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Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia i regulacje

2. Aktualne dokumenty i wytyczne dotyczące kwalifikowalność wydatków 

w  projektach realizowanych w ramach RPO 2014-2020 w zakresie EFS

3. Obszary nieprawidłowości w realizacji projektów finansowanych z EFS

4. Konsekwencje nieprawidłowości i nadużyć.

5. Reguła proporcjonalności.  Odzyskiwanie   środków – art. 207 ufp

6. Podsumowanie, pytania uczestników.
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Podstawowe pojęcia i regulacje

Znaczenie pojęć i skrótów znajdziemy: 

• SZOOP  RPO WP – rozdział: SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY

• Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu 
teleinformatycznego SL2014 z 21 lipca 2020 r. wraz z 
instrukcją wypełniania wniosku o płatność
• Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć

• Wytyczne

• Regulamin Konkursu
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Dokumenty i Wytyczne 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 

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

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

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 –
aktualnie obowiązujące 
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https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/


Wytyczne 
• Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020;

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

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

• Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 -2020; 

• Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w 
postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

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

• Katalog stawek rynkowych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. 5



Wytyczne zawieszone
pierwszy okres zawieszenia: 01.02- 31.12 2020

wybrane wydłużenia zawieszenia do 31.12.2021
• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 
na lata 2014-2020  

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

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 -

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
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Zakres zawieszenia Wytycznych

1) umożliwienie uznania za dopuszczalny procentowego poziomu 
wartości wydatków na zakup środków trwałych o wartości 
jednostkowej wyższej niż 10 000 zł netto w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 
w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS 
wykraczającego ponad poziom określany przez IZ PO w PO lub 
w SZOOP

2) umożliwienie uznania kwalifikowalności wydatków związanych 
z zaangażowaniem zawodowym personelu projektu w projekcie lub 
projektach mimo, że łączne zaangażowanie zawodowe personelu, 
niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy UE oraz działań finansowanych 
z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych 
podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie; 7



Zakres zawieszenia Wytycznych

3) umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów zaangażowania 
pracownika beneficjenta pełniącego rolę personelu projektu, do 
realizacji zadań w ramach projektu także na podstawie stosunku 
cywilnoprawnego; 

4) umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy personelu projektu zaangażowanego na 
podstawie stosunku pracy niezależnie od wymiaru czasu pracy; 

5) umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich 
projektów EFRR/FS mimo, że możliwość ta nie wynika z 
wytycznych, SZOOP, regulaminu konkursu, dokumentacji 
dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym lub 
umowy o dofinansowanie projektu. 
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Wytyczne należy stosować w oparciu 

o odpowiednie przepisy ustawodawstwa krajowego i unijnego. 

Odpowiedzialność za znajomość podstawowych dokumentów, 

zasad i wytycznych spoczywa na Wnioskodawcy. 

Wnioskodawcy maja obowiązek  na bieżąco zapoznawać się 

z informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych 

www.rpo.podkarpackie.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl, 

gdzie publikowane są aktualnie obowiązujące dokumenty. 9



Interpretacja Wytycznych

• IZ PO zapewnia, aby każdy zainteresowany podmiot mógł zwrócić się 
pisemnie z prośbą o dokonanie indywidualnej interpretacji postanowień 
Wytycznych dla konkretnego stanu faktycznego. 

• W pierwszej kolejności pytania należy kierować do  właściwej instytucji 
będącej stroną umowy.

• W przypadku wątpliwości dotyczącej rozstrzygnięcia danej kwestii, przed 
udzieleniem odpowiedzi instytucja ta powinna zwrócić się odpowiednio 
do IP PO lub IZ PO, czyli do instytucji nadrzędnej.

• W sytuacji, gdy zainteresowany podmiot nie zgadza się z interpretacją 
wydaną przez IW PO lub IP PO, a instytucja ta odmówiła skierowania 
pytania do instytucji nadrzędnej, może on bezpośrednio zwrócić się 
odpowiednio do IP PO lub IZ PO. Instytucja nadrzędna powinna 
poinformować instytucję na niższym poziomie o wpływie zapytania 

i przekazać jej do wiadomości udzieloną odpowiedź.
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Nieprawidłowością jest jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa 
wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu 
gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę 
w budżecie ogólnym UE w drodze finansowania nieuzasadnionego 
wydatku z budżetu ogólnego. 

Za przesłanki zwrotu uzyskanej korzyści należy uznać:
• naruszenie przepisu prawa wynikające z działania lub zaniechania; 
• wystąpienie lub możliwość wystąpienia szkody w ogólnym 
budżecie UE lub w budżetach, które są zarządzane przez UE, 
wynikające z nieuzasadnionego wydatku. 

Nieprawidłowość



Wykrywanie  nieprawidłowości 
w realizacji projektów finansowanych 

z EFS w ramach RPO WP 2014-2020

• Wewnętrzne  kontrole/audyt/ewaluacja on-going 

• Kontrole realizacji projektu, 

• Kontrole działalności Beneficjenta

• Donosy i skargi
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Kontrole w projektach 

Beneficjent jest obowiązany poddać się kontroli oraz audytowi
w zakresie prawidłowości realizacji Projektu przeprowadzanych 
przez: 

• Instytucję Zarządzającą, 

• Instytucję Audytową, 

• Komisję Europejską, 

• Europejski Trybunał Obrachunkowy 

• instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub 
audytów na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień. 

Obowiązek poddania się kontroli dotyczy także Partnera. 
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Rodzaje kontroli
• kontrole systemowe, 

✓weryfikacje wydatków, w tym: weryfikacje wniosków o płatność 
beneficjenta, 

✓kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, 

✓kontrole krzyżowe, 

✓kontrole na zakończenie realizacji projektu, 

✓kontrole trwałości projektu. 

• kontrole doraźne

• kontrole dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia 
właściwych procedur w zakresie udzielania zamówień lub udzielania 
pomocy publicznej; 

• inne kontrole wynikające z podpisanej z beneficjentem umowy o 
dofinansowanie lub z decyzji o przyznaniu dofinansowania.

14



Weryfikacja wniosków o płatność

Weryfikacji podlega każdy wniosek o płatność.
Sprawdzana jest co najmniej próba dokumentów poświadczających 
prawidłowość wydatków ujętych w każdym wniosku o płatność. 
Kontrola dokumentów jest prowadzona na podstawie ich 
elektronicznej wersji, przekazywanych za pomocą systemu 
teleinformatycznego. 

Do weryfikacji wykorzystuje się także inne informacje np. wyniki 
kontroli innych instytucji.

W sytuacji stosowania ryczałtowych metod rozliczania wydatków, 
weryfikacja wniosku o płatność obejmuje sprawdzenie osiągnięcia 
wskaźników dla rozliczanych kwot na podstawie oświadczeń.
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Kontrola na miejscu realizacji projektu
Kontrola na miejscu realizacji jest formą weryfikacji wydatków 
potwierdzającą, że: 
•współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, 
•faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o 
dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o 
płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji 
kontrolującej, 
•wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z 
realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są 
zgodne z wymaganiami

16



Wizyty monitoringowe
Weryfikacja projektu podczas wizyty monitoringowej może 
obejmować m. in.: 

• sprawdzenie postępu w realizacji wykonanych prac oraz czy 
produkty i usługi zostały dostarczone, •procedury kontroli 
wewnętrznej beneficjentów, •analizowanie zapisów w ewidencji 
księgowej beneficjenta, 

• realizację obowiązków w zakresie informacji i promocji,

• sprawdzenie prawidłowości w zakresie wypełniania obowiązków 
dotyczących przechowywania dokumentacji 

• sprawdzenie zgodności formy wsparcia z wnioskiem o 
dofinansowanie projektu, 

• sprawdzenie faktycznej liczby uczestników w zadaniach 
merytorycznych objętych projektem 17



Kontrole krzyżowe
Celem kontroli krzyżowej  jest weryfikacja i wykluczenie podwójnego 
finansowania wydatków w ramach różnych PO poprzez przeprowadzenie 
czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektów lub w siedzibie 
beneficjenta 

Ze względu na cele kontroli krzyżowej wyróżnia się: 

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

• kontrolę krzyżową horyzontalną, której celem jest wykrywanie i 
eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych PO,

• kontrolę krzyżową międzyokresową, której celem jest wykrywanie i 
eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO dwóch 
perspektyw finansowych. 
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Obowiązki podczas kontroli

Beneficjent ma obowiązek: 

•niezwłocznego przedstawiania, na żądanie kontrolera, materiałów 
i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentów 
związanych bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności 
dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków; 

•sporządzenia niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpisów lub 
wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych 
na podstawie dokumentów; 

•udzielenia kontrolerowi, w wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub 
pisemnych wyjaśnień; 

•zapewnienia pełnego dostępu do urządzeń, obiektów, terenów i 
pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest 
dokumentacja dotycząca realizacji Projektu. 
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Wydatki niekwalifikowalne

• Wydatki uznane za niekwalifikowalne, a związane 
z realizacją projektu, ponosi  beneficjent jako strona umowy 
o dofinansowanie projektu.

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) zawierają 
listę wydatków obligatoryjnie niekwalifikowalnych oraz warunki 
kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektu 

• Wytyczne mają zastosowanie do wydatków ponoszonych 
w ramach współfinansowania krajowego, wspófinansowania ze 
środków unijnych oraz wkładu własnego w ramach realizacji 
projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych lub z FS.
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Warunki kwalifikowalności wydatków

Punktem wyjścia dla weryfikacji kwalifikowalności 
wydatków na etapie realizacji projektu jest zatwierdzony 
wniosek o dofinansowanie projektu.

Kwalifikowalność wydatków determinują:

• Umowa o dofinansowanie realizacji projektu, 

• obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego,

• obowiązujące dokumenty programowe i wytyczne.
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Kwalifikowalność wydatków

• Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję 
Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.

• Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu 
w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych 
obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się 
zawarciem umowy. 
Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o zamówieniu 
publicznym lub zapytania ofertowego lub ogłoszenia o prowadzonym naborze 
pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że beneficjent 
udokumentuje publikację.

• W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie projektu) wersja Wytycznych wprowadza 
rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, warunki ewentualnego ich 
stosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed tym dniem oraz 
umów zawartych w wyniku postępowań przed dniem stosowania nowej wersji 
Wytycznych, określa IZ PO w umowie o dofinansowanie projektu. 22



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Fakt, że dany projekt został zakwalifikowany do 
wsparcia w ramach PO nie oznacza, że wszystkie 
wydatki poniesione podczas jego realizacji będą uznane 
za kwalifikowalne.

W przypadku gdy dofinansowanie w ramach projektu 
ma charakter pomocy publicznej ocena 
kwalifikowalności projektu uwzględnia przepisy 
obowiązujące wnioskodawcę w przedmiotowym 
zakresie.
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie 

zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami, 

umową o dofinansowanie i Wytycznymi oraz innymi 

dokumentami, do których stosowania beneficjent 

zobowiązał się w umowie o dofinansowanie.
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający 
łącznie następujące warunki:

a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym 
w umowie o dofinansowanie,

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
unijnego oraz prawa krajowego,

c) jest zgodny z PO i SZOOP,

d) został uwzględniony w budżecie projektu,

e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie,
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został 
poniesiony w związku z realizacją projektu,

g) został dokonany w sposób racjonalny i efektywny, 
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów, 

h) został należycie udokumentowany,

i) został wykazany we wniosku o płatność

j) dot. towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub 
robót zrealizowanych w tym zaliczek dla wykonawców
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

k) nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego na mocy 
przepisów unijnych oraz Wytycznych, a także przepisów 
regulujących udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają 
zastosowanie,

l) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek 
kwalifikowalny określonymi w Wytycznych (szczegółowych) 
lub regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej 
naboru projektów pozakonkursowych.

27



ZASADA FAKTYCZNIE PONIESIONEGO WYDATKU

Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy 
rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako 
rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku 
płatniczego beneficjenta. Wyjątki stanowią:

a) wkład niepieniężny,

b) wkład w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych 
przez stronę trzecią na rzecz uczestników projektu 
w ramach projektów współfinansowanych z EFS,

c) koszty amortyzacji,
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d) rozliczenia dokonywane na podstawie noty księgowej, 

e) potrącenia - gdy dwie osoby są jednocześnie względem 
siebie dłużnikami i wierzycielami, 

g) wydatki poniesione przez partnera prywatnego  
w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego,

h) Odpisy na ZFŚS,

i) Płatności dokonywane w imieniu beneficjenta z rachunku 
ministra właściwego ds. finansów publicznych

ZASADA FAKTYCZNIE PONIESIONEGO WYDATKU
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c) wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie 
przekracza stawek rynkowych,

d) wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego może być 
poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,

e) w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz 
projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; 
ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem 
szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego 
rzeczoznawcę.

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY
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Obszary nieprawidłowości 

w realizacji projektów 

finansowanych z EFS w ramach 

RPO WP 2014- 2020

31



32

Kwalifikowalność uczestników projektu 

1. Uczestnicy, którzy nie spełniają kryteriów określonych w projekcie. 
niekwalifikowalny uczestnik = niekwalifikowalne wydatki poniesione na uczestnika

2.  Brak lub niekompletna dokumentacja pozwalająca potwierdzić 
kwalifikowalność uczestników projektu np. brak zaświadczeń z UP, brak 
orzeczeń o niepełnosprawności. 

3. Uchybienia w zakresie danych osobowych – brak polityki bezpieczeństwa 
oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, brak rejestru 
upoważnień wraz z upoważnieniami, błędy w zakresie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (np. brak umów powierzenia danych).

Nieprawidłowości w realizacji projektów



Nieprawidłowości w realizacji projektów
Kwalifikowalność personelu projektu

1. Zatrudnianie personelu projektu niezgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego np. umowy zlecenie zamiast umowy o pracę, umowy o dzieło 
zamiast umowy zlecenie.

2. Brak dokumentacji uzasadniającej wybór personelu projektu np. 
potwierdzającej kwalifikacje.

3. Zatrudnianie personelu na podstawie umowy i jednocześnie na podstawie 
umowy cywilnoprawnej

4. Brak oświadczenia potwierdzającego, że łączne zaangażowanie zawodowe 
personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania i miejsca 
zaangażowania nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

5. Zawyżanie stawek wynagrodzeń przyznawanych w projekcie w stosunku do 
stawek obowiązujących u Beneficjenta na tym samym lub porównywalnym 
stanowisku.

6. Brak prowadzonej ewidencji czasu pracy przez personel projektu. 33



Nieprawidłowości w realizacji projektów
Postęp rzeczowy realizacji projektu

1. Niekompletna dokumentacja dotycząca realizacji projektu 

(np. brak dzienników zajęć, certyfikatów, protokołów odbioru sprzętu, usług, 
pełnej dokumentacji dot. zamówień). 

2. Niezgodności pomiędzy postępem rzeczowym wykazywanym we 
wnioskach o płatność a dokumentacją potwierdzającą faktyczną 
realizację zadań. 

3. Niekompletna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie 
wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie. 

4. Nieosiągnięcie wskaźników założonych we wniosku o 
dofinansowanie. 
5. Nieprawidłowości w zakresie promocji projektu 
(np. nieprawidłowo oznakowana dokumentacja projektowa, plakaty). 34



Nieprawidłowości w realizacji projektów

Rozliczenia finansowe 

1. Braki w dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków 
wykazanych we wnioskach o płatność. 

2. Brak potwierdzenia zapłaty za wydatki ujęte we wnioskach o płatność 

3. Brak racjonalności poniesionych wydatków lub poniesienie ich w 
kwocie zawyżonej w stosunku do cen i stawek rynkowych. 

4. Brak dokumentacji potwierdzającej szacowanie wkładu własnego lub 
niewłaściwe dokonanie szacowania np. zawyżona wycena sal
wnoszonych jako wkład własny rzeczowy. 

5. Stosowanie niewłaściwych opisów dowodów księgowych. 

35



Opis faktur
• „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 –2020", w przypadku projektów współfinansowanych 
dodatkowo ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa, do 
powyższego opisu należy odpowiednio dodać: „oraz z budżetu 
Państwa". 

• Zapis ten może występować również w formie pieczęci.

• Numer ewidencyjny lub księgowy, jaki został nadany przez osobę 
prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe, (co do 
zasady powinien być zamieszczony w prawym, górnym rogu 
dokumentu
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Opis faktur cd
• Numer umowy o dofinansowanie projektu.

• Deklarowana łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w formie adnotacji np. 
„Wydatek kwalifikowalny wynosi .... PLN”, jak również wydatków poza projektem 
jeżeli występują w ramach faktury/dokumentu księgowego o równoważnej 
wartości dowodowej.

• Informacja o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentu.

• Opis faktury zawierający oświadczenie beneficjenta w zakresie stosowania 
procedur w sprawie udzielania zamówień: 

„Wydatki poniesione są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ... 
r. Nr ... poz. ...) na podstawie art. .... ust./pkt ....”-podany art. będzie wskazywał na 
zastosowany tryb lub na powód wyłączenia przepisów ustawy. 
W przypadku, gdy Beneficjent nie stosuje przepisów ustawy PZP, zobowiązany jest 
do dokonywania wydatków zgodnie z „Wytycznymi”

Opisy faktur powinny zostać potwierdzone podpisem osób upoważnionych do 
działania w imieniu beneficjenta
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Nieprawidłowości w realizacji projektów

Wybór wykonawców 

1. Nieprawidłowe sumowanie przedmiotów zamówienia, 
powodujące zastosowanie niewłaściwego trybu zakupowego tj. 
zakupów zgodnie z ustawą PZP, zasady konkurencyjności lub 
rozeznania rynku. 

2. Podział wartości zamówienia skutkujący ominięciem przepisów 
ustawy lub wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

3. Błędy proceduralne w postępowaniach z zakresu wyboru 
wykonawców prowadzonych na podstawie ustawy PZP:

• błędy w protokole,

• brak staranności w dokumentowaniu szacowania wartości zamówienia,

• podział wartości zamówienia skutkujący ominięciem przepisów ustawy,

• zastosowanie nieuzasadnionych kryteriów  skutkujących dyskryminacją 38



Nieprawidłowości w realizacji projektów

Wybór wykonawców  cd.

Błędy proceduralne w postępowaniach z zakresu wyboru wykonawców 
prowadzonych zgodnie z Zasadą konkurencyjności: 

1. błędy/braki w protokołach; 

2. brak oświadczeń zamawiającego i oferenta o braku powiązań 
kapitałowych i osobowych; 

3. błędy w dokumentowaniu postępowania: 

• brak potwierdzenia upublicznienia zapytania ofertowego, 

• nieprawidłowości związane z wyborem najkorzystniejszej oferty, 

• brak upublicznienia wyniku postępowania; 

4.  zastosowanie nieuzasadnionych kryteriów podmiotowych skutkujących 
dyskryminacją niektórych wykonawców. 39



Konsekwencje 

nieprawidłowości 

i nadużyć
40
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Państwo ma obowiązek  prowadzenia działań mających na celu ochronę 
interesów finansowych (zarówno własnych, jak i UE). 
Podstawowy  przepis w prawie unijnym to  art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.  Zgodnie z tym przepisem, UE i państwa członkowskie 
zwalczają nadużycia finansowe i wszelkie inne działania nielegalne naruszające 
interesy finansowe Unii.
Aktem normatywnym jest rozporządzenie w sprawie ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich
W myśl tego Rozporządzenia uznaje się, że każda nieprawidłowość będzie 
pociągała za sobą z reguły cofnięcie bezprawnie uzyskanej korzyści przez 
zobowiązanie do zapłaty lub zwrotu kwot pieniężnych należnych lub bezprawnie 
uzyskanych oraz przez całkowitą lub częściową utratę zabezpieczenia dla 
złożonego wniosku o przyznanie korzyści lub w momencie otrzymania zaliczki.

Podstawy prawne zwrotu pomocy finansowej



Skutki nieprawidłowości w realizacji projektów
• Stwierdzenie nieprawidłowych wydatków we wniosku o płatność przed 

jego zatwierdzeniem, o czym mowa w art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy 
wdrożeniowej, nie wiąże się z obniżeniem współfinansowania UE dla 
projektu. 

• W miejsce wydatków nieprawidłowych beneficjent może przedstawić 
inne wydatki kwalifikowalne, nieobarczone błędem. Jako wydatki 
nieobarczone błędem należy traktować również wydatki skorygowane 
Gdy beneficjent nie może przedstawić do współfinansowania innych 
wydatków współfinansowanie UE dla projektu ulega obniżeniu. 

• Instytucja weryfikująca wniosek o płatność informuje beneficjenta w 
formie pisemnej a beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
informacji o pomniejszeniu może wnieść umotywowane pisemne 
zastrzeżenia. Pozytywne rozpatrzenia zastrzeżeń skutkuje zmianą we 
wniosku o płatność 

42



Skutki nieprawidłowości w realizacji projektów
• W przypadku wykrycia nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku o 

płatność występuje  OBOWIĄZEK nałożenia korekty finansowej na wydatki 
w ramach projektu. 
Wiąże się to z obniżeniem całkowitej kwoty współfinansowania UE dla 
danego projektu o kwotę nałożonej korekty. 

• Beneficjent w miejsce nieprawidłowych wydatków nie ma już możliwości 
przedstawienia do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, 
nieobarczonych błędem.

• Kwota korekty powinna być równa kwocie nieprawidłowo poniesionego 
wydatku

• W przypadku, gdy nieprawidłowość dotyczy zamówień publicznych, należy 
zastosować stawkę procentową korekty określoną w taryfikatorze

• W przypadku nieprawidłowości polegającej na niezachowaniu trwałości 
projektu stosuje się korektę proporcjonalną do okresu, przez który 
trwałość projektu nie została zachowana 43
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Końcowe rozliczenie projektu

Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i 

FS na lata 2014-2020, kwalifikowalność wydatków w projekcie oceniana jest 

w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych projektu.

Na etapie końcowego wniosku o płatność projekt rozliczany jest pod względem

finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia tychże założeń, co jest określane

jako „reguła proporcjonalności”.

W przypadku stwierdzenia niezrealizowania specyficznego/ych kryterium/ów

premiującego/ych może istnieć obowiązek zastosowania reguły proporcjonalności

oraz dodatkowo może zostać obniżona stawka kosztów pośrednich niezależnie od

zastosowania reguły proporcjonalności.



ROZLICZENIA METODĄ UPROSZCZONĄ

Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki 

poniesione.  

Z punktu widzenia wymagań odnośnie realizacji  projektu nie ma 

obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych 

w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które 

zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. 

Ponoszenie wydatków musi odbywać się zgodnie z prawem 

obowiązującym beneficjenta.
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Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod 

dokonywana jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i 

osiągnięte wskaźniki, przy czym:

a) w przypadku stawek jednostkowych – weryfikacja wydatków polega 

na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały 

zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki 

produktu lub rezultatu osiągnięte; rozliczenie następuje według 

ustalonej stawki w zależności od faktycznie wykonanej ilości dóbr/usług 

w ramach danego projektu,

ROZLICZENIA METODĄ UPROSZCZONĄ
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b) w przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na 

sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały 

zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu lub 

rezultatu osiągnięte.

Rozliczenie, co do zasady, jest uzależnione od zrealizowania danego działania, ale 

może być również dokonywane w etapach w zależności od specyfiki projektu, np. 

gdy w ramach projektu zakłada się realizację różnych etapów działania, które 

mogłyby być objęte kilkoma kwotami ryczałtowymi,

ROZLICZENIA METODĄ UPROSZCZONĄ
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c) w przypadku stawek ryczałtowych – weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy 

beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej, 

wynikającą z Wytycznych, wytycznych programowych lub zasad przyjętych 

przez KE w odpowiednich aktach delegowanych oraz czy prawidłowo wykazał 

kwotę wydatków będących podstawą wyliczenia stawek ryczałtowych.

ROZLICZENIA METODĄ UPROSZCZONĄ
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Kwalifikowalność wydatków– kwoty ryczałtowe

Kiedy projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi i nie 

udało się zrealizować wskaźników przypisanych do zadań rozlicznych 

kwotą ryczałtową - wówczas za niekwalifikowaną uznaje się całość 

kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania 

Przykład:   Projekt ryczałtowy:

• zad. A – jedna kwota ryczałtowa 100 j., 

• zad. B – jedna kwota ryczałtowa 200 j., 

• zad. C – jedna kwota ryczałtowa 150 j.

• 49



Kwalifikowalność wydatków– kwoty ryczałtowe

Rozliczenie kwot ryczałtowych w poszczególnych zadaniach uwarunkowane jest 

zrealizowaniem wskaźników przypisanych do tych zadań i wskazanych w umowie 

o dofinansowanie projektu. Jeżeli wskaźniki osiągnięto w następujący sposób:

• zad. A – 100%,

• zad. B – 100%,

• zad. C – 80% – reguła proporcjonalności nie ma zastosowania, gdyż wskaźniki były 

przypisane bezpośrednio do kwot ryczałtowych, dlatego wartość docelowa 

wskaźnika w zad. C na poziomie 80% nie pozwala na zatwierdzenie kwoty 

ryczałtowej w założonej wysokości 150 j.
50



Nadużycia finansowe
• Zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii 

Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich: 
nadużycie finansowe jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie 
naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, 
polegające na: 

•wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych 
oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne 
zatrzymanie środków europejskich , 

•nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,

•niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały 
pierwotnie przyznane Powszechnie zalicza się do nich kradzież, korupcję, 
sprzeniewierzenie środków publicznych, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzanie w 
błąd, zmowę, pranie pieniędzy i ukrywanie istotnych faktów. Często wiąże się z 
wprowadzeniem w błąd dla osobistych korzyści, zapewnienia korzyści powiązanej 
osobie lub stronie trzeciej, czy też w celu narażenia kogoś na stratę. 
Podstawowym czynnikiem odróżniającym nadużycie finansowe od nieprawidłowości 
jest już sam zamiar osiągnięcia korzyści. 51



Zwalczanie nadużyć finansowych
Instytucja Zarządzająca RPO WP stosuje politykę zakładającą zero 

tolerancji dla nadużyć finansowych  i korupcji 

Obszary ryzyka dla nadużyć finansowych:

• składania fałszywych oświadczeń przez wnioskodawców na etapie aplikowania 
o ośrodki, np. w zakresie zgodności projektu z kryteriami wyboru, 
zawyżanie rozliczanego czasu i kosztów pracy personelu projektu w stosunku do 
faktycznego zapotrzebowania i realizacji, 

• przedkładania do refundacji fałszywych dokumentów finansowych lub 
kilkukrotne fakturowanie tej samej usługi/towaru,

• finansowania produktów niedostarczonych lub usług niewykonanych lub 
wykonanych na potrzeby niezwiązane z realizacją projektu, 

• rozliczanie kosztów w kwotach wyższych niż rzeczywiście poniesione,

• unikania stosowania wymaganych procedur lub manipulowania procedurami 
konkurencyjnymi w celu sprzyjania określonym oferentom 52



Reguła proporcjonalności 
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Reguła proporcjonalności

Reguła proporcjonalności dotyczy projektów rozliczanych na podstawie 

rzeczywiście poniesionych wydatków.

Zgodnie z regułą proporcjonalności, w przypadku nieosiągnięcia założeń 

merytorycznych projektu  - mierzonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu 

bezpośredniego, określone w ostatniej zatwierdzonej wersji wniosku 

o dofinansowanie - całość lub odpowiednia część wydatków dotychczas 

rozliczonych w ramach projektu uznawana jest za niekwalifikowalną. 

Wysokość wydatków niekwalifikowanych uzależniona jest od stopnia 

nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu. 
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Metodologia postępowania 

KROK 1 - OCENA WYKONANIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

KROK 2 - OCENA ZAISTNIENIA OBOWIĄZKU ZASTOSOWANIA REGUŁY PROPORCJONALNOŚCI

KROK 3 - PORÓWNANIE STOPNIA RALIZACJI WSKAŹNIKÓW ZE STOPNIEM WYKORZYSTANIA 

BUDŻETU

KROK 4 - WYLICZENIE BEZPOŚREDNICH WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH

KROK 5 - ANALIZA I EWENTUALNA DECYZJA O OBNIŻENIU WYSOKOŚCI ALBO ODSTĄPIENIU 

OD ŻĄDANIA ZWROTU ŚRODKÓW UZNANYCH ZA NIEKWALIFIKOWALNE

KROK 6 - WYLICZENIA WYDATKOW NIEKWALIFIKOWALNYCH W KOSZTACH POŚREDNICH

KROK 7 - WYLICZENIE WYDAKTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH Z TYTUŁU NIEZREALIZOWANIA 

SPECYFICZNEGO/YCH KRYTERIUM/ÓW PREMIUJĄCYCH

Reguła proporcjonalności
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Na zakończenie realizacji projektu tj. przed zatwierdzeniem końcowego 

wniosku o płatność dokonywana jest ocena realizacji założeń merytorycznych 

projektu, które mają odzwierciedlenie w osiągniętych wskaźnikach.

W przypadku niezrealizowania wskaźników na poziomie założonym we 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz stwierdzeniu podstaw do zastosowania 

reguły proporcjonalności, identyfikowane są zadania, w których wskaźniki nie 

zostały osiągnięte. Wskaźnikom przyporządkowana zostaje waga zależna od ich 

istotności dla realizacji zakresu merytorycznego i celu projektu.

W przypadku nadwykonania jakiegoś ze wskaźników, przyjmuje się, że stopień 

jego wykonania wynosi 100%.

1. OCENA WYKONANIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU
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1.OCENA WYKONANIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

Do wyliczenia wydatków niekwalifikowalnych w pierwszej kolejności 

uwzględnia się  wskaźnik/i, który/e odpowiadał/y za spełnienie kryteriów 

określonych w konkursie  - kryteria specyficzne dostępu lub kryteria specyficzne 

premiujące - jeśli było ich więcej niż jeden, wybrany zostaje  wskaźnik/i który/e 

w większym/największym stopniu powinny przyczynić się do osiągnięcia 

celu/ów projektu.  W przypadku kryteriów równoważnych oblicza się średnią z 

tych wskaźników. 

Ocena znaczenia wskaźników należy do kompetencji IP WUP. 

Decyzja w tym zakresie zależy  od oceny stanu faktycznego w indywidualnej 

sprawie. 
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1.OCENA WYKONANIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

Co do zasady, w każdym zadaniu, w którym nie zrealizowano na 

poziomie 100% wskaźników rezultatu lub produktu, które zostały uznane za 

istotne z punktu widzenia celu projektu, wydatki w odpowiedniej części należy 

uznać za niekwalifikowalne, z zastrzeżeniem kroku 3 oraz kroku 4. 

W przypadku niezrealizowania wskaźnika, dla którego nie wskazano 

źródła pomiaru lub informacja o nim jest błędna, kwestie sporne dotyczące 

stopnia jego realizacji są rozstrzygane/ interpretowane na korzyść Beneficjenta. 
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Wskaźnik

Wartość 

docelowa

wskaźnika

Wartość 

osiągnięta

wskaźnika

Stopień 

realizacji 

wskaźnika (%)

Istotność 

wskaźnika

Zad. A
nr 1 50 50 100% Istotny

nr 2 40 40 100% Istotny

Zad. B
nr 3 60 35 58%

Najbardziej 

istotny

nr 4 50 53 106%* Istotny

Zad. C nr 5 70 55 79% Istotny

Przykład 1    Projekt rozliczany wg rzeczywistych wydatków - zad. A, zad. B, zad. C

* wskaźnik osiągnięty na poziomie >100% traktujemy jako 100%.
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2. OCENA ZAISTNIENIA OBOWIĄZKU ZASTOSOWANIA 
REGUŁY PROPORCJONALNOŚCI 

W zależności od zapisów umowy o dofinansowanie projektu, niezrealizowanie założonych 

wskaźników, a tym samym nieosiągnięcie założeń merytorycznych, oznacza:

• nierozliczenie kwoty ryczałtowej bez stosowania reguły proporcjonalności, albo

• zastosowanie reguły proporcjonalności w projektach ryczałtowych - w odniesieniu 

do wskaźników innych niż przypisane do zadań rozliczanych kwotą ryczałtową; albo

• zastosowanie reguły proporcjonalności w projektach rozliczanych m.in. wg. 

rzeczywistych wydatków - z zastrzeżeniem:

✓ możliwości odstąpienia od zastosowania reguły proporcjonalności 

w przypadku działania siły wyższej 

✓ możliwości obniżenia wysokości albo odstąpienia od żądania zwrotu środków 

uznanych za niekwalifikowalne z tytułu reguły proporcjonalności
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2. OCENA ZAISTNIENIA OBOWIĄZKU ZASTOSOWANIA 
REGUŁY PROPORCJONALNOŚCI 

Od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności można odstąpić w 

sytuacji, gdy Beneficjent złoży wniosek, w którym przedstawi zaistnienie siły wyżej -

zdefiniowanej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od 

Beneficjenta, które zasadniczo i istotnie utrudniały wykonanie części lub całości zobowiązań 

wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł 

zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 

starannością.

Należy uzasadnić jakie działania i starania zostały podjęte aby osiągnąć założone wskaźniki.

IP WUP, może podjąć decyzję o odstąpieniu od rozliczenia projektu zgodnie 

z regułą proporcjonalności i o nienaliczaniu kosztów niekwalifikowalnych w projekcie.
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3 - PORÓWNANIE STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW 
ZE STOPNIEM WYKORZYSTANIA BUDŻETU

Istotą reguły proporcjonalności jest kwalifikowanie w projekcie 

wydatków w kwocie adekwatnej do poziomu osiągniętych w nim 

założeń merytorycznych, mierzonych za pomocą zdefiniowanych 

wskaźników monitorowania. 

Jeżeli na etapie końcowego rozliczenia projektu stopień realizacji 

wskaźników jest na poziomie równym lub wyższym w odniesieniu do 

stopnia wydatkowania budżetu projektu na ten cel, nie zostaną 

naliczone wydatki niekwalifikowalne z tytułu reguły proporcjonalności. 
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Wskaźnik

Wartość 

docelowa

wskaźnika

Wartość 

osiągnięta

wskaźnika

Stopień 

realizacji 

wskaźnika

%

Budżet 

założony 

PLN

Budżet 

zrealizowany

PLN

Stopień 

wydatkowani

a środków %

Zad. A

nr 1
50 45 90%

100 000 100 000 100%
nr 2

40 40 100%

Zad. B

nr 3
60 35 58%

100 000 87 000 87%
nr 4

50 53 106%*

Zad. C nr 5 70 55 79% 200 000 158 000 79%

Projekt rozliczany wg rzeczywistych wydatków - zad. A, zad. B, zad. C
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Wskaźnik rezultatu dotyczący 

efektywności 

zatrudnieniowej Stopień 

realizacji 

Budżet 

założony PLN

Budżet 

zrealizowany

PLN

Stopień 

wydatkowan

ia środków Wartość 

docelowa

Wartość 

osiągnięta

44% 41% 93% 100 000 92 000 92%

Poza wskaźnikami przypisanymi do zadań Beneficjent nie osiągnął wskaźnika 

rezultatu dotyczącego efektywności zatrudnieniowej w projekcie - stopień 

realizacji wyniósł 93%. W związku z tym, że efektywność zatrudnieniowa  została 

osiągnięta proporcjonalnie do stopnia wydatkowania środków w ramach 

projektu,  zgodnie z regułą proporcjonalności nie zostaną naliczone wydatki 

niekwalifikowane z tytułu zastosowania reguły proporcjonalności. 
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4 - WYLICZENIE BEZPOŚREDNICH WYDATKÓW 
NIEKWALIFIKOWALNYCH

Wyliczenie wysokości wydatków niekwalifikowalnych z tytułu reguły 

proporcjonalności rozpoczyna się od wyliczenia maksymalnej kwoty, jaką 

Beneficjent mógł wydatkować na osiągnięty zakres merytoryczny projektu, 

poprzez porównanie stopnia osiągniętego wskaźnika do zatwierdzonego budżetu 

projektu.  W wyliczeniu uwzględnia się wagę niezrealizowanego w pełni 

wskaźnika. Analiza uwzględnia logikę wsparcia w projekcie oraz specyficzny 

kontekst realizowanego projektu, oraz zależności pomiędzy wskaźnikami. 

Ocena kwalifikowalności wydatków w ramach reguły proporcjonalności zawsze 

jest prowadzona indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki projektu.
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Wskaźniki
Wartość 

docelowa

Wartość 

osiągnięta

Stopień 

realizacji 

%

Budżet 

założony 

PLN

Budżet 

zrealizow

any PLN

Stopień 

wydatkowa

nia środków 

%

Zad. A Doradztwo zawodowe

Liczba osób objętych doradztwem zawodowym 50 55 110%*

100 000 90 000 90%
Liczba osób, które zakończyły udział w 

doradztwie zawodowym zgodnie ze ścieżką
50 46 92%

Zad. B Szkolenia zawodowe

Liczba osób, które zakończyły udział w 

szkoleniach zawodowych
45 42 93%

150 000 124 000 82,7%
Liczba osób, które zdobyły certyfikat i uzyskały 

kwalifikacje zawodowe
45 26 58%

Należy przeanalizować, w jakim stopniu osiągnięte wskaźniki korespondują z wydatkowaniem  środków.
Na potrzeby wyliczenia wydatków niekwalifikowalnych należy wybrać wskaźnik, który w najwyższym 
stopniu przyczynił się do nieosiągnięcia celu projektu

Ustalenie bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych:               58% ze 150 000zł = 87 000zł

Ustalenie bezpośrednich wydatków niekwalifikowalnych:       Różnica 124 000zł – 87 000 zł = 37 000zł
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Wskaźniki

Wartość 

docelowa

wskaźnika

Wartość 

osiągnięta

wskaźnika

Stopień 

realizacji 

%

wskaźnika

Budżet 

założony PLN

Budżet 

zrealizowan

y

PLN

Stopień 

wydatkowan

ia środków 

%

Zad. A Doradztwo zawodowe

Liczba osób objętych doradztwem zawodowym 50 55 110%*

100 000 90 000 90%
Liczba osób, które zakończyły udział w 

doradztwie zawodowym zgodnie ze ścieżką
50 46 92%

Zad. B Szkolenia zawodowe

Liczba osób, które zakończyły udział w 

szkoleniach zawodowych
45 42 93% 150 000, w 

tym 50 000 

wkład 

prywatny

124 000, w 

tym 30 000 

wkład 

prywatny

82,7%
Liczba osób, które zdobyły certyfikat i uzyskały 

kwalifikacje zawodowe
45 26 58%

Ustalenie bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych:

Dofinansowanie: 58% ze 100 000zł = 58 000zł

Wkład własny: 58% z 50 000zł = 29 000zł

Razem: 87 000zł

Ustalenie wydatków bezpośrednich niekwalifikowalnych:

Różnica dofinansowania: 94 000zł – 58 000 zł = 36 000zł

Różnica wkładu własnego: 30 000zł – 29 000 zł = 1 000zł

Razem 37 000zł
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5 - ANALIZA I EWENTUALNA DECYZJA O OBNIŻENIU 
WYSOKOŚCI ALBO ODSTĄPIENIU OD ŻĄDANIA ZWROTU 
ŚRODKÓW UZNANYCH ZA NIEKWALIFIKOWALNE 

Wytyczne dopuszczają możliwość odstąpienia od żądania zwrotu 

środków uznanych za niekwalifikowalne z tytułu reguły 

proporcjonalności lub obniżenie ich wysokości, jeżeli Beneficjent 

o to zawnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia 

założeń, w tym wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia 

założeń projektu.
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5 - ANALIZA I EWENTUALNA DECYZJA O OBNIŻENIU 
WYSOKOŚCI ALBO ODSTĄPIENIU OD ŻĄDANIA ZWROTU 
ŚRODKÓW UZNANYCH ZA NIEKWALIFIKOWALNE 

Analizując wyjaśnienia Beneficjenta, IP WUP bierze pod uwagę: 

• Czy Beneficjent zareagował na zagrożenie bez zbędnej zwłoki? 

• Jeśli ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika było opisane we wniosku o 

dofinansowanie, to czy podjęto opisane we wniosku działania zapobiegające i 

minimalizujące?

• Czy podjął stosowane działania, inne (dodatkowe) niż założono we wniosku 

o dofinansowanie projektu i czy może to udowodnić, przedstawiając stosowne 

dokumenty? 
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• Czy zaistniała sytuacja jest wynikiem błędów popełnionych przez 

Beneficjenta i jego niedostatecznej staranności?

• Czy możliwe było przewidzenie zaistniałej sytuacji, ale Beneficjent 

zignorował to zagrożenie? 

• Czy (i w jakim zakresie) osiągnięcie wskaźników było kluczowe dla 

powodzenia projektu?

• Jaki jest ostateczny efekt realizacji projektu – czy (i w jakim zakresie) został 

osiągnięty/e cel/e projektu?

• Na jakim poziomie zostały zrealizowane pozostałe wskaźniki istotne z punku 

widzenia celu projektu (poziom ewentualnego nadwykonania)?
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6 - WYLICZENIA WYDATKOW NIEKWALIFIKOWALNYCH 
W KOSZTACH POŚREDNICH

Zgodnie z Wytycznymi, z uwagi na uznanie w kosztach bezpośrednich części 

wydatków za niekwalifikowalne z tytułu reguły proporcjonalności, 

proporcjonalnemu pomniejszeniu podlegają także wydatki rozliczone w kosztach 

pośrednich według przyjętej stawki ryczałtowej. 
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7 - WYLICZENIE WYDAKTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH 
Z TYTUŁU NIEZREALIZOWANIA SPECYFICZNEGO/YCH 
KRYTERIUM/ÓW PREMIUJĄCYCH

W przypadku, gdy nie zostały w pełni zrealizowane wskaźniki odpowiadające 

za spełnienie kryteriów specyficznych premiujących weryfikuje się, czy 

deklaracja spełnienia tych kryteriów złożona przez Beneficjenta zadecydowała 

o przyznaniu dofinansowania danemu projektowi. Jeżeli punkt/y premiujące 

nie wpływały na decyzję o przyznaniu dofinansowania, to pomimo 

niezrealizowania specyficznego/ych kryterium/ów premiującego/ych stawka 

kosztów pośrednich nie zostanie obniżona.



73

7 - WYLICZENIE WYDAKTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH 
Z TYTUŁU NIEZREALIZOWANIA SPECYFICZNEGO/YCH 
KRYTERIUM/ÓW PREMIUJĄCYCH

W sytuacji, gdy Beneficjent nie zrealizował w pełni wskaźników wynikających 

ze specyficznego kryterium premiującego /specyficznych kryteriów 

premiujących i jednocześnie punkty uzyskane za to kryterium /te kryteria 

miały wpływ na uzyskanie dofinansowania, każdorazowo IP WUP dokonuje 

pomniejszenia stawki kosztów pośrednich. Podstawą wyliczenia nowej 

wysokości stawki ryczałtowej jest wartość kosztów pośrednich już po jej 

ewentualnym pomniejszeniu zgodnie z procedurą opisaną w kroku 6.

Jeśli IP WUP uzna zaistnienia siły wyższej, to w takim przypadku odstępuje się 

od obniżenia stawki ryczałtowej kosztów pośrednich.
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7 - WYLICZENIE WYDAKTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH 
Z TYTUŁU NIEZREALIZOWANIA SPECYFICZNEGO/YCH 
KRYTERIUM/ÓW PREMIUJĄCYCH

Dodatkowe pomniejszenie kosztów pośrednich może zostać dokonane do wysokości 30%

kwoty kosztów pośrednich obliczonej w kroku 6 (jeżeli krok 6 nie miał zastosowania – do 

wysokości 30% kwoty kosztów pośrednich wskazanej w końcowym wniosku o płatność) –

jest to maksymalna kwota korekty, jaką może nałożyć IP WUP w związku z rażącym 

naruszeniem postanowień umowy w zakresie realizacji projektu.

Z uwagi na to, że specyficznych kryteriów premiujących może być więcej niż jedno,

i dodatkowo punktacja za nie może być bardzo zróżnicowana, nakładana korekta jest 

różnicowana  w zależności od liczby specyficznych kryteriów premiujących oraz stopnia 

niewykonania powiązanych z nimi wskaźników.
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Przykład 1
Kwota kosztów pośrednich obliczona w kroku 6 ma wartość 100 000 zł.
30% ze 100 000 zł = 30 000 zł 
30 000 zł to maksymalna kwota korekty na kosztach pośrednich jaką IP WUP może nałożyć 
na Beneficjenta, w sytuacji niewykonania wskaźników korespondujących ze specyficznym/ymi 
kryterium/ami premiującym/i - rzeczywista kwota korekty będzie zależała od konkretnego stanu rzeczy w 
projekcie. 
Przykładowo:
Jeśli było tylko jedno specyficzne kryterium premiujące i powiązany z nim wskaźnik nie został osiągnięty w 
ogóle, koszty pośrednie w tym przykładowym projekcie należy pomniejszyć o 30 000zł 
Jeśli specyficznych kryteriów premiujących było dwa, a punktacja za nie wynosiła odpowiednio 8 i 2 
punkty, należy obliczyć osobno dla każdego specyficznego kryterium premiującego, proporcjonalnie 
do punktacji otrzymanej za dane kryterium. :

Kryterium 

specyficzne 

premiujące 

Liczba punktów 

dodatkowych za 

spełnienie 

specyficznego kryterium 

premiującego

Udział wartości punktów za dane 

kryterium w ogólnej liczbie 

dodatkowych punktów za kryteria 

specyficzne premiujące, możliwych do 

uzyskania w danym konkursie (w %)

Wycena maksymalnej korekty 

według wagi punktowej za 

spełnienie kryterium 

specyficznego  premiującego 

Kryterium nr 1 8 80% 24 000 zł (80% z 30 000 zł)

Kryterium nr 2 2 20% 6 000 zł (20% z 30 000 zł)

RAZEM 10 100% 30 000zł



76

Kryterium 

specyficzne 

premiujące 

Liczba punktów 

dodatkowych za 

spełnienie kryterium 

specyficznego 

premiującego

Udział wartości punktów 

za dane kryterium w 

ogólnej liczbie 

dodatkowych punktów 

za kryteria specyficzne 

premiujące, możliwych 

do uzyskania w danym 

konkursie (w%)

Wycena maksymalnej 

korekty według wagi 

punktowej za spełnienie 

kryterium specyficznego 

premiującego

(Kmax)

Kryterium nr 1 15 37,5% 11 250 zł (37,5%z 30 000 zł)

Kryterium nr 2 10 25% 7 500 zł (25% z 30 000 zł)

Kryterium nr 3 5 12,5% 3 750 zł (12,5%z 30 000 zł)

Kryterium nr 4 5 12,5% 3 750 zł (12,5%z 30 000 zł)

Kryterium nr 5 5 12,5% 3 750 zł (12,5%z 30 000 zł)

RAZEM 40 100% 30 000 zł

Przykład 2 
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Kryterium 

specyficzne 

premiujące

Waga kryterium

Wartość 

docelowa 

wskaźnika

Wartość 

osiągnięta 

wskaźnika

Stopień 

realizacji 

wskaźnika (%)

Stopień 

niewykonania 

wskaźnika

Stopień 

niewykonania 

kryterium

„N”

Kryterium nr 1

15 punktów na 40 możliwych do 

uzyskania w konkursie za specyficzne 

kryteria premiujące

100 93 93% 7% 7%

Powyżej   Beneficjent otrzymał dodatkowe punkty za spełnienie kryterium specyficznego premiującego 
nr 1 – ponieważ tylko jeden przyjęty przez niego wskaźnik korespondował z tym kryterium, stopień 
niewykonania wskaźnika jest równy stopniowi niewykonania kryterium „N”. 

Jeśli mamy ustalone obie zmienne, tzn. wycenę maksymalnej korekty według wagi punktowej dla danego 
kryterium „Kmax” i wiemy, jaki jest stopień niewykonania tego kryterium („N”), możemy obliczyć 
ostateczną korektę kosztów pośrednich za niespełnienie danego kryterium specyficznego premiującego 
„KK”, która stanowi iloczyn obu wartości.

KK = Kmax * N

Ostateczna kwota korekty kosztów pośrednich za niespełnienie kryterium specyficznego premiującego nr 1 
wynosi:      7% z 11 250 zł  == 787,5 zł 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kryterium 

specyficzne 

premiujące

Liczba punktów 

dodatkowych za 

spełnienie 

kryterium

Wycena 

korekty 

według wagi 

punktowej

„Kmax”

Wskaźniki 

przypisane 

do 

kryterium

Wartość 

docelowa 

wskaźnika

Wartość 

osiągnięta 

wskaźnika

Wykonanie 

wskaźnika 

(osobno oraz 

dla danego 

kryterium)

Stopień 

niewykonan

ia kryterium

„N”

Wycena korekty 

według wagi 

punktowej oraz 

procentu 

niewykonania 

kryterium

„KK”

(kolumna nr 3 x 

kolumna nr 8)

Kryterium nr 1 15 11 250 zł

1a 100 40 40%

63% 37% 4 125 zł1b 100 50 50%

1c 100 100 100%

Kryterium nr 2 10 7 500 zł
2a 100 100 100%

95% 5% 375 zł
2b 100 90 90%

Kryterium nr 3 5 3 750 zł 3a 100 20 20% 20% 80% 3 000 zł

Kryterium nr 4 5 3 750 zł 4a 100 0 0% 0% 100% 3 750 zł

Kryterium nr 5 5 3 750 zł
5a 100 40 40%

70% 30% 1 125 zł
5b 100 100 100%

kwota korekty dla całości projektu „KCP” Suma: 12 375 zł
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Artykuł 207 ustawy o finansach publicznych w ust. 1 stanowi, że 
w przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich są wykorzystane: 

• niezgodnie z przeznaczeniem, 
• z naruszeniem procedur, 
• pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

podlegają one zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od 
dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
ostatecznej decyzji, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.

To unormowanie sankcjonuje szerszy zakres naruszeń niż przepisy unijne 
odnoszące się do nieprawidłowości. Niezgodne przeznaczenie środków oraz 
naruszenie procedur, oznacza, że wystąpienie szkody nie jest konieczne.

Nieprawidłowość – zwrot środków
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W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 
instytucja, która podpisała z beneficjentem umowę o 
dofinansowanie, wzywa do:
1) zwrotu środków lub

2)  do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Po bezskutecznym upływie terminu, organ wydaje decyzję 
określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego 
nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków.

Odzyskiwanie środków
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Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie 
kolejnej płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą 
zwrotowi.

Odsetki, nalicza się do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu 
do właściwej instytucji pisemnej zgody na pomniejszenie 
kolejnych płatności, jeżeli taka zgoda została wyrażona.

Pomniejszenie
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W przypadku, o którym mowa w ust. 1,  beneficjent zostaje wykluczony z 
możliwości otrzymania środków   jeżeli:

1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne 
dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów 
potwierdzających nieprawdę lub
2)  nie zwrócił środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia 
upływu terminu, 
3) okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia 
przestępstwa, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej 
wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem 
sądowym.
4)  Okres wykluczenia, rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, stała się 
ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia dokonania 
zwrotu tych środków. 

Wykluczenie
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Przepisu o wykluczeniu nie stosuje się do podmiotów:
• które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania 

interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność 
wdrożenia działania w ramach programu lub znacznej jego 
części,

• do jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób 
prawnych, 

• instytutów badawczych prowadzących działalność leczniczą, 
• podmiotów leczniczych utworzonych przez organy administracji 

rządowej lub prowadzonych przez uczelnie medyczne, 

Wykluczenie
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Korekta finansowa
Jeśli w trakcie postępowania o zamówienie publiczne finansowanego 
z pomocą środków unijnych dochodzi do nieprawidłowości, to 
zamawiający musi się liczyć z nałożeniem korekty finansowej, co w 
praktyce oznacza zabranie części unijnego wsparcia. 

Nowelizację polskich przepisów w 2020 r wymusiła  decyzja KE
Najpoważniejsze zmiany dotyczą taryfikatora korekt (tabeli korekt). 
Nowe zasady nakładania korekt zmieniły także stosowane wcześniej 

nazewnictwo, zostało ono wprost przeniesione z decyzji KE i nie jest 
zgodne ze stosowanym w polskim prawie zamówień publicznych.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych 
oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem 
zamówień z dnia 22 czerwca  2020 roku, obowiązuje od 4.08.2020 r

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/ke


85

Korekta finansowa

Tabela  określa kategorie występujących nieprawidłowości i 
wartość procentową nakładanych korekt, doprecyzowuje rodzaje 
naruszeń procedur zamówień (kategorie) i związane z nimi 
stawki.

W opisie każdej kategorii dodane zostały nowe podkategorie, 
w ramach których prezentowane są różne sytuacje, jakie mogą 
mieć miejsce w trakcie postępowania. 
Do podkategorii przypisane są stawki procentowe korekt. 

Tabela wyraźnie określa granice korekt i dotyczy węższych 
kategorii naruszeń co w konsekwencji zmniejszy uznaniowości 
nakładania kar, ale też  ograniczony możliwość ich miarkowania.



86



Dziękuję za uwagę

Renata Stefaniak

renata.stefaniak@wp.pl

Tel:604559021
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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

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

