściowego 
niezrealizowania tych wskaźników cała odpowiadająca kwota ryczałtowa jest 
niekwalifikowalna

• Może mieć zastosowanie do pozostałych wskaźników wskazanych we wniosku 
o dofinansowanie (w zależności od zapisów umowy o dofinansowanie)

• Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone 
metody rozliczeń w ramach RPO WP EFS (wzór z 14.01.2020 r.) - § 4 ust. 10 –
„W zakresie wskaźników innych niż wymienione w ust. 6, określonych we 
wniosku o dofinansowanie Projektu, stosuje się regułę proporcjonalności, o 
której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.”
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Reguła proporcjonalności – zapobieganie

• Monitorowanie na bieżąco stanu realizacji wymaganych wskaźników
• Od początku planowanie działań na wypadek problemu z realizacją 

wskaźników, np. listy rankingowe uczestników, obejmowanie wsparciem 
większej grupy niż wymagana we wskaźnikach

• Szybkie podejmowanie działań zaradczych, np. nowe metody docierania do 
uczestników, dodatkowe rekrutacje do projektu, pewne zmiany grupy 
docelowej, wydłużenie okresu realizacji projektu, zmiany wartości 
wskaźników i dofinansowania (co do zasady proporcjonalne)

• Informowanie IZ o problemach i szukanie wspólnych rozwiązań
• UWAGA! Art. 52a ustawy wdrożeniowej - Umowa o dofinansowanie (…) 

mogą zostać zmienione, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie 
kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną 
tego projektu. 

Zamówienia publiczne
• Wynikające z prawa (w tym PZP), umowy o dofinansowanie oraz 

obowiązujących wytycznych horyzontalnych (w tym wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020)

• Wymogi wynikające z ww. aktualnych wytycznych (dokument z 23.12.2020 r.):
• dla podmiotów zobligowanych do stosowania PZP

• poniżej 20 tys.  zł – brak procedur (podstawowe zasady kwalifikowalności)
• od 20 do 50 tys.  zł włącznie – rozeznanie rynku lub zasada konkurencyjności 
• powyżej  50 do 130 tys. zł - zasada konkurencyjności lub PZP (tryby jak dla 

zamówień od 130 tys. zł)
• 130 tys. zł i więcej – PZP

• dla podmiotów niezobligowanych do stosowania PZP
• poniżej 20 tys.  zł – brak procedur (podstawowe zasady kwalifikowalności)
• od 20 do 50 tys.  zł włącznie – rozeznanie rynku lub zasada konkurencyjności 
• powyżej  50 tys.  zł - zasada konkurencyjności
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Zamówienia publiczne – kluczowe wymogi
• Przejrzystość i adekwatność – opis przedmiotu zamówienia, warunki i kryteria 

wyboru, terminy
• Upublicznienie zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia
• Zakaz konfliktu interesów
• Wybór najkorzystniejszej oferty
• Zmiany umowy tylko w przypadku spełnienia określonych wymogów
• Dokumentowanie całości postepowania oraz przebiegu realizacji i rozliczenia 

zamówienia

Zamówienia publiczne – korekty
• Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych 

oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem 
zamówień, tzw. taryfikator (UWAGA! 2 zmiany rozporządzenia w 2020 r.)

• Przepisy przejściowe w rozporządzeniu z 14 grudnia 2020 r. – do ustalania 
korekt finansowych / pomniejszeń dotyczących nieprawidłowości  
w zakresie zamówień wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
stosuje się przepisy dotychczasowe

• Ważne ustalenie taryfikatora obowiązującego w danej sprawie!
• Dotyczy zamówień udzielanych zgodnie z PZP i umową (ALE obecnie brak 

podziału kategorii naruszeń na dot. PZP i umowy)
• Stosowanie metody dyferencyjnej (gdy jest możliwość) lub wskaźnikowej (w 

przypadku gdy skutki finansowe nieprawidłowości są pośrednie, rozproszone, 
trudne do oszacowania lub gdy nieprawidłowość indywidualna mogłaby 
zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty)



14.10.2021

20

Zamówienia publiczne – korekty c.d.
• Dla danej nieprawidłowości zawsze jedna stawka  w ramach metody 

wskaźnikowej (UWAGA! wcześniej miarkowanie korekt, jeśli więcej niż jedna 
stawka dla danej kategorii nieprawidłowości, konieczność oceny charakteru i 
wagi nieprawidłowości)

• Jeśli dla danej nieprawidłowości nie określono stawki procentowej, stosuje się 
stawkę odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości 
indywidualnych

• W przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku 
nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych / pomniejszeń 
nie podlega sumowaniu – stosuje się jedną korektę finansową / pomniejszenie 
o najwyższej wartości

• Co do zasady korekta 100% przy braku właściwego upublicznienia ogłoszenia w 
ramach PZP / zasady konkurencyjności, chyba że ogłoszenie opublikowano za 
pomocą innych odpowiednich środków (wtedy 25%)

Rozeznanie rynku

• Dotyczy zamówień od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie po 
właściwym sumowaniu na poziomie projektu 

• Nie dotyczy wyjątków wskazanych w Rozdziale 6.5 wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków, np. metod uproszczonych czy umów o pracę

• Nie dotyczy towarów i usług, dla których IZ określiła wymagania dotyczące 
standardu i cen rynkowych, np. określonych szkoleń, wyposażenia, cateringu, 
czy przerw kawowych (np. katalog stawek rynkowych w ramach RPO WP z 
1.08.2019 r. będący załącznikiem do naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21)

• Procedura – zebranie cenników i ustalenie ceny rynkowej 
• UWAGA! jeśli cena rynkowa przekracza 50 tys. zł netto obowiązuje zasad 

konkurencyjności
• Cel – potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana wykonana 

jest po cenie rynkowej
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Zasada konkurencyjności

• Dotyczy zamówień powyżej 50 tys. zł netto po właściwym sumowaniu na 
poziomie projektu (oraz w przypadku podmiotów zobligowanych do 
stosowania prawa zamówień publicznych po upewnieniu się, że nie ma 
obowiązku stosowania PZP)

• Nie dotyczy wyjątków wskazanych w Rozdziale 6.5 wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków, np. metod uproszczonych czy umów o pracę

• Może dotyczyć zamówień od 20 do 50 tys. zł (decyzja beneficjenta)
• Cel – konkurencyjność i przejrzystość
• UWAGA! nie wystarczy zakup wysokiej jakości i w dobrej cenie, 

jeśli brak wymaganej konkurencyjności!
• https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zasada konkurencyjności – przykład 1

• Wyrok WSA w Lublinie III SA/Lu 51/19 z 16.05.2019  (nieprawomocny): 
• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wynagrodzenie personelu medycznego 

prowadzącego działania dot. edukacji prozdrowotnej – kontrakty 
z prawie 200 osobami - lekarzami, pielęgniarkami, absolwentami kierunku 
zdrowie (wydatek w 2 różnych zadaniach w budżecie projektu)

• ZARZUT: niestosowanie zasady konkurencyjności – korekta 
w wysokości 100%, obniżona do 25% z uwagi na upublicznienie zapytania na 
stronie internetowej beneficjenta oraz Zarządu L. Związku Lekarzy 
Rodzinnych Pracodawców

• ARGUMENT BENEFICJENTA: brak tożsamości podmiotowej; nawiązanie 
współpracy z personelem medycznym nie może być traktowane jak 
udzielenie zamówienia

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi na decyzję o zwrocie środków
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Zasada konkurencyjności – przykład 1 c.d.

• Wyrok WSA w Lublinie III SA/Lu 51/19 z 16.05.2019  (nieprawomocny) c.d.:
• „Beneficjent nie jest zatem uprawniony do samodzielnego przyjęcia założenia 

o zbędności stosowania zasady konkurencyjności, z uwagi na – jego zdaniem 
– brak podmiotów zainteresowanych, czy też brak podmiotów zdolnych do 
samodzielnego wykonania całości zamówienia. Beneficjent dofinansowania 
ma obowiązek każdorazowo wdrożyć procedurę konkurencyjności. Dopiero w 
przypadku braku wpływu jakiejkolwiek oferty beneficjent może udzielić 
wybranemu przez siebie podmiotowi (podmiotom) zamówienia w trybie 
niekonkurencyjnym. Udzielenie zamówienia dowolnemu wykonawcy, 
wybranemu przez zamawiającego w tym trybie, musi bowiem zyskać 
obiektywne potwierdzenie poprzez podjęcie co najmniej jednej próby 
udzielenia zamówienia w trybie konkurencyjnym.”

Zasada konkurencyjności – przykład 2

• Wyrok WSA w Gliwicach III SA/Gl 582/20 z 28.01.2021  (prawomocny): 
• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie indywidualnych zajęć 

edukacyjno-terapeutycznych
• ZARZUT: skrócenie terminu składania ofert z 7 dni kalendarzowych na 

niepełne 7 z uwagi na określenie godziny składania ofert na 13:00 ostatniego 
dnia terminu  – korekta w wysokości 5%

• ARGUMENT BENEFICJENTA: skrócony termin postepowania bez wpływu na 
jego wynik

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi na decyzję o zwrocie środków
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Zasada konkurencyjności – przykład 2 c.d.

• Wyrok WSA w Gliwicach III SA/Gl 582/20 z 28.01.2021  (prawomocny): 
• „Termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu 

upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem, ostatniego dnia. 
Beneficjent uchybił tym wymogom, gdyż w celu zachowania minimalnego 
terminu zakreślonego w wytycznych termin do składania ofert należało 
zakreślić na godz. 23.59 w dniu 29 sierpnia 2016 r. Wskazanie godz. 13.00 
stanowiło skrócenie minimalnego terminu wskazanego w Wytycznych. Stąd 
nałożenie korekty finansowej w wysokości 5% (termin skrócony o mniej niż 
30%) z pkt 14 Tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków 
poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówienia (Dz. U. z 
2017 r., poz.615, dalej rozporządzenie).”

Prawo zamówień publicznych

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych –
obowiązuje dla zamówień wszczynanych od 1 stycznia 2021 r.

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - obowiązuje 
dla zamówień wszczynanych przed 1 stycznia 2021 r.

• Ewentualne dodatkowe wymogi wynikają z umów o dofinansowanie projektu
• Załącznik do umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP EFS (wzór z 

14.01.2020 r.) – Ogólne Warunki Realizacji Projektu – § 17 ust. 3 
• Dotyczy Działania 8.6. – „Beneficjent zobowiązuje się przy udzielaniu 

zamówień realizowanych w trybie Pzp lub zasady konkurencyjności na zakup 
usług cateringowych, realizowanych w trybie Pzp lub zasady 
konkurencyjności, do stosowania klauzul społecznych, określonych w art. 29 
ust. 4 ustawy Pzp, które dają zamawiającemu możliwość nałożenia 
na wykonawcę wymogu zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia 
osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (…).”
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Prawo zamówień publicznych – przykład 1

• Wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 1180/20 z 20.01.2021 (prawomocny): 
• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie robót budowlanych w trzech 

mieszkaniach chronionych zlokalizowanych w jednym mieście
• ZARZUT: niewłaściwe sumowanie w ramach prawa zamówień publicznych; 

zamówienia tożsame pod względem przedmiotowym i funkcjonalnym oraz 
mogły być wykonane w jednym czasie i przez jednego wykonawcę; korekta w 
wysokości 100%, obniżona do 25% 

• ARGUMENT BENEFICJENTA: uzasadniony podział; zakres prac wskazujący na 
osobne zamówienia ze względu na lokalizację lokali; brak obowiązku 
stosowania PZP

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi na decyzję o zwrocie środków

Zamówienia publiczne – główne nieprawidłowości

• Wybór osób i firm współpracujących z pominięciem procedur konkurencyjnych
• Błędy przy sumowaniu zamówień, a przez to niestosowanie PZP / zasady 

konkurencyjności
• Dyskryminujące opisy przedmiotu zamówienia, warunki i kryteria (gł. 

ograniczenie możliwości składania ofert tylko do osób fizycznych)
• Hasłowy lub nieczytelny opis przedmiotu zamówienia, uniemożliwiający 

złożenie rzetelnej oferty
• Niejednoznaczne sytuacje dotyczące powiązań lub braku powiązań pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą w ramach zasady konkurencyjności
• Określanie terminów krótszych niż obowiązujące
• Dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (gł. 
wydłużanie terminów realizacji zamówienia)
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Personel projektu

• UWAGA! Nie każda osoba wykonująca zadania w projekcie to personel!
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, 23.12.2020, rozdział 3 pkt. 1 

lit. r - personel - osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 
ramach projektu na podstawie stosunku pracy, wolontariusze oraz osoby 
samozatrudnione i osoby z nimi współpracujące
• Personel merytoryczny (k. bezpośrednie), np. ekspert, doradca - wymogi dot. 

personelu (rozdział 6.15 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków)

• Personel administracyjny (koszty pośrednie), np. specjalista ds. rekrutacji 
uczestników, specjalista ds. PZP - wymogi dot. personelu tylko w zakresie 
oświadczeń o niekaralności (rozdział 6.15 wytycznych pkt 7) i wymogi dot. kosztów 
pośrednich (rozdział 8.4 wytycznych)

• Inne osoby zaangażowane w realizacje projektu, niestanowiące personelu:
• Wykonawca, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą

• Osoba wykonująca obowiązki po stronie wykonawcy

Personel projektu – limit 276 godzin

• Limit 276 godzin zaangażowania zawodowego na miesiąc = maksymalne 
zaangażowanie zawodowe personelu, czyli zaangażowanie w realizację 
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz 
działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta

• „(…) Spełnienie warunków (…) należy zweryfikować przed zaangażowaniem 
osoby do projektu (…) weryfikacji można dokonać posiłkując się pisemnym 
oświadczeniem…). Warunki te powinny być spełnione w całym okresie 
kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby w tym projekcie, przy czym w 
przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunku (276 
godz.), za niekwalifikowalne należy uznać wynagrodzenie personelu projektu 
(w całości lub w części) w tym projekcie, w ramach którego zaangażowanie 
personelu projektu spowodowało naruszenie tego warunku.” – Podrozdział 6.15 
pkt 8 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
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Personel projektu – główne nieprawidłowości

• Mylenie wykonawców i personelu, a przez to obowiązujących wymogów
• Zawyżone stawki wynagrodzeń – ponad stawki faktycznie stosowane u 

beneficjenta poza projektami na analogicznych stanowiskach lub na 
stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji

• Brak spełnienia wymagań z wniosku o dofinansowanie (dotyczy m.in. 
doświadczenia oraz formy i zakresu zaangażowania)

• Angażowanie własnego pracownika beneficjenta do projektu w ramach umowy 
cywilnoprawnej (nie dotyczy umowy o dzieło lub sytuacji zgody IZ dla danej 
grupy pracowników w związku ze szczególnymi przepisami ich zatrudniania lub 
sytuacji będącej skutkiem COVID w związku z zawieszeniem wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w tym obszarze)

Personel projektu – główne nieprawidłowości c.d.

• Dodatki przyznawane dla pracowników projektów RPO z tytułu realizacji tych 
projektów (UWAGA! dodatki potencjalnie powinny dotyczyć wszystkich 
pracowników instytucji na takich samych zasadach)

• Rozliczanie dodatków nieadekwatnych do dodatkowych zadań personelu
• Błędne dane lub brak danych w Bazie personelu (UWAGA! Baza personelu 

dotyczy tylko personelu rozliczanego na podstawie faktycznie ponoszonych 
wydatków, nie dotyczy wykonawców oraz personelu rozliczanego w ramach 
stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych, czy ryczałtowych kosztów 
pośrednich)

• Przekraczanie lub niemonitorowanie limitu 276 godz. / m-c
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Racjonalność i niezbędność wydatków

• Podstawowa zasada kwalifikowalności wydatków
• Wydatkowanie środków publicznych 
• Cena, jakość i efekt
• Wskazówki dotyczące racjonalności, np. szczegółowy budżet projektu we 

wniosku o dofinansowanie, standard i ceny rynkowe najczęściej 
finansowanych towarów i usług określone przez IZ, ceny i standardy rynkowe, 
czy obowiązujące u beneficjenta (pozaprojektowe)

Trwałość projektu

• Trwałość projektu z art. 71 rozporządzenia 1303/2013 (określona przepisami)
• „W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub 

inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie 5 
lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta (…), zajdzie którakolwiek 
z poniższych 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 operacji, jej cele lub warunki wdrażania, 
która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.  (…)”
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Trwałość projektu c.d.

• Np. nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21 - Działanie 8.3 RPO WP
• „Infrastruktura” - środki trwałe zdefiniowane w pkt 1 lit. x rozdziału 3 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, tj. „zgodnie z art. 3 ust. 1 
pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (…) rzeczowe aktywa trwałe
i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej; 
zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości(…), maszyny, urządzenia, środki 
transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy”

• „Inwestycja produkcyjna” – wydatki w ramach crossfinancingu w rozumieniu 
podrozdziału 8.6 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, tj. 
„zakupu nieruchomości, zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę 
rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. 
wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, dostosowania lub 
adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym 
wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres”

Trwałość rezultatu

• Trwałość rezultatów - określona w umowie o dofinansowanie i wniosku o 
dofinansowanie (rezultat, zasady, okres)

• Część wniosku o dofinansowanie pt. „Trwałość i wpływ rezultatów projektu”
• Np. nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21 - Działanie 8.3 RPO WP 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 
• Typ projektu - Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką 
ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia 
warunków do opieki domowej

• Kryterium specyficzne dostępu – „Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości utworzonych i/lub wspieranych wypożyczalni po zakończeniu 
realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający jego realizacji.”
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Zapobieganie nieprawidłowościom

• Kultura i etyka organizacyjna - zasada praworządności, uczciwości, 
rzetelności, jawności, profesjonalizmu, niedyskryminowania

• Skuteczny system zarządzania i kontroli 
• Procedury wewnętrzne, np. regulamin zamówień publicznych, listy 

sprawdzające
• Dobra znajomość dokumentacji projektowej, w tym umowy o 

dofinansowanie i wniosku o dofinansowanie
• Znajomość dokumentów programowych i wytycznych horyzontalnych 
• Monitorowanie interpretacji i stanowisk instytucji (w tym Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej)

Artykuł 207 ustawy o finansach publicznych

• Art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
• „W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich są: 
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, 
3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości –
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 9, na 
wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.”
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Odzyskiwanie środków na podstawie art. 207 
ustawy o finansach publicznych

• Zwrot z odsetkami na postawie wezwania do zwrotu
• Wydatki niekwalifikowalne podlegające zwrotowi dot. zatwierdzonych 

wniosków o płatność lub - o ile nie zgadza się z nimi beneficjent -
niezatwierdzonych wniosków o płatność, zwrotów / korekt oraz oszczędności

• Nie dotyczą państwowych jednostek budżetowych i wkładu własnego (brak 
odzyskiwania środków)

• Obejmują korekty finansowe (część z EFS), ale nie tylko

Odzyskiwanie środków – naliczanie odsetek

• Na podstawie ustawy o finansach publicznych i ordynacji podatkowej 
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

• Od dnia przekazania środków – dzień obciążenia rachunku instytucji w 
związku z przekazaniem zaliczki przed dniem poniesienia danych wydatków

• Do dnia zwrotu - łącznie z tym dniem
• Kalkulatory odsetek, np. 

https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/kalkulatory/kalkulator-odsetek-za-zwloke-
od-zaleglosci-podatkowych-oraz-oplaty-prolongacyjnej
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Odzyskiwanie środków - proporcjonalne rozliczenie

• Art. 55 § 2 ordynacji podatkowej – „Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa 
kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza 
się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty 
odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota 
zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.”

• Nie można odzyskiwać samych odsetek, a beneficjent nie może zwrócić 
samej kwoty głównej

Odzyskiwanie środków – możliwości beneficjenta

• Jeśli beneficjent nie zgadza się z wszczętym postępowaniem administracyjnym 
dot. zwrotu z art. 207 ustawy o finansach publicznych – możliwość czynnego 
udziału w postępowaniu (art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego)

• Jeśli beneficjent nie zgadza się decyzją administracyjną o zwrocie środków na 
podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych – możliwość odwołania / 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji (art. 129 Kodeksu postepowania administracyjnego)
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Odzyskiwanie środków – możliwości beneficjenta c.d.

• Jeśli beneficjent nie zgadza się decyzją administracyjną o zwrocie środków –
możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w 
terminie 30 dni od doręczenia decyzji (art. 52 i 53 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

• Jeśli beneficjent nie zgadza się wyrokiem wojewódzkiego sądu 
administracyjnego (WSA) – możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do 
naczelnego sądu administracyjnego (NSA) w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem (art. 173 § 1 i art. 
177 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi)

Inne konsekwencje nieprawidłowości i nadużyć

• Pomniejszenie wartości dofinansowania (dotyczy nieprawidłowości 
w zatwierdzonych wnioskach o płatność)

• Wstrzymanie wypłaty kolejnej transzy
• Rozwiązanie umowy o dofinansowanie (w niektórych przypadkach 

z obowiązkiem zwrotu całości dofinansowania)
• Wykluczenie z prawa otrzymania dofinansowania na okres trzech lat zgodnie 

z art. 207 ustawy o finansach publicznych
• Pozbawieniem, ograniczeniem wolności lub grzywną (w przypadku 

przestępstwa)
• Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 

karą pieniężną, naganą, upomnieniem (w przypadku naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych)
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Wstrzymanie wypłaty kolejnej transzy

• Załącznik do umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP EFS (wzór z 
14.01.2020 r.) – Ogólne Warunki Realizacji Projektu - § 10:

• „ 1. Instytucja Pośrednicząca może zawiesić wypłatę transzy dofinansowania oraz 
wkładu własnego ze środków PFRON w przypadku gdy zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania nieprawidłowości, 
w szczególności w przypadkach: podejrzenia oszustwa, utrudniania kontroli realizacji 
Projektu, dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz na wniosek instytucji kontrolujących.

• 2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym 
poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.

• 3. Uruchomienie płatności następuje na wniosek Instytucji Pośredniczącej niezwłocznie 
po usunięciu nieprawidłowości.

• 4. W przypadku wstrzymania wypłaty kolejnej transzy, Beneficjent ponosi wydatki za 
wykonane usługi lub wypłatę należnych świadczeń uczestnikom Projektu, ze środków 
własnych.”

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie

• Umowa o dofinansowanie w ramach RPO WP EFS (wzór z 14.01.2020 r.) - § 11 
ust. 1:

• „Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
1) Beneficjent wykorzystał przekazane środki finansowe (w całości lub w części) na cel 
inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub 
procedurami właściwymi dla Programu;
2) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy (…);
3) Beneficjent odmówił poddania się kontroli IP bądź innych uprawnionych podmiotów;
4) Prezes UZP w wyniku kontroli stwierdzi rażące naruszenia, które miały wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu;
5) Beneficjent złożył lub przedstawił IP nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, 
przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w 
celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania w ramach Umowy;
6) Organ nadzoru, organy administracji państwowej, organy ścigania lub sądy 
stwierdzą, że Beneficjent rażąco naruszył zasady przetwarzania danych osobowych; 
(…)”
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Rozwiązanie umowy o dofinansowanie c.d.

• Umowa o dofinansowanie w ramach RPO WP EFS (wzór z 14.01.2020 r.) - § 12 
ust. 1:

• „W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 11 ust. 1 lub § 11 ust. 2 pkt 
9) Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego 
dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.”

Wykluczenie

• Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
• „W przypadku, o którym mowa w ust. 1, beneficjent zostaje wykluczony z 

możliwości otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 
1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów 
podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub 

2) (uchylony) 

3) nie zwrócił środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o 
którym mowa w ust. 1, lub 

4)okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa 
przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w 
przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi – osobę uprawnioną do 
wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt 
popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony 
prawomocnym wyrokiem sądowym.”
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Zgłoszenie do właściwych organów

• Art. 304 § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego-
„Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, 
ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. (…)”

• Np. oszustwo dotacyjne - art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny - „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki 
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy 
albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki 
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez 
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego 
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Na zakończenie

• Znaj dobrze umowę o dofinansowanie i wniosek o dofinansowanie
• Czytaj dokumenty i interpretacje
• Dbaj o przejrzystość
• Dbaj o produkty i rezultaty oraz ich jakość i cenę
• Bądź uczciwy
• Dbaj o porządek (ścieżkę audytu) 
• Pytaj
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