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Jak uniknąć korekty finansowej w projektach 
współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WP 

2014-2020 – analiza rozporządzenia ws. warunków 
obniżania korekt finansowych w oparciu o przykłady 

najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości
Trener: Renata Piecyk

Program szkolenia

• BLOK 1 - 9:00-10:20 
Podstawowe definicje i zasady

• Blok 2 - 10:30-11:50
Ocena nieprawidłowości i postępowanie w przypadku stwierdzenia 
naruszenia wymogów zamówień publicznych
Analiza zapisów rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości 
korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 
związanych z udzielaniem zamówień
Zasady nakładania korekt finansowych

• Blok 3 - 12:00-13:20
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczące zamówień publicznych
Przykłady i analiza przypadków

• Blok 4 - 13:30-15:00
Przykłady i analiza przypadków c.d.
Unikanie korekt i dobre praktyki
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Definicja nieprawidłowości

• 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!

Definicja nieprawidłowości c.d.

• Wyrok NSA z dnia 20.11.2014 (II GSK 917/13)
• „Warunkiem nałożenia korekty i wydania decyzji o zwrocie środków jest więc 

wykazanie związku przyczynowego między stwierdzonym naruszeniem prawa 
a rzeczywistą lub potencjalną szkodą w budżecie UE. Konieczne jest zatem 
przeprowadzenie takiej operacji myślowej, w której zaprezentowane zostanie 
logiczne następstwo zdarzeń zapoczątkowanych naruszeniem prawa, a 
zakończonych finansowaniem lub możliwością finansowania 
nieuzasadnionego wydatku z budżetu UE. Tylko w takiej sytuacji można 
bowiem mówić o "nieprawidłowości”.”
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Definicja nieprawidłowości c.d.

• Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20.04.2017 (I SA/Gd 190/17)
• „Możliwość spowodowania szkody w budżecie UE w żaden sposób nie jest 

stopniowalna, w szczególności nie wymaga się, by "możliwość" ta miała 
określony stopień prawdopodobieństwa, np. by była bezpośrednia, istotna, czy 
też nieuchronna. Dla przyjęcia, że dane zachowanie beneficjenta mieści się w 
pojęciu nieprawidłowości wystarczające jest zatem ustalenie, że dane 
naruszenie mogło – nawet tylko potencjalnie – doprowadzić do sytuacji, w 
której hipotetyczny wykonawca, z uwagi na naruszenie przez zamawiającego 
przepisów prawa, mógł zrezygnować z udziału w postępowaniu.”

Nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych 

• Błąd w udzielaniu zamówień publicznych lub ich realizacji nie zawsze stanowi 
nieprawidłowość

• Brak nieprawidłowości (w tym szkody realnej lub potencjalnej) = brak korekty 
= brak obowiązku zwrotu środków!

• ALE brak szkody zazwyczaj dot. drobnych błędów formalnych i nieistotnych
• OGRANICZENIE KONKURENCJI ŚWIADCZY O SZKODZIE (nawet w przypadku 

zachowania racjonalnej i efektywnej ceny) 
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Wymogi

• 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

• Umowa o dofinansowanie (wzór z 2019 r. w ramach RPO  Podkarpackie) § 13:
• 1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach w 

zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP i prawo unijne mają 
zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu. 

• 2. W przypadku, gdy na mocy ustawy (…) Beneficjent nie jest zobowiązany do 
stosowania jej przepisów ze względu na wartość zamówienia lub ze względu na 
wyłączenia podm./przedm., zobowiązuje się on do dokonywania wydatków:
• w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów;

• w sposób umożliwiający terminową realizację Projektu;
• w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postęp. o 
udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie zasad równego 
traktowania wykonawców, przejrzystości, uczciwej konkurencji (…).

Wymogi – umowa o dofinansowanie
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• Umowa o dofinansowanie - § 13 c.d.:
• 3. Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji Projektu w 

wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym postępowań, o których mowa 
w ust. 2, stosuje się wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020, obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się 
zawarciem danej umowy. W przypadku, gdy obowiązująca na dzień 
dokonywania oceny prawidłowości umowy wersja Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, do 
oceny prawidłowości zawartych umów stosuje się wersję korzystniejszą.

Wymogi – umowa o dofinansowanie c.d.

• Umowa o dofinansowanie - § 13 c.d.:
• 4. Upublicznienie zapytania ofertowego powinno nastąpić w sposób wskazany 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o których mowa w §
5 ust. 2 pkt 3 Umowy.

• 5. Instytucja Zarządzająca uzna, że zasady określone w ust. 2 zostały 
spełnione w odniesieniu do zamówień, o wartości szacunkowej poniżej kwoty 
20 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli beneficjent 
dokona rozeznania rynku poprzez dokonanie analizy cen/cenników 
potencjalnych wykonawców zamówienia i jej udokumentowanie.

• (…)
• 6. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że wymogi określone 

w ust. 1, 2, 4, 5 i 5a zostały zachowane. 
• (…)

Wymogi – umowa o dofinansowanie c.d.
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• Umowa o dofinansowanie - § 13 c.d.:
• 8. Beneficjent udzielając zamówień jest zobowiązany również w szczeg. do:

• przekazywania w formie papierowej, bez wcześniejszego pisemnego wezwania, 
w przypadku zamówień o wartości szacunkowej wyższej niż równowartość kwoty 30 
000 euro, uwierzytelnionej kopii podstawowej dokumentacji związanej 
z przebiegiem procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia w terminie 
wskazanym w § 19 ust. 21 Umowy,  a także w zakresie i terminie wskazanym w 
regulaminie właściwego konkursu albo informacji o wyborze Projektu (…);

• udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówień na pisemne 
żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych upoważnionych organów;

• umożliwienia udziału upoważnionym przedstawicielom IZ w charakterze 
obserwatora przy czynnościach związanych z otwarciem ofert w ramach zamówień, 
o których mowa w ust. 2, bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia 
Beneficjenta o przeprowadzanej w tym zakresie wizycie monitoringowej; 

• niezwłocznego przekazywania kopii protokołów wraz z ew. zaleceniami kontroli 
przeprowadzonych przez Prezesa UZP lub inne instytucje uprawnione do kontroli (…). 

Wymogi – umowa o dofinansowanie c.d.

• Ważne! Beneficjenta mogą obowiązywać inne, wcześniejsze wzory umów o 
dofinansowanie – konieczna analiza indywidualnych zobowiązań beneficjenta

• W szczególności obowiązek umieszczania zapytania ofertowego na stronie 
internetowej IZ www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl w przypadku 
zawieszenia działalności bazy konkurencyjności, rozpoczęcia realizacji projektu 
na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie czy realizacji 
zamówienia na podstawie rozeznania rynku

• Komunikat IZ RPO WP – zniesienie obowiązku publikacji ogłoszeń dla umów o 
dofinansowanie podpisanych po 19 listopada 2019 r.; dla pozostałych umów, 
jeśli „beneficjent nie upublicznił informacji o zamówieniu na tej stronie, ale 
wypełnił obowiązki wynikające z aktualnych na dzień wszczęcia postępowania 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…), IZ RPO WP 2014-
2020 uzna, iż tego rodzaju naruszenie ma charakter formalny.”

Wymogi – inne wzory umów
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Wykrywanie nieprawidłowości

• Weryfikacja wniosków o płatność przedkładanych przez beneficjenta
• Kontrola na miejscu realizacji projektu
• 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)

Wykrywanie nieprawidłowości c.d.

• 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)
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Instytucje
• Instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli zamówień udzielanych 

w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE:
• Instytucje nadzorujące realizacje projektu, w tym IZ, IP i IW
• Instytucja Audytowa – Szef Krajowej Administracji Skarbowej 
• Komisja Europejska (KE)
• Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO)
• Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
• Instytucje spoza systemu wdrażania funduszy polityki spójności, w tym 

UZP, NIK, CBA, regionalne izby obrachunkowe, rzecznik dyscypliny 
finansów publicznych, organy ścigania

• UWAGA! zgodnie z umową o dofinansowanie obowiązek beneficjenta 
niezwłocznego przekazywania kopii protokołów wraz z ewentualnymi 
zaleceniami kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP lub inne 
instytucje uprawnione do kontroli zamówień publicznych

Obowiązki informacyjne Instytucji Zarządzającej 
• Obowiązki dotyczące kontroli zamówień publicznych wynikające z ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
• Przepisy dotyczące kontroli nie tylko Prezesa UZP, ale także innych organów 

kontroli, w tym IZ i IA
• Zasada współpracy organów kontroli i uwzględnia wyników 

przeprowadzonych wcześniej kontroli innego organu kontroli
• UWAGA! Zamawiający niezwłocznie po wszczęciu kontroli informuje organ 

kontroli o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez 
inny organ kontroli i udostępnia jej wyniki (art. 597 ust. 4 PZP)

• Podstawą negatywnego wyniku kontroli tylko uchybienia mogące mieć 
wpływ na wynik postępowania, z wyłączeniem kontroli postępowań o 
udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE
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Kontrole PZP w ramach projektów unijnych a PZP
• https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/pytania-instytucji-kontrolujacych
• „Wyłączenie stosowania art. 601 ust. 1 ustawy Pzp dla zamówień współfin. ze 

środków UE wynika z funkcjonowania odrębnego systemu kontroli takich 
zamówień uregulowanego w odrębnych aktach prawnych, np. ustawie (…) o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (…), czy Rozporządzeniu (...) w sprawie 
warunków obniżania wartości korekt finansowych (…). Cele kontroli zamówień 
publicznych nie obejmują wyłącznie ujawniania naruszeń przepisów o zam. 
publicznych mających wpływ na wynik konkretnego postępowania, ale także 
ujawnianie innych naruszeń (nieprawidłowości indywidualnych lub systemowych) 
skutkujących korektami finansowymi. Wystarczającą zatem podstawą dla 
wszczęcia kontroli postępowania współfinansowanego ze środków UE może być 
naruszenie niemające wpływu na wynik postępow. a będące w wystarczający 
sposób doniosłe dla organu kontroli weryfikującego zam. współfinansowane ze 
środków UE (np. ujawnione w tzw. „taryfikatorze” (…)). Te specyficzne uregulowania 
determinują również cel i sposób dokonywania oceny przez organ kontroli.”

Obowiązki informacyjne Instytucji Zarządzającej c.d. 
• Kontrola na podstawie określonych przez organy kwestionariuszy kontrolnych, 

tzw. checklist / list sprawdzających
• Jawność kwestionariuszy kontroli - wzór dostępny na BIP organu
• Zakres kwestionariusza - szczegółowy opis zagadnień, które podlegają 

sprawdzeniu, zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od 
zamawiającego oraz miejsce na informację zamawiającego o przeprowadzonej 
kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli

• Obowiązek przekazania zamawiającemu, który ma być kontrolowany, 
kwestionariusza kontroli lub informacji o miejscu jego udostępnienia wraz z 
zawiadomieniem o wszczęciu kontroli, o ile dotyczy

• W toku kontroli zakaz wykraczania poza opis zagadnień zawarty w 
kwestionariuszu kontroli

• Upublicznianie informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach, w tym 
dokumentu kończącego kontrolę na BIP
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Kwestionariusz kontroli w ramach RPO WP
• Część wzoru kwestionariusza (całość dostępna na BIP organu)

Zagadnienie kontrolne Dokumenty wymagane od podmiotu kontrolowanego
PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

Czy zastosowano
właściwy tryb
postępowania
w zależności od rodzaju,
wartości przedmiotu
zamówienia
i określonych w PZP
przesłanek?

1) Dokumentacja będąca podstawą szacowania wartości zamówienia - zgodna z
obowiązującymi przepisami, dająca podstawę do uznania, że szacunek został
dokonany z należytą starannością (art. 28-36 ustawy Pzp) i zapewniająca
właściwą ścieżkę audytu;

2) Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje
przeprowadzić w danym roku finansowym (art. 23 ustawy Pzp) wraz z
potwierdzeniem zamieszczeniem planu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na
zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2 ustawy Pzp, oraz na stronie
internetowej Zamawiającego;

3) Rejestr/zestawienie wszystkich zamówień publicznych udzielonych w danym
okresie;

4) Ogłoszenie o zamówieniu;
5) Ogłoszenie o systemie kwalifikowania wykonawców;
6) Okresowe ogłoszenie informacyjne;
7) Zaproszenie do negocjacji.

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 UFP 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.”
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Ciekawe źródła informacji

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

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków 
obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień 

• Decyzja Komisji Europejskiej C(2019) 3452 z dnia 14 maja 2019 r. 
ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w 
odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku 
nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień 
publicznych

• 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

Ciekawe źródła informacji c.d.

• 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, marzec 2021

• Listy sprawdzające dla postępowań dot. udzielenia zamówień publicznych 
realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku, 
listopad 2019
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Ocena nieprawidłowości
• Czy doszło do naruszenia procedur przez beneficjenta? 

• Badanie stanu faktycznego
• Wskazanie konkretnych naruszeń (np. pkt x Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności, art. Y PZP)
• Czy naruszenie wywołuje szkodę? 

• Szczegółowa analiza stanu faktycznego, całej dostępnej dokumentacji, 
w tym przyczyn / okoliczności naruszenia

• Ocena naruszenia i badanie szkody (faktycznej lub potencjalnej, 
mierzalnej lub rozproszonej)

• Jak wyliczyć wydatki niekwalifikowalne?
• Wybranie metody najbardziej adekwatnej do sytuacji (wydatek 

niekwalifikowalny proporcjonalny do szkody, zastosowanie taryfikatora 
dla zamówień publicznych)

Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia 
wymogów zamówień publicznych

• Nieprawidłowości stwierdzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
projektu – niekwalifikowanie wydatków nieprawidłowych oraz szczególne 
działania w przypadku nadużyć finansowych lub ich podejrzeń

• Nieprawidłowości stwierdzone przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o 
płatność  - poinformowanie beneficjenta o koniczności ujęcia we wniosku o 
płatność wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o kwotę wydatków 
nieprawidłowych 

• Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o 
płatność  - pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wniosku o płatność o całkowitą kwotę wydatków nieprawidłowych oraz 
odzyskiwanie środków na podstawie art. 207 UFP w przypadku systemu 
zaliczkowego i braku możliwości zastąpienia nieprawidłowego wydatku innym

• Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o 
płatność - nałożenie korekty finansowej na wydatki w ramach projektu
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Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia 
wymogów zamówień publicznych - przepisy

• Art. 24 ust. 9 ustawy wdrożeniowej: „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 wn. 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, 
(…).”

Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia 
wymogów zamówień publicznych - umowa

• Umowa o dofinansowanie (wzór z 2019 r. w ramach RPO  Podkarpackie):
• „1a. Instytucja Zarządzająca dopuszcza możliwość zastępowania wydatków 

nieprawidłowych innymi wydatkami kwalifikowalnymi na zasadach 
wynikających z Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania 
nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości 
w programach operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, wyłącznie 
w odniesieniu do: 
• wartości robót zamiennych droższych, aniżeli pierwotnie założone;
• zwiększonej – w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia –

wartości wydatków objętych postępowaniem w stosunku do sumy wartości tych 
wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie.  

• W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wydatków przed zatwierdzeniem 
wniosku o płatność, o czym mowa w art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, 
beneficjent w miejsce wydatków nieprawidłowych może przedstawić inne wydatki 
nieobarczone błędem.”
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Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia 
wymogów zamówień publicznych - cel

• 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, Rozdział 4, pkt 6

• „Celem korekty finansowej jest doprowadzenie do sytuacji, w której 100% 
wydatków objętych wnioskiem o płatność skierowanym do KE, będzie 
zgodnych z regulacjami UE i krajowymi. (…)”

Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia 
wymogów zam. publicznych – możliwości beneficjenta

• Jeśli beneficjent nie zgadza się ze stwierdzeniem nieprawidłowości 
indywidualnej i pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych w 
weryfikowanym wniosku o płatność lub w wyniku kontroli - możliwość 
wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania informacji o pomniejszeniu lub informacji pokontrolnej (art. 24 
ust. 10 i art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej)

• Jeśli beneficjent nie zgadza się z wszczętym postępowaniem administracyjnym 
dot. zwrotu z art. 207 UFP – możliwość czynnego udziału w post. (art. 10 KPA)

• Jeśli beneficjent nie zgadza się decyzją administracyjną o zwrocie środków na 
podstawie art. 207 UFP – możliwość odwołania / wn. o ponowne rozpatrzenie 
sprawy do IZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (art. 129 KPA)

• 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)
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Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia 
wymogów zam. publ. – możliwości beneficjenta c.d.

• Zastrzeżenia beneficjenta to nie tylko stwierdzenie braku zgody ze 
stanowiskiem instytucji

• Ważne argumenty, wyjaśnienia i zwracanie uwagi na ewentualnie pominięte 
w ocenie fakty

• Istotne nowe, nieznane instytucji okoliczności faktyczne, dokumenty

Taryfikator
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków 

obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, tzw. taryfikator 

• UWAGA! 3 zmiany, w tym ostatnia rozporządzeniem z 14 grudnia 2020 r. 
(weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 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!
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Taryfikator c.d.
• 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 lub wniosku o 
udział w postępowaniu)

• 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

Przykładowe korekty wskaźnikowe – pozycja 1
• Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione 

bezpośrednie udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura 
negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) 

• Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane zgodnie z odpowiednimi 
przepisami (np. publikacja w Dzienniku Urzędowym UE, BZP lub bazie 
konkurencyjności, kiedy jest to wymagane na podstawie właściwych 
przepisów. Dotyczy to również bezpośredniego udzielania zamówień lub 
procedur negocjacyjnych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, 
jeżeli nie spełniono kryteriów ich stosowania

• Stawka procentowa 100% lub 25%, jeśli ogłoszenie opublikowano za pomocą 
innych odpowiednich środków, tj. w taki sposób, że przedsiębiorstwo mające 
siedzibę w innym państwie członkowskim UE ma dostęp do odpowiednich 
informacji dotyczących zamówienia przed jego udzieleniem, dzięki czemu jest 
w stanie złożyć ofertę lub wyrazić zainteresowanie otrzymaniem takiego 
zamówienia. 
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Przykładowe korekty wskaźnikowe – pozycja 2
• Sztuczny podział zamówień na roboty budowlane / usługi / dostawy
• Projekt dotyczący robót budowlanych lub proponowany zakup pewnej ilości 

dostaw lub usług zostaje sztucznie podzielony na kilka zamówień. W rezultacie 
wartość każdego zamówienia dotyczącego części robót budowlanych / dostaw 
/ usług jest niższa niż próg określony we właściwych przepisach, co służy 
uniknięciu publikacji we właściwym publikatorze (Dz. Urz. UE, BZP, bk ) 
ogłoszenia dotyczącego całości prac, usług lub dostaw

• Stawka procentowa 100% lub 25%, jeśli ogłoszenie opublikowano za pomocą 
innych odpowiednich środków, tj. w taki sposób, że przedsiębiorstwo mające 
siedzibę w innym państwie członkowskim UE ma dostęp do odpowiednich 
informacji dotyczących zamówienia przed jego udzieleniem, dzięki czemu jest 
w stanie złożyć ofertę lub wyrazić zainteresowanie otrzymaniem takiego 
zamówienia

Przykładowe korekty wskaźnikowe – pozycja 10
• Zastosowanie:  kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia 

lub warunków realizacji zamówień, lub specyfikacji technicznej, które są 
dyskryminacyjne, gdyż obejmują nieuzasadnione preferencje krajowe, 
regionalne lub lokalne 

• Przypadki, w których wykonawcy mogli zostać zniechęceni do złożenia oferty 
ze względu na kryteria wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia lub 
warunki realizacji zamówień obejmujące nieuzasadnione preferencje krajowe, 
regionalne lub lokalne. 

• Stawka procentowa 25% lub 10%, jeśli zapewniono minimalny poziom 
konkurencji, tj. otrzymano i przyjęto od pewnej liczby wykonawców oferty 
spełniające kryteria kwalifikacji
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Przykładowe korekty wskaźnikowe – pozycja 11
• Zastosowanie:  kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia lub 

warunków realizacji zamówień, lub specyfikacji technicznej, które nie są 
dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale w 
inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców

• Stawka procentowa: 10% - np.: przypadki, w których min. wymagane poziomy 
zdolności w odniesieniu do konkretnego zamówienia są zw. z przedmiotem zamówienia, 
ale nie są proporcjonalne; przypadki, w których podczas oceny oferentów zastosowano 
kryteria kwalifikacji jako kryteria udzielenia zamów.; przypadki, w których wymagane są 
konkretne znaki towarowe/marki/normy, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wymogi są zw. z 
częściami pomocniczymi umowy i ich poten. wpływ na budżet UE jest wyłącznie formalny
• lub 5%, jeśli zapewniono minimalny poziom konkurencji, tj. otrzymano i przyjęto od 

pewnej liczby wykonawców oferty spełniające kryteria kwalifikacji 
• lub 25% - przypadki, w których min. wymagane poziomy zdolności w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia w sposób oczywisty nie są zw. z przedmiotem zamówienia 
lub przypadki, w których kryteria wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówien. 
lub warunki realizacji zamówień doprowadziły do sytuacji, w której tylko 1 wykon. 
mógł złożyć ofertę, a wyniku tego nie uzasadnia specyfika techniczna zamówienia

• Nieopublikowanie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia w zamówieniach o 
wartościach niższych niż tzw. progi unijne

• Stawka procentowa 100% - wysokość stawki może zostać obniżona do 
wysokości 25%

• Uwaga! brak skonkretyzowanych przesłanek obniżenia
• „W przypadku kategorii nieprawidłowości indywidualnych, której w załączniku 

do rozporządzenia przypisano więcej niż jedną stawkę procentową, 
zastosowanie stawki procentowej o niższej wartości niż maksymalna wysokość 
dla danej kategorii nieprawidłowości indywidualnych jest możliwe wyłącznie 
wtedy, gdy jest to uzasadnione charakterem i wagą stwierdzonej 
nieprawidłowości indywidualnej.”

Przykładowe korekty wskaźnikowe z taryfikatora
z 2017 r. – pozycja 3
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Zasady nakładania korekt finansowych
• 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

• Korekta 100% przy nadużyciu finansowym lub celowym uprzywilejowaniu 
jednego z wykonawców, stwierdzonych w prawomocnie zakończonym 
postępowaniu sądowym lub zakończonym decyzją ostateczną w 
postępowaniu administracyjnym

Zasady wyliczania korekt metodą wskaźnikową
• W przypadku obniżenia wartości korekty finansowej: 

Wk = W% × Wkw × Wś, gdzie: 
Wk – wartość korekty finansowej
Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych
dla danego zamówienia
Wś – procentowa wartość współfinansowania UE 
W% – stawka procentowa

• W przypadku obniżenia wartości pomniejszenia: 
Wp = W% × Wkw, gdzie:
Wp – wartość pomniejszenia
Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych
dla danego zamówienia
W% – stawka procentowa
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczące 
zamówień publicznych

• Błędy przy sumowaniu zamówień, a przez to niestosowanie PZP / zasady 
konkurencyjności

• Niespójność między SIWZ i ogłoszeniem o zamówieniu
• Dyskryminujące opisy przedmiotu zamówienia, warunki 

i kryteria
• Warunki i kryteria (w szczególności czytane łącznie) wygórowane i 

nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia
• Hasłowy lub nieczytelny opis przedmiotu zamówienia, uniemożliwiający 

złożenie rzetelnej oferty
• Hasłowy lub niejednoznaczny opis stosowania kryteriów
• Udzielanie zamówień po nieskutecznym pierwotnym postępowaniu na 

innych warunkach

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczące 
zamówień publicznych c.d.

• 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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Przykład 1 – warunki udziału w postępowaniu
• wyrok WSA w Olsztynie I SA/Ol 289/20 z 23.07.2020 oraz wyrok NSA I GSK 

1623/20 z 20.01.2021 r.
• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego 

systemu informatycznego 
• ZARZUT: dyskryminacyjne warunki udziału w postępowaniu, w zakresie 

zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych wymagane doświadczenie 
wynikające z tego, że w ciągu ostatnich 3 lat, wykonawca wykonał należycie 
co najmniej dwie dostawy systemu informatycznego obejmującego swoim 
zakresem obszar elektronicznego obiegu spraw i dokumentów o wartości 
nie mniejszej niż 300.000 zł brutto, których beneficjentem były jst; korekta 
5%

• OMAWIANY PRZEPIS: art. 7 ust. 1 i 22 ust. 1a PZP z 2004 r.
• ARGUMENT BENEFICJENTA: specyfika obiegu dokumentów w jst
• STANOWISKO WSA i NSA: oddalenie skargi beneficjenta

Przykład 1 - wyrok WSA w Olsztynie I SA/Ol 289/20 
„Zdaniem organu szczegółowy opis funkcjonalności każdego systemu nie wskazuje, 
aby wyłącznie osoby z doświadczeniem w informatyzacji na rzecz JST dawały 
rękojmię należytego wykonania zamówienia. Wskazano przy tym, że opis 
przedmiotu zamówienia i studium wykonalności szczegółowo opisują 
funkcjonalności systemu. Specyfika przedmiotu zamówienia, w tym funkcjonalności 
poszczególnych e-modułów, nie wskazują, aby zamówienie charakteryzowało się 
nietypowymi cechami, możliwymi do zrealizowania tylko przez podmioty 
posiadające doświadczenie na rzecz JST. Podkreślono, że istotnym elementem 
zamówienia było określenie funkcjonalności systemu, oczekiwanych przez 
beneficjenta. Dlatego o doświadczeniu osób mających realizować zamówienie 
powinny świadczyć wielkość, złożoność i stopień skomplikowania przedsięwzięcia, a 
nie rodzaj podmiotu, na rzecz którego takie przedsięwzięcie było wykonywane.
Według IZ warunek sformułowany przez beneficjenta ma charakter subiektywny i 
powoduje, że nie każdy z wykonawców miał możliwość złożenia oferty pomimo 
zdolności technicznych, organizacyjnych, finansowych (…).”
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Przykład 1 - wyrok WSA w Olsztynie I SA/Ol 289/20 c.d. 
„ W ocenie Sądu nie zasługują na uwzględnienie zarzuty skargi dot. braku podstaw 
do stwierdzenia wystąpienia przesłanek nieprawidłowości (…). Skarżący polemizuje 
przy tym ze stwierdzeniem naruszenia zasady konkurencyjności oraz wywodzi, że 
dowodem braku szkody jest nieistnienie na rynku firm, które którym choćby poten. 
ograniczono udział w post. przetargowym. Do naruszenia zas. konkur. zdaniem Sądu 
doszło, zaś twierdzenie o nieistnieniu firm, które spełniałyby warunki i mogłyby 
wyrazić chęć udziału w przetargu, nie jest przekonywujące. Sąd podziela przy tym 
stanowisko organu, że celem post. nie było ustalenie, czy istnieją takie firmy, ale to, 
czy przyjęte przez skarżącego warunki ograniczały dostęp do zamówienia. Dlatego 
nie można było wziąć pod uwagę wykazu 6 firm, przedstawionego przez skarżącego. 
Istotne jest, że zastosowany wymóg mógł, chociaż nie musiał, ograniczyć dostęp do 
zamówienia potencjalnym oferentom.
(…) zaistniała możliwość szkodliwego wpływu działania skarżącego na budżet UE (…).
Nie można bowiem wykluczyć, że gdyby prawidłowo przeprowadzono postęp. w spr. 
zam. publicznych, to zgłosiłoby się więcej oferentów, którzy zaproponowaliby niższą 
cenę.”

Przykład 2 – warunki udziału w postępowaniu
• wyrok WSA w Rzeszowie I SA/Rz 526/20 z 19.11.2020 r. (nieprawomocny)
• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa i montaż instalacji kolektorów 

słonecznych
• ZARZUT: nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia warunek w postaci 

wymagania doświadczenia przy dostawie i montażu kolektorów 
słonecznych w ilości 300 sztuk w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
obejmującego 212 sztuk; korekta 10%

• OMAWIANY PRZEPIS: art. 22 ust. 1a PZP z 2004 r.
• ARGUMENT BENEFICJENTA: potrzeba udzielenia zamówienia wykonawcy 

odpowiednio zweryfikowanemu, dającemu gwarancję jego właściwej 
realizacji, zmieniająca się liczba mieszkańców zainteresowanych 
zamontowaniem instalacji, brak szkody

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi beneficjenta
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Przykład 2 – wyrok WSA w Rzeszowie I SA/Rz 526/20
„ Dokonując oceny tego rodzaju warunku, już tylko na podstawie jego 
pobieżnej analizy można stwierdzić, że narusza on zasadę proporcjonalności, 
gdyż skarżąca wykreowała wymóg wykonania większej liczby instalacji (300) 
niż ta, która jest objęta jej zamówieniem (212), bez podania przekonującego 
uzasadnienia wprowadzenia tego rodzaju warunku. O ile bowiem nie można 
wykluczyć, że w pewnych, specyficznych sytuacjach, legitymowanie się przez 
wykonawcę doświadczeniem w zakresie realizacji pewnego rodzaju kontaktu, 
przewyższającego liczbowo ilość instalacji i urządzeń przewidzianych do 
wykonania w ramach prowadzonego postępowania, może być uzasadnione, to 
nie można jednak tego powiedzieć o niniejszym przypadku. Skarżąca nie 
wskazała bowiem w żaden sposób na istnienie tego rodzaju zależności czy 
konieczności. Poza tym, jak słusznie zauważył organ, realizacja zamówienia 
polegać będzie na realizacji generalnie rzecz biorąc tego samego rodzaju, 
powtarzalnych czynności, tak więc wymóg doświadczenia w zakresie 
wykonania ich większej liczby, i to w ramach jednego zamówienia, nie może być 
oceniony jako wynikający z potrzeby oceny minimum zdolności wykonawcy.”

Przykład 3 – ogłoszenie o zamówieniu
• wyrok WSA w Gliwicach III SA/Gl 925/19 z 11.12.2019 oraz wyrok NSA I GSK 

995/20 z 3.12.2020 r.
• ZARZUT: niespójne daty realizacji zamówienia w ogłoszeniu w BZP 

(31.10.2016) i BIP (31.10.2017); zarzut po kontroli IA i mimo stanowiska UZP: 
"(...) niezgodność treści dokumentów wymaga zmiany lub sprostowania 
ogłoszenia o zamówieniu", jednakże "błędnie podana data w ogłoszeniu o 
zamówieniu opublikowanym w BZP nie miała wpływu na przebieg 
postępowania. Tym samym uznać należy, iż powyższe uchybienie nie miało 
istotnego wpływu na przebieg postępowania oraz wybór oferty 
najkorzystniejszej”; korekta 5%

• OMAWIANY PRZEPIS: art. 40 ust. 6 pkt 2 PZP z 2004 r.
• ARGUMENT BENEFICJENTA: omyłka pisarska, spójne daty  w innych miejscach 

dokumentacji przetargowej
• STANOWISKO WSA: uchylenie zaskarżonej decyzji
• STANOWISKO NSA: oddalenie skargi kasacyjnej instytucji
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Przykład 3 - wyrok WSA w Gliwicach III SA/Gl 925/19
„(…) doszło do rozbieżności treści ogłoszeń opublikowanych w BZP oraz na stronie 
internetowej Beneficjenta. Różnice w treści dotyczą daty realizacji zamówienia. W 
BZP jako datę realizacji zamówienia podano 31.10.2016 a w pozostałych wersjach 
oraz w SIWZ podano datę 31.10.2017 r. Nadto, co przyznaje organ, w pięciu z 
sześciu dokumentów postępowania wskazano prawidłową datę zakończenia 
realizacji zamówienia, a w toku postępowania nie wniesiono zastrzeżeń do treści 
ogłoszenia o zamówieniu, ani do SIWZ. Do zamawiającego wpłynęło 8 ofert, a każda 
z nich jako termin realizacji wskazywała 31.10.2017 r. Błędnie zatem z tych 
okoliczności wywiódł organ, że wskazane rozbieżności co do daty realizacji 
zamówienia, mogły spowodować, że jakiś potencjalny podmiot zainteresowany 
zamówieniem zrezygnuje ze złożenia oferty. Już na pierwszy rzut oka widać, że 
doszło do oczywistej omyłki pisarskiej wobec wskazania daty realizacji zamówienia 
31.10.2016 zamiast 31.10.2017 r. Tym bardziej, że BZP, w którym zamieszczono 
sporne zamówienie nosił datę publikacji 5.04.2016 r. Oczywistym jest, że tak krótka 
data realizacji zobowiązywała każdego potencjalnego oferenta do sprawdzenia 
rzeczywistego terminu realizacji zamówienia. Do podobnych wniosków doszedł UZP 
(…).”

Przykład 3 - wyrok NSA I GSK 995/20
„W zakresie zarzutów prawa materialnego skarżący kasacyjnie powołał się na 
naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 2 pkt 36 
rozporządzenia nr 1303/2013, poprzez jego błędną wykładnię polegającą na 
przyjęciu jakoby powołany przepis miał zwalniać instytucję zarządzającą z 
obowiązku należytej oceny możliwości wystąpienia szkody i z obowiązku 
ustalenia wysokości, również hipotetycznej. ”
„(…) sąd I instancji nie postawił takiej tezy, a mianowicie: nie stwierdził, że 
powołany przepis miał zwalniać Instytucję Zarządzającą z obowiązku należytej 
oceny możliwości ustalenia szkody i z obowiązku ustalenia wysokości szkody, 
także tej hipotetycznej. Sąd I instancji stwierdził zaś wprost, że skoro nie można 
wykazać, że Beneficjent choćby potencjalnie wyrządził szkodę w budżecie Unii 
to nie ma podstaw do dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego 
w sprawie zobowiązania Beneficjenta do zwrotu (…). Zatem Sąd I instancji nie 
kwestionował uprawnienia organu do badania, czy doszło do szkody i jej 
wysokości, natomiast uznał, że w sprawie szkoda w ogóle nie wystąpiła, nawet 
potencjalna, gdyż zaszła w sprawie oczywista pomyłka.”
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Przykład 4 – modyfikacja SIWZ
• wyrok WSA w Szczecinie I SA/Sz 43/21 z 4.08.2021 r. (nieprawomocny)
• ZARZUT: zmiana warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wykonawców (obniżenie minimalnej sumy 
gwarancyjnej polisy OC) przed upływem terminu na składanie ofert bez 
wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu; przy kolejnej modyfikacji 
SIWZ beneficjent poinformował właściwie UPUE, więc był świadomy 
obowiązku; korekta 10%

• OMAWIANY PRZEPIS: art. 38 ust. 4a pkt 2 PZP z 2004 r.
• ARGUMENT BENEFICJENTA: brak nieprawidłowości, szkody, ew. zasadność 

obniżenia korekty do 5% (zastosowana pozycja 16 taryfikatora -
Niedozwolona modyfikacja SIWZ lub dokumentów koncesji, przewiduje 
stawkę pomniejszenia korekty 25% z możliwością jej obniżenia do 
wysokości 10% albo 5%)

• STANOWISKO WSA : oddalenie skargi beneficjenta

Przykład 4 – wyrok WSA w Szczecinie I SA/Sz 43/21 
„ W ocenie Sądu uzasadnienie przez organ zastosowania obniżonej do 
wysokości 10% korekty jest prawidłowe i można uznać je za skuteczny 
argument przemawiający za zastosowaniem przyjętej korekty. Należy 
zaznaczyć, że zawsze tam gdzie regulacje prawne pozostawiają organowi 
swobodę w orzekaniu (w rozpoznawanym przypadku w wyborze korekty z 
przedziału pomiędzy 25%, 10% a 5%) to winien on w treści uzasadnienia 
szczegółowo wyjaśnić dlaczego wybrał taki, a nie inny sposób rozstrzygnięcia 
sprawy.”
„ Oznacza to, że zasadnie przyjął organ, że w rozpoznawanej sprawie, dla oceny 
sytuacji Skarżącej, należało – tak jak to uczynił organ - zastosować 
Rozporządzenie w sprawie korekt finansowych z 2016 r. w brzmieniu nadanym 
mu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zaś 
zapisy Decyzji KE miały charakter posiłkowy przy wymierzaniu korekty 
finansowej w tej konkretnej sprawie.”
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Przykład 5 – niewniesienie wadium
• wyrok WSA w Białymstoku I SA/Bk 388/19 z 9.10.2019 r. (prawomocny):
• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty 

budowlane oraz dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia
• ZARZUT: m.in. zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, pomimo 

nieprawidłowego wniesienia wadium, tj. wniesienia wadium po terminie 
składania ofert, gdyż  przelew został zlecony przez wykonawcę przed 
terminem, ale zaksięgowany u beneficjenta po terminie; 5% korekty

• OMAWIANY PRZEPIS: art. 7 ust. 1 i 89 ust. 1 pkt 7b PZP z 2004 r.
• ARGUMENT BENEFICJENTA: chwilowy brak zaksięgowania środków, 

formalność, brak szkody, ew. szkoda przy powtarzaniu postępowania z 
uwagi na wzrost cen usług budowlanych i rosnącą inflację

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi beneficjenta na decyzję instytucji o 
zwrocie środków

Przykład 5 – wyrok WSA w Białymstoku I SA/Bk 388/19 
„Tut. Sąd podziela przy tym pogląd konsekwentnie prezentowany przez Krajową 
Izbę Odwoławczą, wedle którego wadium powinno być wniesione przed 
upływem terminu składania ofert (…)(por. m.in. wyrok KIO z 11 czerwca 2014 r. 
KIO 1073/14, KIO 1088/14, a także wyrok KIO z 13 lutego 2017 r. KIO 217/17).”
„Powyższe zaś, jak stwierdził organ, doprowadziło do naruszenia zasady 

konkurencyjności, bowiem istnieje zasadne prawdopodobieństwo, że wskutek 
ogłoszenia ponownego postępowania, zgłosiłaby się do niego większa liczba 
potencjalnych wykonawców, którzy przedstawiliby konkurencyjne oferty (w 
szczególności zaś niższe, niż oferta Wykonawcy). Tym samym, Zamawiający mógł 
ponieść niższy koszt realizacji zamówienia, który przedstawiłby do rozliczenia i 
dofinansowania ze środków UE. Podnoszone w tym względzie przez skarżącego 
argumenty o wzroście cen usług budowlanych, nie mają w tym zakresie żadnego 
znaczenia, bowiem z punktu widzenia art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, 
istotne jest to, że wskutek powyżej opisanego naruszenia przepisów P.z.p., 
potencjalnie mogło dojść do szkody w budżecie UE, co do czego tut. Sąd nie ma 
wątpliwości.”
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Przykład 6 – niewniesienie zabezpieczenia
• wyrok WSA w Opolu I SA/Op 157/21 z 13.05.2021 r. (prawomocny)
• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przebudowa ulic w zakresie oświetlenia ulicznego
• ZARZUT: zawarcie 4 umów z wykonawcami pomimo niespełnienia warunku 

wniesienia zabezpieczenia przed podpisaniem umowy; wniesienie 
zabezpieczenia od 1 do 11 dni po podpisaniu umowy; 25% korekty

• OMAWIANY PRZEPIS: art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 94 ust. 3 PZP z 2004 r.
• ARGUMENT BENEFICJENTA:  brak wyjaśnienia szkody; błędne ustalenia stanu 

faktycznego w zakresie terminów zawarcia umów z wykonawcami; daty na 
umowach dotyczyły zarezerwowania środków w planie finansowym 
beneficjenta z uwagi na jego wewnętrzne procedury; nowe dowody w sprawie, 
w tym korespondencja mailowa z wykonawcami i pokwitowania dot. doręczenia 
umów wykonawcom

• STANOWISKO WSA: uchylenie decyzji instytucji o zwrocie środków po 
ponownym rozpatrzeniu sprawy w wyniku wyroku NSA I GSK 1192/20 z 
11.12.2020 r.

Przykład 6 – wyrok WSA w Opolu I SA/Op 157/21 
„ Organ nie wyjaśnił bowiem wszystkich istotnych okoliczności związanych z 
nałożeniem korekt finansowych (zasadnością ich nałożenia, wagą i charakterem 
stwierdzonych nieprawidłowości, odmową obniżenia korekty) i nie uzasadnił 
należycie swojej decyzji ograniczając się do ogólnikowych stwierdzeń 
odnoszących się do: potencjalnej szkody w budżecie ogólnym UE; oceny 
charakteru i wagi stwierdzonych nieprawidłowości; okoliczności mogących 
uzasadnić obniżenie zastosowanej korekty finansowej).”
„(…) w rozpatrywanej sprawie zachodzi potrzeba dokonania ustaleń, które mają 
służyć merytorycznemu rozstrzygnięciu, co uzasadnia uchylenie zaskarżonej 
decyzji. (…) Co prawda Sąd dostrzega, że okoliczności te zostały poniesione przez 
stronę dopiero na etapie postępowania sądowego, niemniej jednak przy ocenie 
zaistniałej sytuacji, należy mieć na uwadze ogólne zasady postępowania 
administracyjnego, w tym zasadę prawdy obiektywnej. Stąd też merytoryczne 
zarzuty dotyczące kwestii kluczowych dla rozpoznania sprawy nie mogą być 
pomijane chociażby z uwagi na zas. praworządności i zas. prawdy materialnej. 
(…)”
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Przykład 7 – zmiana umowy
• wyrok WSA w Lublinie III SA/Lu 96/20 z 4.08.2020 oraz wyrok NSA I GSK 

1773/20 z 4.02.2021 r.
• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: montaż kolektorów słonecznych 
• ZARZUT: nieuprawniona zmiana umowy z wykonawcą (2 aneksy 

wydłużające okres realizacji zamówienia o łącznie 9 m-cy, czyli o okres 
dłuższy niż pierwotny okres realizacji zamówienia bez uzasadnienia i bez 
podstaw prawnych w umowie), korekta 25%

• OMAWIANY PRZEPIS:  art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 144 ust. 1e pkt 2 
lit a) PZP z 2004 r.

• ARGUMENT BENEFICJENTA: zmiana bez rzeczywistego wpływu na wynik 
postępowania, nieprzewidziane okoliczności w postaci bardzo licznych 
rezygnacji mieszkańców z montażu kolektorów

• STANOWISKO WSA i NSA: oddalenie skargi beneficjenta

Przykład 7 – wyrok NSA I GSK 1773/20
„Termin realizacji zamówienia jest niewątpliwie jednym z warunków, które mają 
mieć wpływ na podjęcie decyzji przez wykonawcę o chęci wzięcia udziału w 
postępowaniu i realizacji inwestycji. Ustalony przez Gminę w okolicznościach 
rozpoznawanej sprawy w styczniu 2018 r. termin realizacji zamówienia na 
sierpień 2018 r. (siedem miesięcy), mógł być zbyt krótki, przez co potencjalni 
wykonawcy nie złożyli ofert, gdyż nie mieli możliwości realizacji przedmiotu 
zamówienia w terminie wskazanym przez zmawiającego. Wydłużenie terminu 
realizacji zamówienia aż do maja 2019 r., a więc o dziewięć miesięcy, czyli o 
okres dłuższy niż pierwotnie określony czas realizacji inwestycji (siedem 
miesięcy), niewątpliwie stanowiło zmianę istotną w rozumieniu art. 144 ust. 1e 
pkt 2 lit. a) p.z.p. (…). Gdyby bowiem ostateczny termin realizacji zamówienia 
(maj 2019 r. a nie sierpień 2018 r.) był znany wykonawcom przed upływem 
terminu składania ofert, to mogłoby to mieć wpływ na decyzję o ubieganiu się 
przez nich o jego udzielenie. Tak znacząca zmiana termin wykonania umowy 
mogła wpłynąć zarówno na decyzję o złożeniu oferty, jak i na ceny złożonych 
ofert, uwzględniające możliwość nałożenia przez zamawiającego kary umownej.”
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• wyrok WSA w Olsztynie I SA/Ol 37/20 z 4.03.2020  (prawomocny)
• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu 

do przedszkoli; szacunkowa wartość zamówienia 86.640 zł
• ZARZUT: niewłaściwe stosowanie PZP zamiast zasady konkurencyjności, 

niekonkurencyjny tryb postępowania w oparciu o wewnętrzny regulamin 
udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; korekta 
100%

• OMAWIANY PRZEPIS:  pkt 1 lit. b i pkt 4 rozdziału 6.5.2 Wytycznych z 
19.07.2017 r.

• ARGUMENT BENEFICJENTA: brak szkody, brak naruszenia PZP
• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi beneficjenta

Przykład 8 – niewłaściwe stosowanie PZP zamiast 
zasady konkurencyjności

„ IZ słusznie oceniła, że nastąpiły przesłanki zwrotu otrzymanego dofinansowania 
ze środków unijnych, przy czym w aspekcie obowiązku realizacji zasady 
konkurencyjności najbardziej istotny był brak opublikowania zapytania 
ofertowego w odpowiedniej bazie. Bezspornie zaniechanie publikacji w bazie 
konkurencyjności mogło zawęzić krąg potencjalnych oferentów, a to z kolei 
wskazywało na hipotetyczną możliwość wystąpienia szkody w budżecie UE (…).”
„Ponadto wskazania wymaga, że wbrew zarzutom skargi, w niniejszej sprawie 
dokonano oceny charakteru i wagi tego naruszenia (…) Możliwość obniżenia 
wskaźnika procentowego korekty istnieje po stronie organu tylko w przepadku 
naruszeń mniejszej wagi. W niniejszej sprawie nie zapewniono równego 
traktowania potencjalnych wykonawców. Zaniechanie obowiązku informowania 
poprzez nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu, uniemożliwiło udział w 
postępowaniu wykonawcom, którzy byliby potencjalnie zainteresowani złożeniem 
oferty. Stwierdzona w tej sprawie nieprawidłowość ma charakter naruszenia 
godzącego w fundamentalne zasady rządzące zamówieniami i w efekcie 
prawidłowo nie stwierdzono podstaw do nawet min. miarkowania korekty.”

Przykład 8 – WSA w Olsztynie I SA/Ol 37/20 
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Przykład 9 – naruszenie zasady konkurencyjności
• wyrok WSA w Warszawie V SA/Wa 722/20 z 25.11.2020 (nieprawomocny)
• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia  w 

projekcie partnerskim, zamówienie wszczęte 2 listopada 2015 r.
• ZARZUT: wybór wykonawcy przed upublicznieniem zapytania ofertowego, 

brak upublicznienia zapytania ofertowego w DZ. U.UE oraz konflikt 
interesów (powiązanie między parterem a wykonawcą); korekta 100%

• OMAWIANY PRZEPIS:  pkt 7 lit. a tiret I i lit b oraz pkt 8 rozdziału 6.5.3 
Wytycznych z 10.04.2015 r.

• ARGUMENT BENEFICJENTA: m.in. protokoły audytu KAS niewykazujące 
nieprawidłowości; zatwierdzanie płatności przez IP na etapie realizacji 
projektu i wykrycie nieprawidłowości na kontroli w okresie trwałości; 
nieodstąpienie od korekty lub brak jej miarkowania pomimo osiągnięcia 
celów projektu

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi beneficjenta

Przykład 9 – wyrok WSA w Warszawie V SA/Wa 722/20 
„W ocenie Sądu organ również szczegółowo uzasadnił i wyjaśnił wysokość 
nałożonej korekty wskazując przy tym, że nieprawidłowość polegająca na 
wystąpieniu konfliktu interesów w udzielaniu zamówienia została stypizowana 
w Rozporządzeniu ws. korekt i jest obarczona korektą 100% bez dopuszczenia 
możliwości zastosowania obniżonej stawki ze względu na charakter czy wagę 
nieprawidłowości. Trzeba bowiem zgodzić się z organem, iż jedynie 
nieprawidłowość dotycząca braku publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym UE obarczona jest korektą 25%, jednakże wartości korekt nie 
sumują się, dlatego też w sytuacji stwierdzenia w zamówieniu korekty 25% i 
100%, całość wydatków objętych postępowaniem jest niekwalifikowalna.”
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Przykład 9 – wyrok WSA w W-wie V SA/Wa 722/20 c.d. 
„Następną kwestią podnoszoną przez Skarżącą jest kwestia prawidłowości i 
możliwości przeprowadzania kontroli i prowadzenia postępowania w wyniku jej 
ustaleń.
Z treści § 17 ust. 4 umowy o dofinansowanie wiążącej Stronę skarżącą wynika, 
że kontrole i weryfikacja wydatków mogą być przeprowadzane w dowolnym 
terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji projektu oraz przez okres 5 lat, a 
w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat od dnia 
zakończenia realizacji projektu. Postanowienia te są zgodne z art. 23 ust. 3 
ustawy wdrożeniowej, nadto z art. 24 ust. 2 tej ustawy wynika, iż 
niestwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w toku wcześniejszej kontroli nie 
stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, w przypadku 
późniejszego stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości. (...) Trzeba zatem 
zgodzić się i w tym względzie z organem, że z cyt. przepisów nie wynika, że 
organ w okresie trwałości nie może stwierdzić nieprawidłowości innej, aniżeli 
naruszenie trwałości, o której mowa w art. 71 ust. 1 Rozp. Ogólnego.”

Przykład 10 – naruszenie zasady konkurencyjności
• wyrok WSA w Kielcach I SA/Ke 357/19 z 28.11.2019 oraz NSA I GSK 468/20 z 

30.09.2020 r.
• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, 2018 
• ZARZUT: zastosowanie nieistniejącego kodu CPV,  zastosowanie 

nieproporcjonalnego warunku udziału w postępowaniu w postaci 
przychodów z tytułu sprzedaży i montażu elektrowni fotowoltaicznych na 
poziomie min. 6 mln zł netto, podczas gdy szacowana wartość zamówienia to 
niecałe 3 mln zł netto oraz wybór wykonawcy, który nie spełniał warunków 
udziału w postępowaniu (potwierdzenie przychodów dopiero po terminie 
składania ofert z uwagi na terminy sporządzania sprawozdań finansowych); 
korekta 25%

• OMAWIANY PRZEPIS:  pkt 7, pkt 8 rozdziału 6.5.3 Wytycznych z 19.07.2017 r.
• ARGUMENT BENEFICJENTA: brak szkody, brak jasnych wytycznych dot. 

warunków
• STANOWISKO WSA i NSA: oddalenie skargi beneficjenta
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Przykład 10 – wyrok NSA I GSK 468/20
„Za nietrafny należy uznać kolejny argument na poparcie zarzutu zmierzającego 
do podważenia stanowiska, że skarżąca kasacyjnie w sposób nadmierny i 
nieuzasadniony wartością zamówienia ograniczyła dostęp do zamówienia innym 
wykonawcom poprzez ustanowienie warunku wykazania się przychodem co 
najmniej 6 000 000 złotych netto (przy szacunkowej wartości zamówienia 2 825 
550 złotych) . W tym zakresie strona odwołuje się do potrzeby zapewnienia 
dbałości o jakość i rzetelność wykonania zamówienia. (…) Skarżąca kasacyjnie w 
istocie nie wykazała dlaczego uznaje, że ustalony przez nią próg jest adekwatny z 
punktu widzenia powyższej zasady. Zważywszy natomiast, że nawet jedyny 
podmiot, który złożył ofertę w postępowaniu nie spełnił tego warunku trudno 
skutecznie zarzucić, że niezasadne było przyjęcie przez organ a następnie przez 
Sąd I instancji, iż przy ocenie należy uwzględnić szacunkową wartość zamówienia 
a nie inne jeszcze okoliczności. Tym samym powyższa argumentacja strony 
również nie zasługuje na aprobatę.”

Przykład 10 – wyrok NSA I GSK 468/20 c.d.
„ Odnośnie zarzutu dotyczącego kodu CPV (ang. Common Procurement
Vocobulary) należy wskazać, że CPV umożliwia jednolitą w skali całej UE 
klasyfikację zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień został stworzony 
po to, by zamawiający mieli możliwość jednoznacznego określenia przedmiotu 
zamówienia. Posługiwanie się przez zamawiających słownikiem CPV jest 
obowiązkowe. (…) Dlatego rację ma organ , a w ślad za nim Sąd I instancji, że 
brak lub nieprawidłowy kod CPV wpływa na krąg potencjalnych wykonawców, 
którzy mogliby być zainteresowani realizacją zamówienia. Z uwagi na to, że błąd 
skarżącej spółki dotyczył jednej z 9 cyfr a jednocześnie spółka precyzyjnie 
wskazała w zapytaniu ofertowym co jest przedmiotem zamówienia słusznie organ 
uznał, że zasadnym jest obniżenie stawki procentowej korekty z 10% do 5%. Nie 
można podzielić stanowiska skarżącej, która wywodzi, że zastosowanie tej 
korekty jest nadmiernym formalizmem, gdyż najczęściej oferty składają lokalni 
wykonawcy bowiem zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców (również z innych państw unijnych) odgrywa szczególne znaczenie 
już na etapie przygotowania zapytania ofertowego.”
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Unikanie korekt i dobre praktyki
• Znaj dobrze umowę o dofinansowanie i wniosek o dofinansowanie
• Czytaj dokumenty i interpretacje (Instytucji Koordynującej w Ministerstwie 

Funduszy i Polityki Regionalnej, IZ, UZP)
• Do realizacji zamówień publicznych angażuj wyspecjalizowaną kadrę
• Planuj udzielanie zamówień publicznych z wyprzedzeniem
• Planuj sytuacje szczególne, w tym możliwe zmiany umowy z wykonawcą
• Zastosowanie zasady „dwóch par oczu”
• Dbaj o przejrzystość
• Dbaj o produkty i rezultaty oraz ich cenę
• Dbaj o porządek i właściwą archiwizację dokumentacji (ścieżkę audytu) 
• Pytaj

Dobre praktyki
• Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie 

zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów 
popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, Komisja Europejska, 2015 r.

• UWAGA! Podkreślona rola przygotowania i planowania  - braki na tym 
etapie wywołują błędy i problemy przy wyborze wykonawców i realizacji 
zamówienia
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Na zakończenie
• Pytania?
• Komentarze?
• Wątpliwości?

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 66 00
mail:  pg@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę


