
LP.

nr 

porządkowy 

z listy uwag 

danej 

instytucji

Instytucja 

/Komórka 

organizacyjna 

zgłaszająca 

uwagę

Część/Rozdział/Podrozdzia

ł/Pkt/podpunkt
Treść uwagi lub propozycja zmiany zapisu Uzasadnienie 

Czy uwaga 

została 

uwzględniona?

TAK/NIE

Uzasadnienie stanowiska IZ 

1 1.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Konsultacje Zaleceń wydają się przedwczesne. 

Zgodnie z propozycją brzmienia pkt. 3 rozdziału I projekt Zaleceń opracowany został na podstawie 

nieznanych IW projektów szeregu dokumentów, zwłaszcza wytycznych. Nieznając przyszłego kształtu 

wytycznych, który miał stanowić podstawę sporządzenia Zaleceń, niesposób odpowiednio odnieść się 

do ich projektowanego kształtu.

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Z uwagi na fakt, że wytyczne do kontroli zostały skierowane do konsultacji zewnętrznych w dniu 16.11 z terminem na zgłaszanie uwag do 01.12, a IZ musi zapewnić ciągłość 

działań w zakresie kontroli po 02.12, nowa wersja Zaleceń  konsumujaca najistotniejsze zapisy znoszonych wytycznych programowych PO IiŚ do kontroli musi zacząć 

obowiązywac z dniem 03.12. Z tego też względu IZ nie mogła czekac na przeprowadzenie konsultacji dokumentu z IP i IW do czasu wejścia w życie Wytycznych. 

Należy podkreślić, że w projekcie aktualizacji zaleceń odniesiono się do projektu aktualizowanych wytycznych dot.: kontroli, korygowania oraz kozrstania z ekspertów. 

Dodatkowo IZ zapewnia, że w razie pojawienia się dodatkowych uwag ze strony IP/IW lub konieczności dalszego konsultowania poszczególnych zapisów Zaleceń,  IZ wznowi 

prace nad dokumentem niezwłocznie po wejściu w życie wszystkich wytycznych dotyczących realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

2 1. CUPT/DWP Zalecenia: wersja czysta Uwaga ogólna: cały dokument wymaga przeprowadzenia formatowania. Przykład: różne rozmiary czcionki w treści dokumentu. tak Sformatowano tekst.

3 1.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
część I rozdział I pkt 2

propozycja zmiany: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U z 2017r. Poz. 1579)

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 24 sierpnia 2017 r. pod poz. 1579 zostało opublikowane Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

tak Poprawiono odwołanie.

4 1. CKPŚ Część I Rozdział 1 ust. 2 lit. d Błędny Dz.U. t.j. ustawy Pzp Powinien być t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. tak Poprawiono odwołanie.

5 3.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część I/Rozdział II/pkt 3
Należy skreślić słowa: "i obejmują swym zakresem przede wszystkim zadania, uprawnienia i 

obowiązkiu podmiotu kontrolującego względem podmiotu kontrolowanego.".

Uprawnienia i obowiązki podmiotu kontrolującego względem podmiotu kontrolowanego nie mogą być 

ustanawiane zaleceniami, winny wynikać z ustawy lub z umowy. 
tak

Zalecenia są dokumentem wewnątrzsystemowym, w którym nałożone są obowiązki na kontrolujacego, nie na podmiot kontrolowany. IZ określa w zaleceniach dokładny 

kształt procesu kontroli, tego jak ma być prowadzony, i do tych zalecen IP i IW jest zobowiązana się zastosować.

Niemniej usunięto zdanie zgodnie z propozycją INIG, by postanowienia zaleceń nie budziły wątpliwości.

6 2.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część I/Rozdział II/pkt 6

Propozycja wprowadzenia przepisu przejściowego w brzmieniu:

Zaleceń nie stosuje się do projektów, dla których umowa o dofinansowanie została zawarta przed 

dniem 2 września 2017 r. jeżeli w tej umowie beneficjent zobowiązał się do stosowania wyłącznie 

wytycznych programowych. W takim przypadku stosuje się wytyczne programowe i zalecenia 

dotychczasowe, do czasu ewentualnego aneksowania umów, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1475).

Niezbędne jest określenie zakresu czasowego stosowania niniejszych Zaleceń. Zgodnie z art. 18 ust. 2 

ustawy nowelizującej z dnia 7 lipca 2017 r. po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy (tj. z dniem 3 grudnia 2017 r.) wytyczne programowe przestają być stosowane, z zastrzeżeniem 

art. 19 ust. 1. Z kolei art. 19 ust. 1 wskazuje, że do umów o dofinansowanie projektu zawartych oraz 

decyzji o dofinansowaniu projektu podjętych na podstawie ustawy wdrożeniowej przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, w których beneficjenci zobowiązali się do stosowania wyłącznie wytycznych 

programowych, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że beneficjent wyrazi zgodę na zmianę 

umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie związania 

wytycznymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Zatem 

data 3 grudnia 2017 r. nie ma znaczenia odnośnie podstaw prawnych i zakresu zastosowania wytycznych 

programowych w stosunku do projektów, o których mowa w art. 19 ust. 1 nowelizacji, a skoro niniejsze 

Zalecenia mają zastąpić uchylone wytyczne to nie mogą być stosowane wtedy, gdy wytyczne 

programowe nadal znajdują zastosowanie.

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Kwestie, o których jest mowa w uwadze, są regulowane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wobec czego IZ nie wprowadza proponowanych zapisów do treści 

Zaleceń. Dodatkowo IZ informuje, że szczegółowe rozwiązania w tym zakresie są obecnie konsultowane z IK UP i o ich wynikach wszystkie instytucje w systemie PO iiŚ 

zostaną poinformowane pisemnie.    

7 4.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część I/Rozdział III/pkt 2 W wymienionych skrótach brak ROP oraz RZW. W rozdziale 6.2. zastosowano skróty ROP oraz RZW, które nie mają wcześniej żadnego rozwinięcia. tak Wprowadzono rozwinięcie skrótów w części I, rozdział III Definicje i zastosowane oznaczenia.

8 21. MŚ -DFE/WKSN Część I Rozdział III pkt 2

Wyjaśnienia skrótów SL2014 i SL2014-PT powinny zostać zaczerpnięte z Wytycznych w zakresie 

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

Dodatkowo należy porównać z definicją CST użytą w Zaleceniach na str. 11

Uwaga porządkująca. tak

Skorygowano definicje:

SL2014 – aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego (...); 

SL2014-PT – - aplikacja Centralnego systemu teleinformatycznego wspierająca obsługę projektów pomocy technicznej

9 6.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział I/pkt 12-13 Zapis powinien być usunięty, 

Zalecenia nie mogą kształtować praw ani obowiązków beneficjentów. Ponadto zapis nie jest zgodny z 

art. 24 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, gdyż przepis ten przewiduje także możliwość nieprawidłowości, za 

którą beneficjent odpowiedzialności nie ponosi. Zapis przeniesiony z Wytycznych w zakresie kontroli 

POIiŚ 2014-2020, które także beneficjenta obowiązywały, na podstawie zapisów umownych, nie było go 

w poprzedniej wersji zaleceń.

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Zapisy tych punktów nie nakładają obowiązków na beneficjenta, mówią natomiast instytucjom o sposobie postępowania w danych przypadkach.

Przeformułowano zapis pkt 6 (wcześniej pkt 13): 

6) Sytuacja gdy w toku kolejnej kontroli w ramach danego kontraktu/projektu zostanie wykryta nieprawidłowość, która nie została zidentyfikowana w toku wcześniejszych 

kontroli, nie zwalnia beneficjenta z odpowiedzialności za jej wystąpienie (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 11 ustawy wdrożeniowej) i nie stanowi przesłanki do odstąpienia przez 

instytucję kontrolującą od właściwych działań korygujących, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Pkt 5 (wcześniej pkt 12) proponuje się zostawic bez zmian, jako że może on byc kierowany wprost do instytucji przeprowadzających kontrolę:

5) Żadna z kontroli prowadzonych przez jakiekolwiek instytucje, w której nie dochodzi do negatywnych ustaleń, nie daje absolutnego zapewnienia o braku występowania 

nieprawidłowości w ramach danego kontraktu/projektu

10 9. MŚ - DFE/WN Część II Rozdział I. pkt 14
Błędne przywołanie pkt 5 dotyczącego odpowiedzialności NFOŚiGW w kontekście powierzenia 

zadań WFOŚiGW. Powinien zostać przywołany pkt 8.
Uwaga porządkująca. tak skorygowano błędne odwołanie

11 5.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział I/pkt 5 Zapis powinien zostać uzgodniony z IK UP. 

W dotychczasowej korespondencji (np. pismo IZ POIiŚ z dnia 15.01.2016 r., znak 

DPI.XII.8610.3.2015.BM.2, pismo MR z dnia 9.03.2016 r., znak DKF.VIII.8514.15.2016.MW.1, pismo IZ 

POIiŚ z dnia 7.12.2015 r., znak DPI.XII.8610.5.2015.BM.4) wskazywano na brak konieczności stosowania 

zasady konkurencyjności w zakresie wyboru ekspertów dla celów oceny projektów. Sformułowanie 

ustawy jest tożsame niezależnie od funkcji eksperta - art. 68a ust. 1 in pripncipio: właściwa instytucja 

może wyznaczyć ekspertów do: (...). Czy mimo tego, jeżeli IP/IW będą korzystać z ekspertów dla celów 

kontroli i będą to ci sami eksperci, z którymi podpisano umowy na potrzeby oceny projektów to będzie 

mogła z nich skorzystać (po aneksowaniu umów) tylko gdy zostali wybrani zgodnie z zasadą 

konkurencyjności? W opinii IW jeżeli ustawa nie rozróżnia sposobu wyboru eksperta w zależności od 

funkcji (ocena projektów czy etap realizacji projektów, w tym kontroli) to nie powinno się takiego 

rozróżnienia czynić w zaleceniach - reguła lege non distinguente nec nostrum est distinguere. Ponadto nie 

sposób odnieść się w pełni do tego zapisu  nie znając projektu Wytycznych w zakresie korzystania z 

usług ekspertów.

tak

Zmieniono zapisy rozdziału 1. W systemie zarządzania i kontroli PO IiŚ przewiduje się dwie ścieżki w zakresie powierzena realizacji zadan związanych z kontrolą:

- skorzystanie z ekspertów na mocy art. 68a ustawy wdrożeniowej,

- zlecenie kontroli innym podmiotom (podmiotom zewnętrznym)

12 7.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział II/Podrozdział 2.1.
Należy zweryfikować potrzebę uzupełnienia zaleceń w związku z art. 24 ust. 12a ustawy 

wdrożeniowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 12a ustawy wdrożeniowej w przypadku stwierdzenia przez instytucję zarządzającą 

wystąpienia okoliczności, że nieprawidłowość indywidualna wynika bezpośrednio z działania lub 

zaniechania właściwej instytucji, instytucja zarządzająca wszczyna kontrolę systemową, służącą 

sprawdzeniu prawidłowości realizacji zadań przez właściwą instytucję.

nie
Uwaga nieuwzględniona.

Zapis ten jest uwzględniony w projekcie aktualizacji Wytycznych do kontroli w rozdziale 4 pkt. 1 i nie będzie przenoszony do zaleceń.

Formularz zgłaszania uwag do projektu aktualizacji 

Zaleceń MR dla instytucji zaangazowanych w realizację PO IiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń 

Konsultacje zewnętrzne 

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II



13 1. MŚ - DFE/WZF
Cześć II / Rozdział 2.1 / Podrozdział 1/ 

pkt 5
Wykreślić punkt

W opinii IP, należy ponownie zastanowić się nad zasadnością przeprowadzania reweryfikacji wniosków o 

płatność przez IP/IZ w pełnym zakresie ich weryfikacji, co wcześniej jest realizowane przez IW/IP. Samo 

przeprowadzenie takiej reweryfikacji będzie procesem długotrwałym (w przypadku projektów 

infrastrukturalnych weryfikacja wniosków o płatność w IW przez osoby zajmujące się tym na co dzień 

tylko w ramach jednego obiegu trwa często ponad miesiąc). Dodatkowo, okres ten będzie się wydłużał 

w przypadku stwierdzenia wątpliwości i potrzeby ich wyjaśnienia, przekazania dodatkowych 

dokumentów, etc. Wszystko to znacząco wydłuży czas trwania kontroli systemowej (oprócz 

reweryfikacji wniosków o płatność konieczne będzie przeprowadzenie pozostałych czynności 

kontrolnych w ramach obszarów wybranych do kontroli). Ponadto, IP/IZ nie dysponują wystarczającą 

liczbą pracowników posiadających doświadczenie w weryfikacji wniosków o płatność i znających 

specyfikę poszczególnych typów projektów, która jest niezbędna w trakcie weryfikacji WoP. Będzie to 

powodowało konieczność zlecania tych prac ekspertom zewnętrznym.

Jeśli jednak reweryfikacja wniosków o płatność stanie się elementem kontroli systemowej, należy 

doprecyzować zasady jej przeprowadzania. W szczególności jaka ma być częstotliwość takiej 

reweryfikacji - raz na okres programowania, w ramach każdej kontroli systemowej, inna częstotliwość? 

Czy taka reweryfikacja ma dotyczyć każdej z podległej danej IZ/IP instytucji? Ponadto, jak wymóg 

przeprowadzenia takiej reweryfikacji, zgodnie z minimalną listą sprawdzającą, będzie się odnosił do 

dotychczasowych (i być może wciąż obowiązujących) zasad kontroli systemowej, które w założeniu 

przewidywały kontrolowanie w ramach danej kontroli systemowej jedynie pewnych obszarów z 

wszystkich przewidzianych do kontroli. Przeprowadzenie reweryfikacji oznacza de facto wymóg 

przeprowadzenia ponownej pełnej weryfikacji wniosku o płatność w zakresie merytorycznym, 

rachunkowym i formalnym, obejmującej kilka obszarów kontroli systemowej. Czy w takim razie możliwa 

jest kontrola jedynie części zakresu zdefiniowanego w minimalnej liście sprawdzającej?

tak

Uwaga uwzględniona częściowo.

Reweryfikacja WoP w opinii IZ stanowić  powinna jeden z tematów/obszarów do kontroli systemowej, które zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami i praktyką powinny być 

w okresie programowania zweryfikowane przynajmniej raz. Dodatkowo, kontrolę tego obszaru należy przeprowadzić w przypadku pojawienia się wątlipwości co do 

prawidłowości funkcjonowania IP/IW.

Reweryfikacja o której mowa w pkt 5 związana jest z koniecznością zapewnienia, że nadzór nad IP/IW jest realizowany prawidłowo, dlatego też realizowane w ramach funkcji 

nadzorczej kontrole powinny obejmować każdą z instytucji, do której IZ/IP delegowała swoje zadania, w obszarach zgodnych z delegacją tych zadań. 

W odniesieniu do WoP, rekomendacja IA jest wyraźnie skoncentrowana nie na kontroli procesu i procedur weryfikacji i zatwierdzania WoP, ale na pełnym przeprowadzu 

tego procesu na próbie wybranej spośród zatwiedzonych WoP.

14 2. CUPT/DWP
Część II/ Rozdział II/Podrozdział 2 

W pkt. 4, 5, 6, 8 wskazano błędne odwołania do pkt. 4 oraz pkt. 4 lit. b. Wskazane odwołania 

powinny dotyczyć pkt. 3 oraz pkt. 3 lit. b.
Błędne odwołania do zapisów. tak skorygowano błędne odwołania

15 8.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział II/Podrozdział 2.2/Pkt 

4
Błędne odwołanie do innego punktu tego podrozdziału. Zapis winien odwoływać się do pkt. 3. Uwaga edytorska. tak Skorygowano odwołanie.

16 9.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział II/Podrozdział 2.2/Pkt 

5

Błędne odwołanie do innego punktu tego podrozdziału. Zapis winien odwoływać się do pkt. 3 

lit. b).
Uwaga edytorska. tak Skorygowano odwołanie.

17 10.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział II/Podrozdział 2.2/Pkt 

6

Błędne odwołanie do innego punktu tego podrozdziału. Zapis winien odwoływać się do pkt. 3 

lit. b).
Uwaga edytorska. tak Skorygowano odwołanie.

18 11.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział II/Podrozdział 2.2/Pkt 

8
Szereg błędnych odwołań do innych punktów tego podrozdziału. Uwaga edytorska. tak Skorygowano odwołania.

19 12.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział II/Podrozdział 2.4.

Część II/Rozdział II/Podrozdział 2.9.

Część II/Rozdział IV/pkt. 2

Proponuje się zmianę brzmienia pkt. 1 sekcji 2.4.1.: "1) Kontrole w trakcie realizacji projektu 

mogą być prowadzone w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta bądź na 

dokumentach."

Proponuje się zmianę brzmienia pkt. 4 podrozdziału 2.9.: "4) Procedury kontroli wewnętrznej 

beneficjentów inne niż wymienione w pkt. 3 są weryfikowane na późniejszym etapie, np.: 

podczas pierwszej kontroli w trakcie realizacji projektu".

Proponuje się skreślenie pkt. 3 podrozdziału 2.4., który ma teraz brzmienie: "3) W 

uzasadnionych przypadkach, z uwagi na charakter projektów oraz biorąc pod uwagę możliwość 

zrealizowania celu kontroli poprzez prowadzenie czynności weryfikacyjnych na dokumentach w 

siedzibie instytucji kontrolującej, IZ może wyrazić zgodę na realizację tego rodzaju kontroli na 

dokumentach."

Proponuje się dodanie po lit. e) pkt. 2 rozdziału IV zapisu:

"f) weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej, o których mowa w podrozdziale 2.9. pkt. 4."

Akceptacja proponowanych zmian wymagać będzie odpowiedniej modyfikacji listy 

sprawdzającej do kontroli w trakcie realizacji projektu (zał. 2, s. 9).

Z wielomiesięcznych doświadczeń IW dotyczących kontroli POIiŚ 2014-2020 wynika, że prowadzenie 

kontroli (weryfikacji) procedur kontroli wewnętrznej obowiązujących u beneficjentów (np. odnoszących 

się do zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych, zapobiegania konfliktom interesów, itp.) w ramach 

kontroli na miejscu jest niecelowe, niemieszczące się w ramach czasowych tego typu kontroli i 

niedostosowane do tego rodzaju kontroli. Jednocześnie ustawa wdrożeniowa stworzyła możliwość 

prowadzenia kontroli w trakcie realizacji projektów także w trybie na dokumentach, nie przesądza 

bowiem, że poza kontrolą procedur udzielania zamówień kontrola ma być na miejscu realizacji projektu 

lub w siedzibie beneficjenta (art. 22 ust. 3-4 w zw. z art. 23 i art. 25 ustawy). Dlatego postuluje się, aby 

również zalecenia uwzględniły taką możliwość, zwłaszcza, że IW już rozpoczęła kontrolę procedur 

kontroli wewnętrznej w trybie na dokumentach w odniesieniu do jednego z beneficjentów. 

Jednocześnie inne rodzaje kontroli (w tym kontrole przewidziane w podrozdziale 2.5. Zaleceń) nie 

przewidują trybu kontroli procedur kontroli wewnętrznej.

Z postulowaną zmiana pkt. 1 sekcji 2.4.1. i pkt. 4 podrozdziału 2.9. koresponduje skreślenie pkt. 3 

podrozdziału 2.4., który możliwość prowadzenia kontroli w trakcie realizacji projektu w trybie na 

dokumentach uzależnia od każdorazowej zgody IZ oraz dodanie lit. f) do pkt. 2 rozdziału IV. Uwaga 

zmierza zatem do tego, aby kontrolę (weryfikację) procedur kontroli wewnętrznej prowadzić co do 

zasady jako odrębną od kontroli na miejscu, na zasadach przewidzianych w ustawie wdrożeniowej.

tak

Uwaga częściowo uwzględniona.

Kontrola na miejscu lub w siedzinbie beneficjenta, jak wskazano w pkt 1 załącznika 2 "powinna rozszerzać i pogłębiać analizę dokumentów oraz polegać n a sprawdzeniu 

dowodów rzeczowych dostępnych jedynie w miejscu realizacji projektu ". Dlatego,  w niektórych sytuacjach instytucja po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów np. w 

zakresie procedur wewnętrznych beneficjenta, jedynie podczas kontroli na miejscu może zweryfikować rzeczywiste zastosowanie procedur. Podczas takiej kontroli na 

miejscu może się bowiem okazać, że procedury te wymagają uzupełnienia lub nie działają w sposób prawidłowy. Zatem jeśli występują obszary/zaganienia, które nie 

wymagają kontroli na miejscu, bo kontola na doumentach będzie wystarczająca,  nie ma przeciwskazań do przeporwadazenia tylko takiej kontroli.

Wprowadzono zmiany w sekcji 2.4.1 pkt 3 oraz w podrozdziale 2.9.

20 10. MŚ - DFE/WN
Część II Rozdział II. Sekcja 2.4.1 pkt 6 - 

9

Prowadzenie kontroli w trakcie realizacji (czyli na miejscu) lub wizyty monitoringowej przed 

wypłatą pierwszej transzy zaliczki jest każdorazowo bezzasadne.

Zaliczka wypłacana jest na poczet przyszłych wydatków na pokrycie kosztów wykonania w przyszłości 

robót, usług, dostaw. Zatem na miejscu nie ma fizycznie do weryfikacji wykonanych robót, usług, 

dostaw, na które ma być wypłacona zaliczka. Sprawdzenie, czy pod adresem wskazanym przez 

beneficjenta rzeczywiście jest prowadzona działalność oraz czy beneficjent posiada odpowiednie zasoby 

organizacyjne, w tym ludzkie, do realizacji projektu nie zminimalizuje w żaden sposób ryzyka wyłudzenia 

dotacji, nie zapewni właściwego i terminowego rozliczenia zaliczki itp.

Analiza instytucji wskazująca na brak celowości takiej kontroli byłaby jedynie niepotrzebnym 

dodatkowym obciążeniem instytucji.

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Weryfikacja taka ma na celu zapobieżenie ewentualnemu wyłudzeniu zaliczki. Dokumenty składane podczas aplikowania o dofinansowanie składane są pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, jednak w przypadku zaplanowanego popełnienia nadużycia finansowego polegającego na wyłudzeniu zaliczki 

dokumenty mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy i ich analiza podczas oceny WoD nie daje wystarczającego zabezpieczenia przed 

ryzykiem nadużycia w postaci wyłudzenia zaliczki. 

Nieuwzględniając uwagi IZ kierowała się również korespondencją przekazaną do wszystkich IP z dnia 5 grudnia 2016 r, w której w związku z zaleceniami IA zwracała się do 

instytucji w sprawie ujednolicenia systemu przeciwdziałania nadużyciom. W odpowiedzi IZ z dnia 25 stycznia 2017 r. zaznaczono, że nie ma konieczności przeprowadzania 

kontroli na miejscu i może to być wizyta monitoringowa. Taką też alternatywę zastosowano w proponowanym zapisie

21 2. CKPŚ
Część II/ Rozdział II/ Podrozdział 4/ 

Sekcja 1

IW proponuje stworzenie minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli/ wizyty 

monitorującej o której mowa w pkt 7.
Zapisy pkt 9 są zbyt ogólne. nie

Uwaga nieuwzględniona.

sformułowanie takiej listy będzie ew. możliwe na bazie doświadczeń Instytucji prowadzących takie wizyty monitorujące przy aktualizacji Zaleceń. Obecnie zakres został 

sformułowany w tak precyzyjny s posób, jak to było możliwe.



22 13.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział II/Podrozdział 

2.4.1/pkt 7 i następne

Proponuje się doprecyzowanie wskazanych zapisów bądź ich wykreślenie, zwłaszcza w zakresie, 

w jakim budzą one istotne wątpliwości (np. przesłanka określona w pkt. 7 lit. b). Na marginesie 

powyższego wskazuje się, że zakres kontroli/wizyty monitoringowej budzi wątpliwości ze 

względu na zbyt duży poziom ogólności w jego zdefiniowaniu.

Zalecenia nie stanowią dokumentu adresowanego do beneficjenta i jako takie nie powinny kształtować 

jego praw i obowiązków ani - nawet w sposób pośredni - wywierać na nie wpływu. Przedmiotowe zapisy 

przewidują prowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych, które nie mają oparcia w 

postanowieniach umowy o dofinansowanie, jak również przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym rozporządzeniach UE. IW jest związana odpowiednimi terminami wynikającymi z 

rozporządzeń UE m.in. na dokonanie wypłaty zaliczki na rzecz beneficjenta, który złożył stosowny 

wniosek o jej wypłatę. Dochowanie tego terminu może być zagrożone w sytuacji, gdy niezbędne będzie 

prowadzenie dodatkowych działań kontrolnych na podstawie przesłanek określonych w 

komentowanym zapisie.   

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Wizyta monitoringowa jest uproszczoną formą kontroli doraźnej i została opisana w wytycznych do kontroli w podrozdziale 5.2 pkt 3. Nie są to dodatkowe czynności 

kontrolne

23 20. NFOŚiGW
Część II/Rozdział II, podrozdział 4, 

sekcja 1, pkt 7

Proponujemy następujące brzmienie pkt. 7: 

7) IP/IW powinno rozważyć przeprowadzenie wizyty monitoringowej przed wypłatą pierwszej 

transzy zaliczki w przypadku Beneficjentów, którzy nie świadczą usług publicznych lub usług w 

ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej jeśli występuje przynajmniej jedna z poniższych okoliczności: 

[...]

Brak uzasadnienia do przeprowadzania  kontroli projektu w takim wypadku. Wystarczającym jest jeśli 

będzie to w ogóle konieczna wizyta monitoringowa z uwagi  na charakter problemu. Ponieważ już na 

etapie   oceny wniosku o dofinasowanie przeprowadzana jest weryfikacja/ kontrola analizy finansowej i 

ekonomicznej projektu, w tym wykonalność  biorąc pod uwagę sytuację finansową beneficjenta. 

Ponadto , samo wypłacenie zaliczki na etapie zatwierdzania wniosku o płatność poprzedzone  jest 

analizą harmonogramu realizacji projektu pod  kątem wydatków zaplanowanych w  okresie  jej 

rozliczenia.

nie

Uwaga nieuwzględniona. 

Weryfikacja taka ma na celu zapobieżenie ewentualnemu wyłudzeniu zaliczki. Dokumenty składane podczas aplikowania o dofinansowanie składane są pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, jednak w przypadku zaplanowanego popełnienia nadużycia finansowego polegającego na wyłudzeniu zaliczki 

dokumenty mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy i ich analiza podczas oceny WoD nie daje wystarczającego zabezpieczenia przed 

ryzykiem nadużycia w postaci wyłudzenia zaliczki. 

W dokumencie zparoponowano alternatywę albo przprowadzenie kontroli albo wizyty monitoringowej. Jeśli zatem instytucja nie widzi potrzeby przprowadzenia kontroli 

zgodnie z zapisami dokumentu może przeprowadzić wizytę monitoringową. Dodatkowo, zgodnie z informacjami przekazanymi przez NFOSIGW podczas kontroli że ten 

obowiązek nie ma zastosowania do NFOSIGW, z uwagi na fakt, że zaliczki są wypłacane bardzo nielicznym podmiotom, w przypadku których ryzyko ich wyłudzenia jest 

minimalne (jst, spółkom komunalnym, pjb, jednostkom resortowym realizującym zadania publiczne), a więc IZ przyjmuje, że NFOSiGW nie udziela zaliczek takim podmiotom, 

które były objęte obowiązkiem wizyty monitorującej/kontroli. 

24 21. NFOŚiGW
Część II/Rozdział II, podrozdział 4, 

sekcja 1, pkt 8

Proponujemy następujące brzmienie pkt. 8:                                                      8) W przypadku 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w lit. a) – e) odstąpienie od przeprowadzenia wizyty 

monitoringowej jest możliwe jedynie na podstawie przeprowadzonej analizy instytucji 

wskazującej na brak celowości takiej kontroli.

j.w. tak

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Punkt został przeformułowany w następujacy sposób:

8) W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w lit. a) – e) odstąpienie od przeprowadzenia kontroli lub wizyty monitoringowej jest możliwe jedynie na 

podstawie przeprowadzonej analizy instytucji wskazującej na brak celowości takiej kontroli l ub wizyty monitoringowej.  

25 22. NFOŚiGW
Część II/Rozdział II, podrozdział 4, 

sekcja 1, pkt 9

Proponujemy następujące brzmienie pkt. 9:                                                   9) Wizyta 

monitoringowa, o której mowa w pkt 7, powinna w szczególności sprawdzić, czy pod adresem 

wskazanym przez beneficjenta rzeczywiście jest prowadzona działalność oraz czy beneficjent 

posiada odpowiednie zasoby organizacyjne, w tym ludzkie, do realizacji projektu.

j.w. nie
Uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie jak do uwagi NFOŚiGW nr 20 (lp 23)

26 11. MŚ - DFE/WN Część II Rozdział II. Sekcja 2.4.2 pkt 5

Zapis: Zatwierdzenie pierwszego wniosku o płatność beneficjenta w ramach projektu jest 

uwarunkowane przeprowadzeniem kontroli w zakresie, o którym mowa odpowiednio w pkt 3 i 4. 

Kontrola pierwszego wniosku o płatność beneficjenta powinna obejmować jedynie te 

zagadnienia, które nie podlegały kontroli przed jego złożeniem, należy zastąpić zapisem:  

Zatwierdzenie pierwszego wniosku o płatność beneficjenta w ramach projektu, obejmującego 

wydatki poniesione przed złożeniem pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie, jest 

uwarunkowane przeprowadzeniem kontroli w zakresie, o którym mowa odpowiednio w pkt 3 i 4. 

Kontrola pierwszego wniosku o płatność beneficjenta, obejmującego wydatki poniesione przed 

złożeniem pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie, powinna obejmować jedynie te 

zagadnienia, które nie podlegały kontroli przed jego złożeniem.

Może się zdarzyć, że wydatki poniesione przez beneficjenta przed złożeniem pierwszej wersji wniosku o 

dofinansowanie deklarowane są nie w pierwszym wniosku o płatność w ramach projektu tylko w 

kolejnych. W takich przypadkach bezzasadne jest prowadzenie kontroli przed zatwierdzeniem 

pierwszego wniosku o płatność w ramach projektu, który nie zawiera wydatków sprzed złożenia 

wniosku o dofinansowanie. Uwagę i uzasadnienie należy uwzglednić odpowiednio w pozostałych 

punktach sekcji 2.4.2.

tak Przeformułowano sekcję 2.4.2.

27 14.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział II/Podrozdział 

2.4.2/pkt 5

Zapis brzmi: "5) Zatwierdzenie pierwszego wniosku o płatność beneficjenta w ramach projektu 

jest uwarunkowane przeprowadzeniem kontroli w zakresie, o którym mowa odpowiednio w pkt 

3 i 4. Kontrola pierwszego wniosku o płatność beneficjenta powinna obejmować jedynie te 

zagadnienia, które nie podlegały kontroli przed jego złożeniem." Proponuje się skopiowanie 

tego zapisu do wzoru umowy o dofinansowanie.

Zalecenia nie mogą samoistnie kształtować praw ani obowiązków beneficjentów. Zapis jest przeniesiony 

z Wytycznych w zakresie kontroli POIIŚ 2014-2020, które także beneficjenta obowiązywały na podstawie 

umowy o dofinansowanie, w której zobowiązał się do ich stosowania. Ponadto zapis jest sprzeczny z art. 

132 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 1303/2013, gdyż wynika z nich, że termin 90 dni na wypłatę 

od złożenia wniosku o płatność może być przerwany tylko w ściśle określonych wypadkach, do których 

nie zalicza się konieczności przeprowadzenia kontroli projektu zaawansowanego finansowo. Jeżeli 

zatem kontrola tego rodzaju nie zakończyła by się przed upływem tych 90 dni (co jest możliwe 

zważywszy zwłaszcza, że kontrola na miejscu może być prowadzona dopiero od dnia otrzymania przez 

beneficjenta informacji o wyborze projektu do dofinansowanie, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy 

wdrożeniowej i stosownym zapisem Zaleceń), to beneficjent miałby prawo żądać wypłaty środków, 

chyba że w toku kontroli stwierdzono by nieprawidłowość. Dlatego dla rzeczywistej skuteczności 

omawianego zapisu niezbędne jest jego przeniesienie do treści wzoru umowy o dofinansowanie.

tak
Postanowienie, z odpowiednimi modyfikacjami,  zostaną ujete UoD (w tych wzorach, w których takie projekty występują). Brzmienie postanowienia powinno uwzględniać 

obowiązek zatwierdzenia i wypłaty dofinansowania w tym przypadku w terminie 90 dni od złożenia kompletnego WoP.

28 15.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział 

II/Podrozdział/2.4.2/pkt 6

Zapis "W celu określenia stopnia zaawansowania projektu oraz określenia rodzajów wydatków 

poniesionych przez wnioskodawcę, powinien on przedstawić instytucji kontrolującej 

zestawienie wydatków, które zostaną po podpisaniu umowy o dofinansowanie przedstawione 

do rozliczenia w ramach wniosku o płatność beneficjenta" należy zmienić w takim kierunku, aby 

już z wniosku o dofinansowanie wynikały te dane.

Zalecenia nie mogą samoistnie kształtować obowiązków beneficjentów. Zapis jest przeniesiony z 

Wytycznych w zakresie kontroli POIIŚ 2014-2020, które także beneficjenta obowiązywały na podstawie 

umowy o dofinansowanie, w której zobowiązał się do ich stosowania. Komentowany zapis nie wynika 

obecnie z żadnych podstaw prawnych, obowiązujących beneficjenta. Fakt, że wnioskodawca jest 

obowiązany poddać się kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 3 i 4 nie wydaje się 

wystarczający, aby jeszcze przed wszczęciem kontroli projektów zaawansowanych finansowo żądać od 

beneficjenta danych, do których podania nie jest on zobowiązany. Należałoby zatem, w celu możliwości 

egzekwowania tego zapisu od wnioskodawcy (beneficjenta) zmodyfikować zakres danych, które 

zobowiązuje się on podać we wniosku o dofinansowanie.

tak Do wzoru UoD zostanie dodany zapis, że beneficjent w terminie 7 dni od podpisania UoD powinien przekazać do instytucji dane w formacie określonym przez tą instytucję.  

29 3. CKPŚ
Część II/ Rozdział II/ Podrozdział 4/ 

Sekcja 4
IW sugeruje, aby zapisy dotyczące pkt 3, uwzględnić w minimalnym zakresie listy sprawdzającej.

W listach sprawdzających brak informacji o możliwości pominięcia sprawdzania pojedynczych 

dokumentów w ramach potwierdzenia właściwej ścieżki audytu oraz przechowywania dokumentacji.
nie

Uwaga nieuwzględniona. 

Treść Zaleceń  należy czytać łącznie z poszczególnymi załącznikami. W opinii IZ dodawanie kolejnego pytania na liście sprawdzającej, odnoszącego się nie do zakresu, który nie 

zawsze będzie sprawdzany, jest nieuzasadnione. Zgodnie z pkt 3 sekcji 2.4.4, kontrolowanie pojedynczych dokumentów nie jest obowiązkowe, to dana instytucja podejmuje 

decyzję co do potrzeby przeprowadzenia takiej weryfikacji, jeśli uzna że wcześniejsze etapy nie dały podstaw do potwierdzenia celu kontroli. Wówczas minimalny zakres listy 

sprawdzajacej może zostac rozszerzony o pytanie dotyczące weryfikacji kompletności i dostępności wszystkich dokumentów obrazujących cykl życia projektu. 

Należy również zwrócić uwagę, że w załączniku 3a pytanie dotyczące przedmiotowej kwestii zostało zastąpione pytaniem nr 43 "W przypadku wniosku o płatność końcową, 

czy kontrola przeprowadzona na zakończenie realizacji projektu zakończyła się wynikiem pozytywnym?"

30 16.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział 

II/Podrozdział/2.4.4.1/pkt 3

Proponuje się doprecyzowanie wskazanego zapisu, w szczególności wyjaśnienie, jakiej 

dokumentacji dotyczy przewidziany w nim tryb postępowania.

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie nie wskazuje, czy przewidziany tryb postępowania dotyczy 

dokumentacji związanej z projektem zgromadzonej w IW czy też odnosi się do dokumentacji istniejącej 

na poziomie beneficjenta. Może też odnosić się do wszelkiej dokumentacji projektu. Nie jest jasne, czy 

w przypadku gdy w ramach wcześniejszych kontroli nie było zastrzeżeń w zakresie archiwizacji 

dokumentów, to można przyjąć w takiej sytuacji opisany tu sposób postępowania czy też powyższe nie 

jest wystarczające do jego przyjęcia i powinny zaistnieć jeszcze inne okoliczności, jesli tak - jakie.  

tak
Dodano "obrazujących cykl życia projektu". 

W pkt 4 jest natomiast zawarte rozwinięcie, co należy rozumieć przez dokumentację obrazującą cykl życia projektu. 

31 3. CUPT/DK
Część II/Rozdział II//Podrozdział 

4/Sekcja 4/Podsekcja 2

Proponuje się dodanie pkt 2) Kontrola na zakończenie w trybie kontroli na dokumentach kończy 

się w dacie zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

Powyższe jest istotne z punktu widzenia etapowości tego rodzaju kontroli oraz doświadczeń 

poprzedniej perspektywy POIiŚ 2007-2013, gdzie pojawiły się wątpliwości, w jakiej dacie  ostatecznie 

kończy się kontrola na dokumentach. Ma to również znaczenie przy rejestracji kontroli w SL2014, jaką 

datę należy wpisać jako datę kontroli: wynik kontroli na dokumentach (w zakresie ppkt 1c) czy datę 

zatwierdzenia WoP końcową. 

tak uwaga uwzględniona

32 17.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział 

II/Podrozdział/2.4.4.2/pkt 1 lit. b)

Proponuje się modyfikację wskazanego zapisu bądź pozostawienie zapisu w pierwotnym 

brzmieniu.

Przedmiotowy zapis wskazuje, że w ramach kontroli na dokumentach m.in. "należy potwierdzić, czy 

dokumenty te zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami 

(w tym w oparciu o wcześniejsze weryfikacje) oraz czy zapewniony jest właściwy sposób ich archiwizacji 

(...)" Powyższe może być rozumiane w sposób nakazujący przeprowadzenie w ramach tejże kontroli 

powtórnej weryfikacji zgodności z przepisami zgromadzonej przez IW dokumentacji projektu, czyli np. 

dokumentów związanych z OOŚ, pomocą publiczną, procedurami zawierania umów etc. Taką 

interpretację potwierdza równiez wyrażenie "w tym w oparciu o wcześniejsze weryfikacje" sugerujące, 

że podstawą ustaleń w tym zakresie nie mogą być jedynie wcześniejsze działania (kontrole, oceny). 

Poprzednie brzmienie tego zapisu wskazywało jedynie na obowiązek przeprowadzenia kontroli stricte 

formalnej (czy dokumenty przeszły odpowiednią ścieżkę proceduralną) i nie nakazywały powtórnej 

weryfikacji. 

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Zapis nie nakazuje przeprowadzenia ponownej weryfikacji dokumentów. Został on zmieniony na wniosek NFOŚiGW w celu usprawnienia kontroli na zakończenie w systuacji, 

gdy na wcześniejszych etapach / przy ocenie wcześniejszych wniosków o płatność dokumentacja obrazująca cykl życia projektu była już weryfikowana. Wówczas, przy 

zatwierdzaniu wniosku o płatnośc końcową, Instytucja może  w oparciu o wcześniejsze weryfikacje  potwierdzić, że dokumentacja ta jest kompletna i przygotowana 

właściwie, bez konieczności ponownego jej weryfikowania.

Zmiana ta została uwzględniona również w Wytycznych do kontroli w rozdziale 7 pkt 2, gdzie na wniosek IZ PO IiŚ słowo "sprawdzenie" zmieniono na "potwierdzenie". 



33 19.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział 

II/Podrozdział/2.5.2/pkt. 2

Proponuje się zmianę zapisu na następujący: "2) Kontrola powinna obejmować co najmniej 

ocenę projektu pod kątem zgodności przeprowadzonej oceny odziaływania na środowisko z 

właściwymi przepisami prawa krajowego . W szczególności kontrola powinna obejmować 

weryfikację czy cały projekt jest realizowany na podstawie prawidłowo uzyskanych zezwoleń na 

inwestycję".

Obecne brzmienie zapisu zakłada prowadzenie kontroli projektu także pod kątem zgodności z prawem 

unijnym. Jest to niezgodne z opisem kryterium nr 8 do oceny merytorycznej II stopnia (zał. 3 do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020).

tak Uwaga uwzględniona - wykreślono konieczność weryfikacji pod kątem zgodności z prawem unijnym.

34 18.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział II/Podrozdział/2.4.6

Proponuje się usunięcie w całości opisanego trybu postępowania. Należy wziąć pod uwagę 

zwłaszcza skomplikowany i trudny do oceny charakter spraw, jakie podlegać będą temu 

trybowi. Należy zwrócić uwagę, że w tym zakresie IW/IP dysponuje na podstawie stosownych 

zapisów umowy o dofinansowanie pewnymi mechanizmami zabezpieczającymi (par. 4 ust. 16 i 

ust. 21, par. 8 ust. 22-23, par. 21 ust. 2 i ust. 3 pkt. 3-5). Ostatecznie proponuje się 

doprecyzować zapisy bądź uwzględnić je we wzorze umowy o dofinansowanie.   

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie nie bierze pod uwagę szeregu okoliczności, które mogą 

wystąpić w opisywanych przypadkach, jak chociażby możliwość dopuszczenia w postępowaniu karnym 

dowodu z opinii bieglego (np. w odniesieniu do zarzutu posługiwania się sfałszowanym dokumentem 

bądź w wypadku innych przestępstw przeciw dokumentom bądź przeciwko rzetelności obrotu 

gospodarczego). W takich okoliczościach możliwość należytego prowadzenia działań równolegle do 

organów ścigania budzi istotne wątpliwości, zwłaszcza, że IW nie dysponuje analogicznymi środkami i 

uprawnieniami. Ponadto w sytuacji wystąpienia rozbieżności merytorycznych w ocenie danego czynu 

(np. postępowanie przygotowawcze zakończy się innymi wnioskami niż sformułowane wcześniej przez 

IW), nie jest jasne, w jakim trybie do sprawy wrócić, jak zmienić uprzednią nieprawidłową decyzję, kto 

ponosi jej konsekwencje finansowe etc. Proponowane zapisy mogą sprowadzić się w istocie do 

konieczności dokonywania równoległej oceny w stosunku do postępowań prowadzonych przez organy 

ścigania przy braku dysponowania analogicznymi środkami i uprawnieniami.    

W ocenie IW nadużycia finansowe są wykrywane raczej przez organy ścigania niż przez instytucje 

odpowiedzialne za wdrażanie funduszy UE, co nie wynika jednak z indolencji systemu wdrażania, tylko 

jego roli w państwie, a także wyposażenia wspomnianych organów w odpowiednie narzędzia działania.

Jeżeli jednak zdaniem IZ niezbędne jest prowadzenie równoległych i w istocie niezależnych działań od 

organów ścigania przez IW/IP to odpowiednie postanowienia muszą znaleźć się w umowie o 

dofinansowanie; obecnie istniejące nie dają podstawy do twierdzenia wobec benficjenta, że możliwe 

jest pominięcie ustaleń Policji czy prokuratury. Co więcej, wydaje się, że dotychczasowe wytyczne w 

zakresie nadużyć finansowych w ramach POIiŚ nie szły tak daleko jak projekt zaleceń  w komentowanym 

zapisie.

tak

Uwaga częściowo uzwzględniona

Nieuwzględniając uwagi IZ kierowała się również korespondencją przekazaną do wszystkich IP z dnia 5 grudnia 2016 r, w której w związku z zaleceniami IA zwracała się do 

instytucji w sprawie ujednolicenia systemu przeciwdziałania nadużyciom. Proponowane zapisy stanowią inkorporacje istniejącego już obowiązku nałożonego ww pismem do 

Zaleceń. Zalecenia nie wprtowadzają obowiązku przeprowadzenia kontroli lecz analizy vide pkt 1 rozdziału 2.4.6. Kontrola jest wymagana, jeśli analiza dokumentacji okaże się 

niewystarczająca. Cel działań weryfikacyjnych IP został określony w pkt 3 rozdziału, natomiast zakres w pkt 5 i nie oznacza on powielania działań organów ścigania. Aby zapisy 

nie budziły wątpliwości do pkt 1 dodano również treść skierowaną w korespondencji do Ministerstwa Środowiska z dnia 25 stycznia 2017 .r  "W każdym przypadku, gdy 

zostanie podjęta decyzja o braku uzasadnienia przeprowadzenia kontroli, powinno to być udokumentowane np. w formie notatki służbowej. Takie uzasadnienie należy 

przekazywać do IZ wraz z aktualizacją tabeli Bazy danych o nadużyciach finansowych lub ich podejrzeniach). Ponadto w5 pkt dodano również zdanie " W przypadku, gdy 

nie jest możliwe ustalenie faktów, kontrola/analiza powinna mieć na celu identyfikację czy i jaka kwotę i zakres wydatków należy uznać za tymczasowo niekwalifikowalne 

do czasu zakończenia postępowania prokuratorskiego."

35 12. MŚ - DFE/WN Część II Rozdział II. Sekcja 2.4.6 pkt 5

Instytucje funkcjonujące w systemie wdrażania programu nie posiadają co do zasady środków i 

narzędzi do stwierdzenia przedkładania nierzetelnych dokumentów zawierających 

nieprawdziwe informacje (sfałszowane dokumenty, fałszywe informacje). Należy zatem usunąć 

z pkt 5 przykład dotyczący weryfikacji opisanych powyżej dokumentów.

Instytucje funkcjonujące w systemie wdrażania programu nie dysponują środkami, którymi dysponują 

organy ścigania, nie można oczekiwać od nich działań, które skutecznie mogą przeprowadzać tylko 

organy ścigania.

nie

Uwaga nieuzwzględniona

Nieuwzględniając uwagi IZ kierowała się również korespondencją przekazaną do wszystkich IP z dnia 5 grudnia 2016 r, w której w związku z zaleceniami IA zwracała się do 

instytucji w sprawie ujednolicenia systemu przeciwdziałania nadużyciom. Proponowane zapisy stanowią inkorporacje istniejącego już obowiązku nałożonego ww pismem do 

Zaleceń. 

36 22. MŚ -DFE/WKSN
Część II Rozdział II 2.5. Podrozdział 5 

sekcja 2

Rozważenie wykreślenia sekcji II lub przeformułowania w taki sposób aby kontrola ta tj. dot. 

OOŚ była jedynie kontrola stricte formalną

Zmiana ustawy wdrożeniowej polegająca na usunięciu w art. 22 ust. 4 "oceny oddziaływania na 

środowisko". Analogiczna zmiana powinna być rozważona w Wytycznych do kontroli.
nie Uwaga nieuwzględniona. Wytyczne do kontroli obejmuja kontrolę OOŚ, wobec czego zapis jest właściwy.

37 20.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział 

II/Podrozdział/2.6/pkt 7

Błędne odwołanie do treści wytycznych horyzontalnych. Winno być: pkt 1 podrozdziału 5.2 

Wytycznych do kontroli.

Uwaga edytorska.
nie

Uwaga nieuwzględniona. 

Odwołanie prawidłowe. IZ odnosiła się do projektu aktualizacji Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

38 4. CUPT/DK Część II/Rozdział II/Podrozdział 8
Proponuje się usunięcie zapisu w pkt 2) akapit 4 "aktualizacji rocznych lub sektorowych planów 

kontroli (…)" 

Zapis jest niezrozumiały w kontekście kontroli doraźnej, ponieważ jeśli usuwamy kontrolę z planu, to nie 

z zamiarem wszczęcia za chwilę doraźnej. Podobnie w przypadku przesunięcia kontroli na kolejny rok 

obrachunkowy - wówczas taka kontrola będzie dalej planowa tylko w kolejnym roku i nie ma potrzeby 

wszczynać doraźnej. 

tak Uwaga cześciowo uwzględniona. Doprecyzowano zapis pkt 2.

39 21.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział III/Podrozdział 

3.1/pkt 8

Proponuje się doprecyzowanie wskazanego zapisu. Niezbędne jest wyjaśnienie w jaki sposób 

wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka nadużyć finansowych (przeprowadzonej zgodnie z pkt. 

6.2.1 Zaleceń w zakresie nieprawidłowości i korygowania) można uwzględnić przy sporządzaniu 

sektorowego planu kontroli.

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie nie jest zrozumiały. Nie jest jasne czy dotyczy on kontroli 

systemowych prowadzonych przez IP czy też kontroli prowadzonych przez IW. Należy wyjaśnić, że na 

poziomie IW dobór próby projektów do kontroli na miejscu może zostać przeprowadzony w sposób 

losowy bądź na podstawie analizy ryzyka. Zgodnie z zapisami pkt. 5 podrozdziału 5.1.1 Zaleceń w 

zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń IZ rekomenduje w tym zakresie 

stosowanie matematycznej metody analizy ryzyka, która opiera się na określonych przez IZ czynnikach 

ryzyka. Proces przeprowadzania przedmiotowej analizy został szczegółowo uregulowany w podrozdziale 

5.1.1 Zaleceń. Jednocześnie wskazać należy, że zasadniczym celem analizy ryzyka nadużyć finansowych 

przeprowadzanej zgodnie z pkt. 6.2.1 Zaleceń w zakresie nieprawidłowości i korygowania jest ocena 

wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia określonych przypadków nadużyć oraz wdrożenie w 

związku z tym odpowiednich mechanizmów kontrolych lub innych skutecznych i proporcjonalnych 

środków zwalczania nadużyć finansowych. Wyniki przedmiotowej analizy nie dają wiedzy o projektach 

bardziej lub mniej narażonych na wystąpienie ryzyka nadużycia finansowego co mogłoby skutkować 

uwzględnieniem tych projektów w rocznym planie kontroli w pierwszej kolejności.

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Konieczność uwzględniania wyników analizy ryzyka nadzużyć przy planowaniu kontroli dotyczy zarówno kontroli systemowych (patrz podrozdział 5.4 pkt 2 lit e) jak i kontroli 

projektów (sekcja 5.1.1 ppkt iv, czynnik 4).

Zapis nie wymaga doprecyzowania, dotyczy on zarówno kontroli prowadzonych prze IP, jak IW. Wyniki analizy ryzyka nadużyć nie wskażą konkretnego projektu do badanaia, 

ale mogą wskazywać na konieczność szczególnego zwrócenia uwagi na obszar, dla którego ryzyko zostało odnotowane na poziomie nieakceptowalnym. tj. np. analiza za 2016  

wykazała jako taki obszar składanie fałszywych oświadczeń  przez wnioskodawców. Oznacza to, że podczas konstruowania planu kontroli ależy mieć na uwadze obszar o 

nieakceptowalnym poziomie ryzyka.

40 13. MŚ - DFE/WN
Część II Rozdział III. Podrozdział 3.1 

pkt 3 lit. d) Załącznik nr 7

Skoro z pkt 3 lit. d) usunięto plan kontroli realizacji umów o finansowaniu, proponuje się 

usunięcie tego planu z wzoru stanowiącego załącznik 7.
Uwaga porządkująca. tak usunięto pkt 3 z załącznika nr 7



41 5. CKPŚ
Część II/ Rozdział III/ Podrozdział 1/ 

Sekcja 1

IW zgłasza problem dotyczący interpretacji zapisów odnośnie sporządzania planów kontroli na 

przyszły rok obrachunkowy oraz wątpliwości w zakresie prowadzenia i zakończenia działań 

kontrolnych w terminie wskazanym poniżej.

W przypisie nr 15 zostały ujęte zapisy, które mogą wykluczyć sens planowania kontroli na 

miejscu w I półroczu kalendarzowym. Zgodnie z zaleceniami cyt. "przygotowując plan kontroli w 

kwietniu 2017 r. zaleca się ujęcie projektów (zgodnie z odpowiednią metodyką), które będą 

wykazane w rocznym zestawieniu wydatków za rok obrachunkowy 1.07.2016 - 30.06.2017. 

Należy zaplanować kontrolę tych projektów w pierwszej kolejności tak, aby wyniki kontroli 

dostępne były najpóźniej do 31.12.2017 r. i żeby możliwe było przekazanie informacji nt. tych 

kontroli do KE w rocznym podsumowaniu audytów i kontroli.

Zgodnie z pkt 1.6 Wytycznych KE w zakresie kontroli zarządczych żaden wydatek nie może być 

przedstawiony w zestawieniu wydatków, jeżeli w pełni nie zakończyły się zaplanowane kontrole 

zarządcze, a wydatek nie został uznany jako poprawny i zgodny z przepisami". 

Propozycja zmiany:

Kontrole projektów ujętych w rocznym planie kontroli na rok obrachunkowy 1.07.2016 - 

30.06.2017  (zgodnie z odpowiednią metodyką), których wydatki będą wykazane w rocznym 

zestawieniu wydatków za rok obrachunkowy 1.07.2016 - 30.06.2017 należy zakończyć 

najpóźniej do 31.12.2017 r., aby możliwe było przekazanie informacji nt. tych kontroli do KE w 

rocznym podsumowaniu audytów i kontroli.

Jeżeli w planie kontroli 2017-2018 wszystkie projekty miały wydatki wykazane w rocznym zestawieniu 

wydatków za rok obrachunkowy 1.07.2016 - 30.06.2017, to kontrole tych wszystkich projektów powinny 

zostać zakończone (wydane informacje pokontrolne oraz ewentualne wdrożenie zaleceń) do końca 

2017 r. Spełnienie wymogów IZ spowoduje ujęcie w planie kontroli wszystkich kontroli projektów w II 

półroczu 2017 r., a jednocześnie zakończenie kontroli w tym terminie jest obarczone dużym ryzykiem 

niewykonania.

Odnosząc się do pkt 1.6 Wytycznych KE w zakresie kontroli zarządczej, IW proponuje, żeby jeszcze raz 

przeanalizować pkt 5 powyższego dokumentu, pod kątem interpretacji planowanych czynności 

kontrolnych, mozliwe że autor wytycznych miał na myśli kontrole zarządcze zaplanowane w roku 

obrachunkowym 2016-2017 czyli w roku, do którego odnosi się zestawienie wydatków. Zgodnie z 

Wytycznymi KE cyt. :"Wszystkie kontrole zarządcze należy zakończyć w wymaganym terminie, aby 

umożliwić organom państw członkowskich terminowe przekazanie dokumentów wymienionych w art. 

138 RWP, tj.: zestawienia wydatków, deklaracji zarządczej i rocznego sprawozdania z kontroli lub opinii 

13/40 audytowej. Zaleca się, aby IZ określiła wewnętrzne terminy zakończenia kontroli zarządczych, aby 

umożliwić IC poświadczenie zestawienia wydatków zgodnie z wymogami art. 126 lit. c) RWP, IZ – 

wydanie deklaracji zarządczej zgodnie z art. 125 ust. 4 i 10 RWP, a także aby umożliwić IA sporządzenie 

opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli zgodnie z wymogami art. 127 ust. 5 RWP.

W poświadczonym zestawieniu wydatków przedłożonym Komisji nie uwzględnia się żadnych wydatków, 

jeżeli planowane kontrole zarządcze nie zostały zakończone, a wydatki nie zostały potwierdzone jako 

zgodne z prawem i prawidłowe. Jeżeli IZ zdecyduje się na przeprowadzenie kontroli na miejscu (np. 

następujących po kontrolach, które mogły już zostać przeprowadzone) w kolejnym roku 

obrachunkowym, wszelkie wykryte nieprawidłowości należy traktować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wytycznymi Komisji w sprawie zestawienia wydatków ".

tak

Uwaga uwzględniona.

Biorąc pod uwagę wątpliwości IW, doprecyzowano fragment Zaleceń w następujący sposób: "przygotowując plan kontroli w kwietniu 2017 r. (za okres 1.07.2017-30.06.2018) 

zaleca się ujęcie projektów (zgodnie z odpowiednią metodyką), które będą wykazane w rocznym zestawieniu wydatków za rok obrachunkowy 1.07.2016 - 30.06.2017. Należy 

zaplanować kontrolę tych projektów w pierwszej kolejności tak, aby wyniki kontroli dostępne były najpóźniej do 31.12.2017 r. i żeby możliwe było przekazanie informacji nt. tych 

kontroli do KE w rocznym podsumowaniu audytów i kontroli."

Odpowiadając na zgłoszony problem kumulacji ilości kontroli w II poł. roku (w tym przykładzie II poł. 2017) oraz potencjalny brak sensu planowania kontroli na I poł. roku 

kolejnego (w tym przykładzie I poł. 2018), w opinii IZ Plan Kontroli powinien uwzględniać zarówno projekty, które mają wydatki wykazane w RZW 2016-2017 (do 

skontrolowania w II poł. 2017), jak również projekty zawierające wydatki z kolejnego roku obrachunkowego w RZW 2017-2018 (do skontrolowania w I poł. 2018 r.) Takie 

zaplanowanie pracy pomogłoby zapobiec kumulacji ilości kontroli w przyszłości, w kolejnym okresie obrachunkowym.

42 23. MŚ -DFE/WKSN
Część II Rozdział III Podrozdział I sekcja 

I pkt 5

Uzupełnienie pkt 5 o obowiązek przekazania przez IZ do IP RPK po jego akceptacji przez IK UP. 

"5) Po zaakceptowaniu planu kontroli PO IiŚ przez IK UP, IZ informuje niezwłocznie IP o 

ostatecznym zatwierdzeniu sektorowych planów kontroli oraz przekazuje ostateczny plan 

kontroli PO IiŚ do wiadomości IP".

Poprawa przepływu informacji pomiędzy IZ a IP. Zakres planowych kontroli, a przede wszystkim ich 

termin powinien być znany IP, zwłaszcza mając na uwadze, że IZ ma prawo do kontroli doraźnych.
tak uwzględniono propozycje uzupełnienia zapisu

43 5. CUPT/DK
Część II/Rozdział III/Podrozdział 

I/Sekcja 2
Proponuje się wykreślenie lit. b w pkt 3).

Przesunięcie kontroli na kolejny rok obrachunkowy jest równoznaczne z rezygnacją z niej w planie 

bieżącym. Plany są sporządzane na rok obrachunkowy, więc przesuwanie na rok następny zawsze 

oznacza wykreślenie tej kontroli z planu na bieżący rok obrachunkowy. 

nie

Uwaga nieuwzględniona. 

W lit a) przewidziano rezygnację z kontroli - z różnych względów, w tym np. rozwiązania umowy z beneficjentem, w lit b) kontrola zostanie zrealizowana, ale w kojejnym roku 

obrachunkowym i IP/IW się do tego zobowiązuje.

44 22.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział III/Podrozdział 

1/Sekcja 4

Proponuje się doprecyzowanie wskazanego zapisu, w szczególności wyjaśnienie, czy okresowy 

(kwartalny) monitoring może prowadzić wyłącznie do rozszerzenia próby projektów 

wytypowanych do kontroli w ramach sektorowego planu kontroli czy też może polegać również 

na ich usuwaniu z próby lub przesuwaniu na kolejny okres sprawozdawczy. Ponadto postuluje 

się wyjaśnienie, co rozumie się przez "czynniki powodujące (lub mogące powodować) zmianę 

wyników analizy ryzyka" oraz zaprezentowanie przykładów takich czynników.  

Biorąc pod uwagę szereg zdefiniowanych wątpliwości postuluje się alternatywnie usunięcie 

zapisów sekcji 4.

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie zakłada, że w wyniku okresowego (kwartalnego) monitoringu 

może nastąpić jedynie rozszerzenie próby projektów. Nie jest zatem jasne, jak winno wyglądać 

planowanie kontroli na etapie sporządzania rocznego planu, skoro należy brać pod uwagę, że co kwartał 

próba może się rozszerzać. Niezmienne pozostają zasoby instytucji, w tym zasoby kadrowe i czasowe. 

Roczny plan tworzony jest przy uwzględnieniu tych zasobów, jak również przy założeniu pewnej rezerwy 

czasowej na ewentualne niezbędne działania doraźne. Dopuszczenie (założenie) możliwości kwartalnej 

modyfikacji próby (jej rozszerzania) zaburza dotychczasowy, roczny cykl planowania i sprawozdawania 

działalności kontrolnej, sprawia, że roczny plan w istocie straci na znaczeniu i nie będzie stanowił jak 

dotąd punktu odniesienia dla kontroli w danym roku. W komentowanym zapisie nie sprecyzowano 

również co rozumie się przez "czynniki powodujące (lub mogące powodować) zmianę wyników analizy 

ryzyka", niezbędne jest wyjaśnienie powyższego i zaprezentowanie przykładów ww. czynników.  

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Wyjaśnić należy, że sam monitorowanie planu kontroli, czy też projektów, które powinny być skontrolowane, nie jest nowym obowiązkiem nałożonym na IP/IW. IZ na skutek 

ustaleń z audytu KE zobowiązała jedynie IP/IW do informowania IZ w trybie kwartalnym, jakie sa wyniki  monitorowania prowadzonego przez Instytucje na bieżąco. 

Co do zasady, sam plan kontroli zmienić mógłby się w wyniku takiego monitoringu jedynie w sytuacji, gdyby Instytucja zidentyfikowała, lub została poinformowana, o 

istotnym czynniku ryzyka, które nie było brane pod uwage we wcześniejszych analizach, a które to ryzyko mogłoby spowodować, że próba projektów do kontroli składałaby 

się z zupełnie innych projektów. Przykładem takiego ryzyka może być na przykład wykrycie zmowy przetargowej w odniesieniu do grupy projektów czy też zmiana terminu 

realizacji projektów.

IZ spodziewa się jednak, ze w wyniku bieżącej analizy sytuacji w poszczególnych działaniach / prirytetach  PO IiŚ, Instytucja na ogół będzie identyfikowała projekty, co do 

których zachodziłoby prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzenia kontroli doraźnej. Obowiązkiem Instytucji na mocy zapisów sekcji 3.1.4 będzie przedstawienie IZ 

informacji o sygnałach, jakie wpłynęły lub zostały powzięte w odniesieniu do poszczególnych projektów, a także decyzję Instytucji o konieczności lub nie przeprowadzenia 

kontroli doraźnej wraz z uzasadnieniem. W skrajnych przypadkach może zajść konieczność zaktualizowania analizy ryzyka i wyznaczenia nowej próby projektów do kontroli, 

co wiązać się bedzie z koniecznością aktualizacji planu kontroli. 

45 14. MŚ - DFE/WN
Część II Rozdział III. Sekcja 3.1.4 pkt 3 

lit. c)

Zapis: niezbędnych zmian w planie kontroli na dany rok obrachunkowy w związku z koniecznością 

przeprowadzenia aktualizacji analizy ryzyka, wynikającą z zaistnienia nowych okoliczności, należy 

zastąpić zapisem: niezbędnych zmian w planie kontroli na dany rok obrachunkowy wynikających 

z zaistnienia nowych okoliczności.

W przypadku zidentyfikowania nowych okoliczności wymuszających zmiany w planie kontroli 

(rezygnację z kontroli planowych na rzecz kontroli doraźnych, koniecznych w związku ze 

zidentyfikowaniem nowych okoliczności) aktualizacja anlizy ryzyka (punktowej, matematycznej) jest 

nieuzasadniona. Zmiana/aktualizacja planu kontroli uzasadniona będzie koniecznością przeprowadzenie 

kontroli doraźnych kosztem kontroli planowych. Takie rozwiązanie zostało zaproponowane przez IP w 

procedurze przekazywania przez IW do IP dalej do IZ Kwartalnego sprawozdania (...) (pismo IP z 5 maja 

2017 r., znak: DFE-I.790.30.2016.IC), zaakceptowanej przez IZ. Eliminacja z planu kontroli, kontroli 

planowych zostanie poprzedzona analizą projektów, które były ujęte w planie.

tak uwzględniono propozycję zmiany zapisu

46 4. CKPŚ
Część II/ Rozdział III/ Podrozdział 1/ 

Sekcja 5

IW proponuje, żeby w treści pkt 5 dodać informację o minimalnym zakresie kontroli trwałości 

ujętym w załączniku nr 2 do Zaleceń.

W przedmiotowym punkcie brak informacji o minimalnym zakresie kontroli trwałości po zakończeniu 

realizacji projektu (załącznik nr 2).
tak uzupełniono zapis

47 24. MŚ -DFE/WKSN Cześć II Rozdział IV pkt 2 lit. d
Należy usunąć słowa "oceny oddziaływania na środowisko" w zw. z nowelizacją ustawy 

wdrożeniowej lub przeformułować gdyż OOŚ nie wystepuje już w art. 22 ust. 4

Zmiana ustawy wdrożeniowej polegająca na usunięciu w art. 22 ust. 4 "oceny oddziaływania na 

środowisko". (patrz, porównaj uwaga nr 22)
tak uwaga uwzględniona, weryfikacje OOŚ ujęto odrębnie w kolejnym podpunkcie

48 6. CKPŚ Część II/ Rozdział IV/ Podrozdział 1

IW sugeruje, żeby w pkt 23 wprowadzić informacje, że upoważnienie stałe można stosować 

również w przypadku kontroli doraźnych zgodnie z treścią wzoru upoważnienia stałego 

określonego w pkt 2 załącznika nr 5 do Zaleceń.

tak uwaga uwzględniona - zmieniono treść pkt. 23 podrozdziału 4.1 

49 15. NFOŚiGW
Część II/Rozdział IV.1/podrozdział 

1/pkt 12 

Proponujemy następujące brzmienie pkt. 12:                                                                                      12) 

Przystępując do przygotowania danej kontroli należy przeprowadzić pogłębioną analizę ryzyka. 

Ocena ryzyka na etapie przygotowywania kontroli ma decydujący wpływ na określenie ilości 

koniecznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych, np.: doboru próby wydatków do 

kontroli. Jest też narzędziem wskazującym na obszary wysokiego ryzyka, którym należy 

poświęcić szczególną uwagę podczas przeprowadzania kontroli. Wyniki analizy powinny być 

odzwierciedlone w celach kontroli. W przypdku kiedy próbą nie objęto 100 % populacji lub nie 

wskazano innej metody doboru próby, dobór próby należy przeprowadzić metodą analizy 

ryzyka oraz należy uzupełnić ją próbą losową, w celu zapewnienia, że każdy element populacji 

mógł być przedmiotem wyboru.

Zapis bardziej zrozumiały. tak

zmieniono brzmienie pkt 12 podrozdziału 4.1, dodając zapis:

W przypadku kiedy próbą nie objęto 100 % populacji, doboru próby elementów do kontroli należy przeprowadzić metodą analizy ryzyka a następnie należy uzupełnić ją próbą 

losową, w celu zapewnienia, że każdy element populacji mógł być przedmiotem wyboru. W uzasadnionych okolicznościach (np. z uwagi na określone cechy populacji, jej 

jednorodność, brak wyraźnych różnic między elementami, brak stwierdzonych obszarów szczególnego ryzyka) dopuszcza się generowanie całości próby za pomocą doboru 

losowego.

pkt. 3 rozdział 1 zał 2 uzupełniono o zapis:

W przypadku kiedy próbą nie objęto 100 % populacji, w informacji pokontrolnej  (...)

50 23.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział IV/Podrozdział 

4.1/pkt 6

Proponuje się dodać możliwość udzielania wyjaśnień/ przekazywania dokumentów przed 

rozpoczęciem kontroli i przed wydaniem upoważnienia, poprzez drogę elektroniczną (e-mail).
Usprawnienie procesu przygotowania do prowadzenia czynności kontrolnych. tak wprowadzono dodatkowy zapis w pkt 6

51 24.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział IV/Podrozdział 

4.3/pkt 1
Błędne odwołanie do pkt. 6. Winno być do pkt. 5. Uwaga edytorska. tak skorygowano błędne odwołanie.

52 26.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział IV/Podrozdział 

4.3/pkt 1-3

Termin wydania informacji pokontrolnej powinien zostać uwzględniony we wzorze umowy o 

dofinansowanie.

Na etapie uzgadniania wzoru umowy dla działania 7.1. IZ POIiŚ nie wyraziła zgody na wpisanie do niego 

terminu na wydanie przez IW informacji pokontrolnej, uzasadniając, że termin ten powinien być 

uprzejnio ustalony horyzontalnie dla POIiŚ i że wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ nadal 

obowiązują. INiG podtrzymuje uzasadnienie, że określenie w umowie tego terminu jest istotne także z 

punktu widzenia praw i obowiązków beneficjenta, a z założenia nie powinny ich dotyczyć niniejsze 

zalecenia.

Jeżeli jednak zdaniem IZ POIiŚ termin ten nie ma związku z prawami lub obowiązkami beneficjenta to 

pkt. 3 jest zbędny, gdyż nie ma sensu powiadamianie beneficjenta o braku możliwości wydania 

informacji pokontrolnej w terminie określonym wyłącznie w zaleceniach. 

Problem wynika, jak się wydaje, z tego, że komentowane zapisy zostały wprost przeniesione z 

wytycznych.

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Wprowadzono zmiany w pkt 3 zawężając jego postanowienia wyłącznie do kontroli systemowych PO IiŚ. W rezultacie, punkt ten nie nakłada żadnych praw i obowiązków na 

beneficjenta.



53 28.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział IV/Podrozdział 

4.3/pkt. 14 zd. 2

Obecne brzmienie zapisu: W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik instytucji 

kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Proponuje się wykreślenie zapisu.

Zapis w dotychczasowym brzmieniu nie jest zgodny z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, dlatego 

proponuje się jego wykreślenie (wtedy miałby zastosowanie jedynie przepis ustawy, analogicznie jak dla 

kontroli procedur zawierania umów, uregulowanej w zał. 1). NIe wydaje się możliwe, aby zalecenia 

modyfikowały normę ustawową, z której wynika, że możliwość rozpatrzenia zastrzeżeń złożonych z 

uchybieniem przepisanego terminu jest uzależniona wyłącznie od skutecznego złożenia przed jego 

upływem stosownego wniosku podmiotu kontrolowanego o przedłużenie terminu.

tak Zmodyfikowano zapisy pkt 14 uwzględniając uregulowane w pkt 15 prawo do złożenia wniosku o przedłużenie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń.

54 2. MKiDN

CZĘŚĆ II. KONTROLE 

Rozdział II 

4.3 Podrozdział 3 - Informacja 

pokontrolna oraz zalecenia 

pokontrolne, 

pkt 19

Jest:

"19) W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń w razie potrzeby kontrolujący mogą przeprowadzić 

dodatkowe czynności kontrolne, np."uzyskać dodatkowe stanowisko lub opinię innych 

instytucji lub zażądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na 

piśmie w celu ustalenia ich zasadności. Podjęcie dodatkowych czynnosci lub działań 

każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń."

Propozycja zastąpienia zapisu: "Podjęcie dodatkowych czynności lub działań każdorazowo 

przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń"zapisem: "Termin na rozpatrzenie zastrzeżeń 

liczony jest ponownie od czasu uzyskania stanowisk, opinii, dokumentów bądź wyjaśnień".

Nowe sformułowanie doprecyzowuje tą kwestię i ujednolici zapisy względem pkt. 2 str.56. tak zapis zmodyfikowano zgodnie z propozycją

55 25.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział IV/Podrozdział 

4.3/pkt 2
Zbędne odwołanie do pkt. 2. Uwaga edytorska. tak zapis zmodyfikowano zgodnie z propozycją

56 1. MKiDN

CZĘŚĆ II. KONTROLE

Rozdział IV. Reguły postępowań 

kontrolnych

4.3 Podrozdział 3 - Informacja 

pokontrolna oraz zalecenia 

pokontrolne, pkt. 2

Jest:

"2) Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień, 

polegających w szczególności na zasięgnięciu przez instytucję kontrolującą opinii prawnych, 

stanowiska innych organów i instytucji, bądź wyjaśnień ze strony podmiotu kontrolowanego, 

termin, o którym mowa w pkt 1 i 2, liczony jest ponownie od czasu uzyskania wyjaśnień bądź 

opinii (stanowiska)".

Powinno być:

"2) Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień, 

polegających w szczególności na zasięgnięciu przez instytucję kontrolującą opinii prawnych, 

stanowiska innych organów i instytucji, bądź wyjaśnień ze strony podmiotu kontrolowanego, 

termin, o którym mowa w pkt 1, liczony jest ponownie od czasu uzyskania wyjaśnień bądź opinii 

(stanowiska)".

Należy zmodyfikować zapis w związku z usunięciem dotychczasowego pkt 2 o treści: 

"2) W przypadku, gdy w kontroli bierze udział podmiot zewnętrzny na zasadach określonych w Rozdziale 

3 Wytycznych zespół kontrolujący sporządza informację pokontrolną lub – w przypadku, o którym mowa 

w pkt 5 6 – wydzielonej części kontroli, informację pokontrolną etapową w terminie 21 dni, która po 

podpisaniu jest przekazywana w formie pisemnej podmiotowi kontrolowanemu (informacja 

pokontrolna może zostać sporządzona również w trakcie kontroli)".

tak zapis zmodyfikowano zgodnie z propozycją

57 3. MKiDN

CZĘŚĆ II. KONTROLE 

Rozdział II 

4.3 Podrozdział 3 - Informacja 

pokontrolna oraz zalecenia 

pokontrolne, pkt  23

Jest: 

"Podmiot kontrolowany jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w ostatecznej informacji 

pokontrolnej na poinformowanie o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub ich wykorzystaniu, do 

przekazania odpowiednich informacji do instytucji kontrolującej (w tym w uzasadnionych 

przypadkach - przesłania na wniosek kierownika instytucji kontrolującej odpowiednich 

dokumentów potwierdzających wypełnienie zaleceń), a w przypadku niepodjęcia odpowiednich 

działań - o przyczynach takiego postępowania".

Propozycja wykreślenia z ww. zapisu "na wniosek kierownika instytucji kontrolującej"

Zgodnie z przedmiotowym dokumentem (pkt 1, 4  str.56 oraz 21 str.60) Informacja pokontrolna 

sporządzana jest i przekazywana podmiotowi kontrolowanemu przez Zespół Kontrolujący. Zalecenia 

pokontrolne są częścią Informacji pokontrolnej. To Zespół Kontrolujący określa w informacji 

pokontrolnej termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń prosząc jednocześnie o 

przekazanie dokumentów potwierdzających ich wdrożenie.

tak Zapis zmodyfikowano zgodnie z propozycją.

58 27.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział IV/Podrozdział 

4.3/pkt 3
Proponuje się zastąpienie słowa "zwłoka" stwierdzeniem "zaistniały stan". 

Przedmiotowy zapis nie dotyczy przypadków zaistnienia zwłoki, ale sytuacji, w których ze względu na 

nieprzewidziane okoliczności nastąpiło przekroczenie określonego terminu. 
tak Skorygowano zapis, dodatkowo pkt 3 zawężono wyłącznie do kontroli systemowych.

59 2.
WFOŚiGW W 

Katowicach 

część II rozdział IV podrozdział 4.3, 

sekcja 3 pkt 24

propozycja zmiany: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r.,  poz. 922)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych
tak Skorygowano zapis.

60 29.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział V/Podrozdział 

5.1/pkt 5

Proponuje się doprecyzowanie wskazanego zapisu. Niezbędne jest ponadto wyjaśnienie jego 

relacji z zapisami przewidującymi obowiązek prowadzenia okresowego (kwartalnego) 

monitoringu planu kontroli. W ramach tego monitoringu następuje w szczególności przegląd 

analizy ryzyka i ewentualne uwzględnienie "czynników powodujących (lub mogących 

powodować) zmianę wyników analizy ryzyka". 

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie nie jest w pełni jasny, zwłaszcza biorąc pod uwagę nowe 

zapisy przewidujące obowiązek prowadzenia okresowego monitoringu planu kontroli. Wskazuje się, że 

w szczególności nie jest zrozumiała relacja między przeglądem metodyki doboru próby projektów do 

kontroli (dokonywanym co najmniej raz do roku) a okresowym monitoringiem planu kontroli 

(dokonywanym co kwartał). 

tak

Wykreślono konieczność aktualizacji analizy ryzyka przy kwartalnym monitoringu planu.

Kwartalny monitoring ma na celu poinformowanie IZ o wszelkich zmianach w planie kontroli, jakie zaistniały w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli doraźnych. 

Nie jest to w zaden sposób powiązane z przeglądem corocznym metodyki doboru próby projektow do kontroli. 

61 16. NFOŚiGW
Część II/Rozdział V/podrozdział 1/pkt 

6

Proponujemy następujące brzmienie pkt. 6:                                                     6) W przypdku kiedy 

próbą nie objęto 100 % populacji lub nie wskazano innej metody doboru próby, dobór próby 

należy przeprowadzić metodą analizy ryzyka oraz należy uzupełnić ją próbą losową, w celu 

zapewnienia, że każdy element populacji mógł być przedmiotem wyboru.

Zapis bardziej zrozumiały. tak Zmieniono zapis pkt 6 zgodnie z propozycją.

62 30.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział V/Podrozdział 

5.1/pkt 7-8

Celem ustanowienia jednolitych zasad postępowania proponuje się doprecyzowanie zapisów 

dotyczących doboru próby wydatków badanych w ramach kontroli na miejscu. Proponuje się 

zaprezentowanie mechanizmu szacowania błędu w populacji, prognozowanego błędu w próbie 

losowej oraz łącznego poziomu błędu na przykładzie. Zasadne jest ponadto przedstawienie 

definicji "błędu" wskazując czy pod tym pojęciem rozumie się wydatek niekwalifikowalny czy 

inny rodzaj uchybień. Istotne wydaje się również wskazanie celu ustalania łącznego poziomu 

błędu, którego jednym z elementów jest prognozowany błąd w próbie losowej. 

Z treści Zaleceń wynika, że jeżeli w trakcie kontroli na miejscu weryfikacji podlegają wnioski o płatność, 

to zgodnie z Wytycznymi KE w zakresie kontroli zarządczych w sytuacji wykrycia istotnych błędów w 

próbie poddanej badaniu należy przeprowadzić analizę w celu określenia, czy błędy te mają cechy 

wspólne, a następnie rozszerzyć zakres kontroli na wszystkie wnioski o refundację dotyczące tego 

projektu lub na podstawie błędu w próbie oszacować, jaki błąd może dotyczyć populacji nieobjętej 

badaniem (pkt 7). Ponadto konieczne jest określenie łącznego poziomu błędu, obliczonego poprzez 

dodanie błędów z próby opartej na ryzyku do prognozowanego błędu w próbie losowej (pkt 8). 

Proponuje się doprecyzowanie powyższych wymogów. Nie jest zrozumiały w szczególności mechanizm 

szacowania poziomu błędu w populacji nieobętej badaniem na podstawie stwierdzonego błędu w 

próbie objętej badaniem. Nie jest ponado jasne w jaki sposób należy ustalić łączny poziom błędu, w 

szczególności prognozowany błąd w próbie losowej. Ponadto, nie jest zrozumiały cel powyższego 

działania. Jeżeli pod pojęciem "błąd" rozumie się wydatek niekwalifikowalny, nie jest zrozumiały cel 

określania (szacowania) prognozowanych wydatków niekwalifikowalnych w próbie. Wydatki 

niekwalifikowalne stwierdzone w badanej próbie podlegają procedurze zwrotu (w sytuacji gdy zostały 

już rozliczone we wniosku o patność), można określić także ich łączną wartość. Nie jest zatem 

zrozumiałe jaki jest cel prognozwania wydatków niekwalifikowalnych (jeżeli pod pojęciem błąd należy 

rozumieć wydatek niekwalifikowalny).

nie

Uwaga nieuwzględniona.

W tym zakresie konieczne jest pozyskanie stanowiska KE. Zgodnie ze stanowiskiem IA  rekomendacja w zakresie szacowania błędu wynika z zapisów Wytycznych dla państw 

członkowskich dotyczących kontroli zarządczych. W związku z wątpliwościami w jaki sposób należy wdrożyć zalecenia zawarte w ww. Wytycznych, IZ POIiŚ zwróci się zgodnie 

z sugestią IA do KE

W opinii IZ, można przyjąć, że jeśli stwierdzony błąd dotyczy wykrycia wydatków niekwalifikowalnych w WoP objętym próbą, to w zależności od istotności i rodzaju tego 

błędu należy dokonać weryfikacji wszystkich wniosków o płatność dla tego projektu w kategorii wydatków, w której wykryto nieprawidłowość i dokonać stosownych korekt 

(nie oznacza to autmoatycznie konieczności weryfikacji 100 % faktur). Wydatki niekwalifikowalne stwierdzone w badanej próbie podlegają jak słusznie zauważono 

procedurze korygowania i można je łatwo skwantyfikować. Celem oszacowania na całą populację wydatków niekwalifikowalnych jest określenie poziomu ryzyka wydatków 

nieskontrolowanych i podjęcie decyzji np. o przeprowadzeniu kontroli doraźnej lub ujęciu projektu/umowy w kolejnym planie kontroli.

63 17. NFOŚiGW
Część II/Rozdział V/podrozdział 1/pkt 

7-8
Usunąc przedmiotowe punkty  lub ograniczyć zakres czynosci na kontroli na miejscu.

Przeprowadzenie weryfikacji 100% próby wniosów o płatność w trakcie kontroli na miejscu (u 

Beneficjenta), ze względu na ograniczony jej czas oraz szeroki zakres kontroli określony w załaczniku nr 

2, jest trudna do wykonania i wymagałaby znacznego wydłużenia czasu kontroli na miejscu.

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Wymóg ten został wprowadzony do zaleceń w wyniku rekomendacji IA, od realizacji której zależy pozytywna ocena systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ. Punkt 7 został 

doprecyzowany o zapisy związane z istotnym błędem i rozszerzeniem badania (patrz również uzasadnienie IZ dla uwagi nr 62). Dodatkowo, IZ dopuszcza możliwość 

zakończenia kontroli projektu i dokonania weryfikacji wszystkich WoP w trybie odrębnej kontroli na dokumentach.

64 6. CUPT/DK
Część II/Rozdział V/Podrozdział 

I/Sekcja 1

Proponuje się dodanie w pkt 5: ppkt i) w brzmieniu: W uzasadnionych przypadkach, za zgodą IZ, 

możliwe jest przeprowadzenie analizy ryzyka na podstawie innych czynników ryzyka niż 

wskazane w pkt 5 lit. a). Należy wówczas uzasadnić przyjęcie  - odmiennej niż rekomendowana - 

metodyki doboru próby projektów do kontroli.

Ze względu na skalę projektów, rodzaj beneficjentów i doświadczenia poprzedniej perspektywy 2007-

2013 w sektorze transportu  zasadnym jest wprowadzenie możliwości alternatywnego działania. 

Większość wskazanych w Zaleceniachczynników ryzyka trudno odnieść do beneficjentów sektora 

transportu, tak aby z całościowej analizy uzyskać rzetelny wynik, reprezentatywny dla całej populacji.

tak Uzupełniono ppkt a o proponowany zapis.

65 31.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Część II/Rozdział V/Podrozdział 

5.1.1/pkt 7

Proponuje się doprecyzowanie wskazanego zapisu. Niezbędne jest ponadto wyjaśnienie jego 

relacji z zapisami przewidującymi obowiązek prowadzenia okresowego (kwartalnego) 

monitoringu planu kontroli.

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie nie jest w pełni jasny, zwłaszcza biorąc pod uwagę nowe 

zapisy przewidujące obowiązek prowadzenia okresowego monitoringu planu kontroli. Wskazuje się, że 

w szczególności nie jest zrozumiała relacja między przeglądem metodyki doboru próby projektów do 

kontroli (dokonywanym co najmniej raz do roku) a okresowym monitoringiem planu kontroli 

(dokonywanym co kwartał). 

tak

Wykreślono konieczność aktualizacji analizy ryzyka przy kwartalnym monitoringu planu.

Kwartalny monitoring ma na celu poinformowanie IZ o wszelkich zmianach w planie kontroli, jakie zaistniały w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli doraźnych. 

Nie jest to w zaden sposób powiązane z przeglądem corocznym metodyki doboru próby projektow do kontroli. 



66 15. MŚ - DFE/WN
Część II Rozdział V. Sekcja 5.1. 

Podrozdział 1. pkt 7 i 8 

Zasadnym jest doprecyzowanie zapisów punktów 7 i 8 w zakresie szacowania błędu populacji 

nieobjętej badaniem. Obecny zapis jest niezrozumiały.
Brak możliwości prawidłowego zastosowania zapisu w obecnym kształcie. nie

Uwaga nieuwzględniona.

Wymóg ten został wprowadzony do zaleceń w wyniku rekomendacji IA, od realizacji której zależy pozytywna ocena systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ. Punkt 7 został 

doprecyzowany o zapisy związane z istotnym błędem i rozszerzeniem badania (patrz również uzasadnienie IZ dla uwagi nr 62). Dodatkowo, IZ dopuszcza możliwość 

zakończenia kontroli projektu i dokonania weryfikacji wszystkich WoP w trybie odrębnej kontroli na dokumentach.

67 8. MŚ - BKA II/5/1/3

W pkt. 2) wpisano iż "Kontrole trwałości po zakończeniu realizacji projektu przeprowadza się 

również w odniesieniu do beneficjentów pomocy technicznej (PT), jeżeli poniesione przez nich 

wydatki na zakup sprzętu, wyposażenia lub remont, stanowią co najmniej 20 % ogólnej kwoty 

wydatków poniesionych w ramach projektu PT". Proponujemy wpisać, że kontrolę 

przeprowadza się jeśli wydatki poniesione na zakup sprzętu, wyposażenia lub remont, stanowią 

co najmniej 20% ogólnej kwoty dla PT POIiŚ w całej perspektywie finansowej 2014-2020.

Obecny zapis jest niezgodny z faktem, iż kontrolę trwałości przeprowadza się po zatwierdzeniu wniosku 

o płatność końcową, czyli przy poniesieniu 100% wydatków na zakup sprzętu, wyposażenia lub remont. 

Ponadto zgodnie z zaleceniami do kontroli trwałości należy wziąć próbę projektów, a zapis w pkt. 2 

wskazuje, że kontroli należałoby poddać każdy projekt PD PT POIiŚ.

tak

Uwaga częściowo uwzględniona.

Doprecyzowano zapis pkt. 2 tak, aby wynikała z niego, że kontrolę trwałości prowadzi się dla tych projektów PT, gdzie  poniesione wydatki na zakup sprzętu, wyposażenia lub 

remont, stanowią co najmniej 20 % ogólnej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramch projektu. 

68 7. CUPT/DM
Część II/ Rozdział V/Podrozdział 

2/Sekcja 2

1)  Korekty wymaga system numerowania poszczególnych punktów (obecnie są dwa punkty 1) i 

dwa punkty 2)). 

2) w drugim punkcie 1) wskazano "PKP PLK", podczas, gdy z rozdziału III "Definicje i 

zastosowane oznaczenia" wynika, że dla Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. 

będzie używany skrót PKP PLK S.A. Proponujemy uzupełnienie skróconej nazwy beneficjenta.

3) W drugim punkcie 1) w wyrażeniu "Weryfikacja potwierdzenia zapłaty przelewów odbywać 

się na podstawie zestawień wynagrodzeń osobowych." brakuje słowa "może". Proponujemy 

uzupełnienie powyższego zdania.

1) uwaga porządkowa.

2) uwaga porządkowa/redakcyjna.

3) uwaga redakcyjna.

tak Skorygowano zapisy zgodnie z uwagą.

69 25. MŚ -DFE/WKSN
Część II Rozdział V  Podrozdział IV  pkt 

1 lit. c ix
Należy rozważyć usunięcie "oceny oddziaływania na środowisko"

Zmiana ustawy wdrożeniowej polegająca na usunięciu w art. 22 ust. 4 "oceny oddziaływania na 

środowisko".
nie Uwaga nieuwzględniona. Kontrole OOŚ sa przewidziane w wytycznych do kontroli, wobec czego zapis jest właściwy.

70 9. CUPT/DK
Część II/Rozdział V/Podrozdział 

5/Sekcja 3

Proponujemy aby w pkt 2 dobór próby był realizowany w trybie rocznym, tak jak dla 

pozostałych przypadków kontroli. Ponadto proszę o wskazanie jaki rodzaj robót zamiennych 

inny niż wskazany w punkcie 4.1. Podrozdział 1 – Zakres kontroli (Załącznik nr 1) podlega 

kontroli "na próbie". 

Zmiana pozwoli na ujednolicenie doboru próby dla wszystkich rodzajów kontroli, jednoznaczne 

wskazanie, które zmiany podlegają kontroli 100%, a które na próbie. 
nie

Uwaga nieuwzględniona.

Doprecyzowano zapisy dotyczące kontroli robót zamiennych (w oparciu o próbę powinny być weryfikowane te roboty zamienne które nie prowadzą do zwiększenia 

wynagrodzenia wykonawcy). Natomiast weryfikacja zmian wymienionych w tym punkcie w oparciu o zestawienia kwartalne, nie zaś roczne (jak się proponuje) pozwoli na 

bieżące prowadzenie kontroli tego typu wydatków w większym stopiniu niż w oparciu o zestawienia z całego roku. 

71 8. CUPT/DK

Część II/Rozdział V/Podrozdział 

5/Sekcja 3                                                        

i

Załącznik 1/Rozdział 4/Podrozdział 1

W pkt 1 Należy ujednolicić zapisy zaleceń i załącznika nr 1. Proponujemy dopisać podstawę 

prawną zawierania aneksów, które obligatoryjnie podlegają kontroli. 

Z obecnego brzmienia zapisów nie wynika jednoznacznie, czy kontroli powinny podlegać zmiany 

wprowadzone na podstawie przepisów przejściowych do ustawy pzp. Obecne brzmienie wskazuje, iż 

wydatki wynikające ze zwiększenia wynagrodzenia na podstawie art. 144 ust pkt 2,3,6 nie podlegają 

kontroli (aneksy takie nie dotyczą robót zamiennych).  

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Postanowienia rozdz. II. 5.5.3 i załącznika nr 1 są jasne. Rozdział 4.1 Załącznika nr 1 dotyczy kontroli wszystkich zmian w nim wymienionych i polegających na zwiększeniu 

wartości wynagrodzenia. Wszystkie pozostałe rodzaje wydatków podlegają kontroli prowadzonej w oparciu o próbę (rozdz. II. 5.5.3). 

72 4. MKiDN

CZĘŚĆ II. KONTROLE 

Rozdział VI . Reguły przechowywania 

dokumentacji oraz gromadzenia i 

przekazywania informacji związanej z 

kontrolą, pkt 10

"pkt 10 Informacja o sposobie wdrożenia zaleceń z kontroli, których wyniki zostały przekazane 

do właściwych instytucji na podstawie pkt.1-8, podlega również przekazaniu do tych instytucji 

bez względu na przyjęty sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń, tj. kontrola sprawdzająca 

wdrożenie zaleceń (informacja pokontrolna) lub weryfikacja korespondencyjna".

Prosimy o rozważenie kwestii konieczności przekazywaniado IZ informacji o sposobie wdrożenia zaleceń 

pokontrolnych z przeprowadzonych przez IP kontroli na miejscu.Informacje te są dostępne dla IZ w SL 

(wdrożenie zaleceń pokontrolnych odnotowywane jest w SL przez członków Zespołu Kontrolującego). 

Przekazywanie  na adres e-mail do IZ informacji, które są ujęte w SL stanowi dodatkowy obowiązek dla 

IP.

tak Uwaga uwzględniona. Punkt wykreślono.

73 7. CKPŚ

6.2. Podrozdział 2 - Obowiązki w 

zakresie wprowadzania informacji o 

kontroli do SL 2014, pkt 11

Zgodnie z zapisami Zaleceń w przypadku kontroli ex-ante, których ostateczny wynik wskazuje 

na możliwe skutki finansowe w przyszłości, kontrolę taką należy zarejestrować w SL 2014 jako 

kontrolę z istotnymi zastrzeżeniami. Zapis ten jest niespójny z podanymi definicjami w pkt 6) b) 

iii). 

Mając na uwadze doświadczenia z poprzedniej perspektywy finansowej, IW sugeruje rejestrację takich 

kontroli jako z nieistotnymi zastrzeżeniami, gdyż nie powodują one skutków finansowych.  
nie

Uwaga nieuwzględniona.

Zdaniem IZ POIiŚ kontrole ex-ante mogące skutkować korektą finansową, bezwzględnie muszą być wykazywane w SL2014 jako kontrole z istotnymi zastrzeżeniami, ponieważ 

mogą one w przyszłości (po niewdrożeniu przez beneficjenta zaleceń) implikować  faktyczną konieczność ustalenia korekty. Został natomiast poprawiony punkt 6) b) iii).

74 8. CKPŚ

6.2. Podrozdział 2 - Obowiązki w 

zakresie wprowadzania informacji o 

kontroli do SL 2014, pkt 11

Zgodnie z zapisami Zaleceń w przypadku kontroli ex-ante po podpisaniu umowy z wykonawcą 

należy uzupełnić kartę kontroli o numer kontraktu oraz wypełnić pole „Opis realizacji zaleceń 

pokontrolnych” m.in. o informacje czy umowa jest nadal obarczona ryzykiem korekty, czy może 

ostatecznie zalecenia zostały zrealizowane. W przypadku nie zawarcia umowy z wykonawcą lub 

unieważnienia przetargu również należy wprowadzić stosowną informację”. Jednocześnie 

został wykreślony stary pkt 10 „W przypadku kontroli ex-ante PZU które zakończyły się 

wynikiem z istotnymi zastrzeżeniami, należy w polu realizacja zaleceń pokontrolnym 

wprowadzić informację czy beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne”. 

Mając na uwadze doświadczenia z poprzedniej perspektywy finansowej, IW sugeruje uzupełnianie pola 

"Opis realizacji zaleceń pokontrolnych" bezpośrednio po zakończeniu kontroli ex-ante (beneficjent ma 

14 dni na poinformowanie IW o sposobie wdrożenia uwzględnienia zaleceń, przekazując równocześnie 

te części dokumentów, które uległy zmianie). Na tej podstawie IW uzupełnia ww. pole. Jednocześnie 

należy podkreślić,  że nie każda kontrola ex-ante danego postępowania musi obligować IW do 

przeprowadzenia kontroli ex-post tegoż postępowania. W takiej sytuacji (braku konieczności 

przeprowadzenia kontroli ex-post) nie będzie można zweryfikować po zawarciu umowy, czy umowa 

nadal jest obarczona korektą albo że zalecenia zostały ostatecznie zrealizowane. 

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Zdaniem IZ POIIŚ opisana w ostatnim zdaniu uzasadnienia sytuacja jest niedopuszczalna tj. instytucja najpóźniej do momentu zatwierdzenia w WOP jakichkolwiek wydatków 

z umowy, która podlegała kontroli ex-ante, musi mieć pewność, że wskazane w kontroli potencjalne naruszenia , nie uwzględnione na wczesnym etapie przez beneficjetna, 

ostatecznie zostały wdrożone (nawet po terminie) i umowa nie zawiera już naruszeń opisanych w wyniku kontroli. W takiego potwierdzenie, może się również zdarzyć, że 

będzie konieczne przeprowadzenie dodatkowej kontroli ex post. 

Dodatkowo należ mieć na uwadze, że nie zawarcie wskazanych informacji w SL2014 będzie powodować konieczność każdorazowego występowania przez IZ do IP/IW przy 

każdej deklaracji wydaktów z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione wydatki w ramach danego projektu są wolne od potencjalnych naruszeń wskazanych w danej 

kontroli ex-ante.

75 16. MŚ - DFE/WN
Część II Rozdział VII. Podrozdział 3. pkt 

13

Dla ujednolicenia nazewnictwa proponuje się zmianę zapisu "Zastrzeżenia przekazywane są do 

właściwej IP"  na "Zastrzeżenia przekazywane są do właściwej instytucji dokonującej przeglądu".
Uwaga porządkująca. tak uwzględniono propozycję zmiany zapisu

76 26. MŚ -DFE/WKSN Część III Rozdział IV pkt 10
Zastąpienie "Rocznego Podsumowania Sprawozdań z Audytów i Kontroli" nazwą dokumentu 

nadaną w Zaleceniach tj. " rocznego podsumowania audytów i kontroli"
Uwaga porządkująca. tak Ujednolicono nazewnictwo; obowiązuje Roczne Podsumowanie Sprawozdan z Audytów i Kontroli, w skrócie "roczne podsumowanie"

77 17. MŚ - DFE/WN Część III Rozdział II. pkt 2
Pojęcie "nieściągalne należności" nie zostało zdefiniowane w niniejszym dokumencie, więc dla 

ujednolicenia nazewnictwa proponuje się wprowadzenie jego definicji.
Uwaga porządkująca. tak

Uwaga uwzględniona.  

W treści punktu doprecyzowano, co rozumie się przez nieściągalne należności, tj. kwoty niemożliwe do odzyskania.

78 18. MŚ - DFE/WN Część IV Rozdział IV. pkt 5 i 9 Należy ustalić datę graniczną "aktualnego" wyciągu z RKiN.

Należy uwzględnić, iż do 30 września nie będzie jeszcze w IP zweryfikowanego RKiN za III kwartał, 

natomiast do 15 stycznia nie będzie jeszcze w IP zweryfikowanego RKiN za IV kwartał. 

Brak wskazania terminów dla poszczególnych instytucji doprowadza do sytuacji, że po weryfikacji 

wyciagu z RKiN, który przekaże IW przy Podsumowaniu, w momencie przekazania Podsumowania przez 

IP do IZ staje się on już nieaktualny o zdarzenia, które miały miejsce w trakcie weryfikacji  dokumentów 

na pozimie IP. Bezwzględnie konieczne jest wskazanie daty granicznej - "stan na" dla której dokumenty 

mają prezentować informacje w nich zawarte. Propozycją IP jest 30 czerwca i 31 grudnia.

nie

Uwaga niemożliwa do uwzględnienia.

IA oczekuje, że IZ bezwzględnie przekaże jak najbardziej aktualne dane.  Wobec czego, wyciąg z RKiN o którym mowa, obejmujący projekty, z których wydatki poświadczane 

są w RZW za dany rok obrachunkowy, musi być aktualny na dzień przekazywania Rocznego podsumowania IP do IZ, niezależnie od daty przekazania podsumowania IW do IP 

(jeśli dotyczy), tj. wg stanu 30 wrzesnia dla I wersji podsumowania i 15 stycznia dla aktualizacji podsumowania.

Podkreślić należy, że IZ oczekuje przekazania w ww. terminach wyciągu z aktualnego RKiN, a nie pełnego RKiN za III i IV kwartał.

79 32.
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Załącznik nr 1/Rozdział 1/pkt 1 lit. b) Należy odrzucić propozycję zmiany zapisów w tym punkcie. 

Zmiana definicji procedury zawierania umów (być może potrzebna) nie może prowadzić do 

utożsamiania pojęć "procedura" i "umowa". Jeżeli istnieje wątpliwość, czy kontrola procedury obejmuje 

także kontrolę umowy, to można to doprecyzować. Nic nie stoi także na przeszkodzie, by odrębnie 

zdefiniować umowę. Definicja ta nie powinna jednak - jak w zaproponowanym brzmieniu ppkt. ii) - 

obejmować jedynie umów zawartych zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie 

projektu, skoro kontrola ma wykrywać także takie umowy. Definicja umów (których procedura zawarcia 

jest poddawana kontroli) winna raczej obejmować umowy, na podstawie których generowane mogą być 

wydatki, o uznanie których za kwalifikowalne ubiega się beneficjent, niezależnie od tego, czy umowy te 

były, czy nie były, zawarte zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu. 

tak Przywrócono dotychczas obowiązujące definicje. 

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

ZAŁĄCZNIKI
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Załącznik nr 1/Rozdział 1/pkt 4 lit. e), 

Załącznik 1d

Należy skreślić zdanie "W załączniku 1d określono obligatoryjne pytania w zakresie symptomów 

mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego" i usunąć załącznik 1d, względnie 

uzależnić stosowanie listy sprawdzającej, wprowadzanej tym załącznikiem, od wyników analizy 

ryzyka prowadzonej przez instytucję kontrolującą. 

Zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych wymaga stosowania adekwatnych środków. Dlatego 

słusznie zwraca się uwagę na stosowanie analizy ryzyka także w tym zakresie. W pierwszej kolejności 

analizę taką prowadzą beneficjenci, podlegający zresztą w tym zakresie kontroli, w drugiej IW. 

Proponowana lista nie stanowi w naszej ocenie odpowiedniego mechanizmu kontrolnego 

prowadzącego do minimalizacji ryzyka w tym zakresie. Warto przy tym zauważyć, że ryzyko to jest 

ograniczone aktualnie do poziomu akceptowalnego. 

Doświadczenia IW nie wskazują ponadto na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia nadużycia 

finansowego w analizowanym zakresie. W szczególności nie odnotowano ani jednego przypadku 

nadużycia finansowego w działaniach wdrażanych przez INiG-PIB ani w obecnej, ani w poprzedniej 

perspektywie finansowej. 

W ocenie IW nadużycia finansowe są wykrywane raczej przez organy ścigania niż przez instytucje 

odpowiedzialne za wdrażanie funduszy UE, co nie wynika jednak z indolencji systemu wdrażania, tylko 

jego roli w państwie, a także wyposażenia wspomnianych organów w odpowiednie narzędzia działania. 

Należy zwrócić uwagę, że każda IW identyfikuje liczne symptomy nadużyć finansowych, czerwone flagi 

itp. Np. INiG-PIB wielokrotnie wykrywał niedozwolone zmiany w umowach, co wiązało się z 

odpowiednim pomniejszaniem wydatków. W sytuacji, w której symptomy te stają się podejrzeniem 

wystąpienia nadużycia, IW zawiadamia odpowiednie organy - nie wymaga to wprowadzania 

dodatkowych list sprawdzających; procedury w tym zakresie już istnieją. 

Niezależnie od powyższego, sam spis symptomów nadużyć nie wydaje się dostosowany do 

charakterystyki projektów realizowanych w ramach POIiŚ. Przykładem może być badanie charakteru 

pisma w ofertach, co - w świetle nowych dyrektyw i cyfryzacji zamówień - wydaje się być 

anachronizmem (lepiej już byłoby badać IP komputera z którego wysłano ofertę). 

tak

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Doprecyzowano zapisy w załączniku poprzez dopisanie: "Kontrolujący powinien znać symptomy wskazujące na wystąpienie nadużycia i brać je pod uwagę podczas 

weryfikacji. Nie oznacza to jednak obowiązku weryfikacji każdego symptomu z osobna, jednak weryfikujący powinnien być wyczuluony na wystąpienie danego symptomu."

Wykreślono z listy symptom odnoszący się do charakteru pisma

81 34.
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Załącznik nr 1/Rozdział 3/pkt. 3 lit. b) 

v)

Zapisy dotyczące możliwości wszczęcia przez beneficjenta postępowania nie wcześniej niż w 

dniu następującym po dniu otrzymania od instytucji kontrolującej informacji pokontrolnej w 

sprawie dokumentacji przetargowej proponuje się uwzględnić we wzorze umowy o 

dofinansowanie.

Na etapie uzgadniania wzoru umowy dla działania 7.1. IZ POIiŚ nie wyraziła zgody na wpisanie do niego 

tego rodzaju obowiązku, uzasadniając, że powinno to być uprzednio ustalone horyzontalnie dla POIiŚ i 

że wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ nadal obowiązują. INiG podtrzymuje uzasadnienie, że 

określenie w umowie tego obowiązku powstrzymania się ze wszczęciem postępowania do czasu 

otrzymania pierwszej informacji pokontrolnej jest  istotne także z punktu widzenia praw i obowiązków 

beneficjenta, a z założenia nie powinny ich dotyczyć niniejsze zalecenia.

tak Kwestia ta zostanie uwzględniona we wzorze umowy o dofinansowanie

82 35.
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Załącznik nr 1:

rozdział 3 pkt. 3 lit. b) ii)-iii) 

rozdział 3 pkt. 3 lit. c) ii)-iii) i v)

rozdział 3 pkt. 4 lit. b)

podrozdział 4.1. pkt. 6

Zapisy dotyczące terminu na wydanie informacji pokontrolnej proponuje się uwzględnić we 

wzorze umowy o dofinansowanie. 

Na etapie uzgadniania wzoru umowy dla działania 7.1. IZ POIiŚ nie wyraziła zgody na wpisanie do niego 

terminu na wydanie przez IW informacji pokontrolnej, uzasadniając, że termin ten powinien być 

uprzednio ustalony horyzontalnie dla POIiŚ i że wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ nadal 

obowiązują. INiG podtrzymuje uzasadnienie, że określenie w umowie tego terminu jest istotne także z 

punktu widzenia praw i obowiązków beneficjenta, a z założenia nie powinny ich dotyczyć niniejsze 

zalecenia.

Jeżeli jednak zdaniem IZ POIiŚ termin ten nie ma związku z prawami lub obowiązkami beneficjenta to 

pkt. 3 jest zbędny, gdyż nie ma sensu powiadamianie beneficjenta o braku możliwości wydania 

informacji pokontrolnej w terminie określonym wyłącznie w zaleceniach. 

Problem wynika, jak się wydaje, z tego, że komentowane zapisy zostały wprost przeniesione z 

wytycznych.

nie

Uwaga nieuwzględniona. 

Załącznuik nr 1 nie jest kierowany do beneficjentów, tylko do instytucji w systemie PO IiŚ i określa podstawowe reguły systemu kontroli pzu, a także precyzuje zadania 

instytucji kontrolujących. Podany termin na wydanie informacji pokontrolnej ma charakret instrukcyjny i wpisanie go do umowy o dofinansowanie jest nieuzasadnione.

83 36.
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Załącznik 1/Rozdziały 4.1-4.3

Należy skreślić zapisy rozdziałów 4.1-4.3 odpowiednio modyfikując rozdział 4.4, tak by wszystkie 

kontrole zmian umów i zamówień udzielanych w trybach niekonkurencyjnych prowadzone były 

na próbie i by nie stawiać dodatkowych barier w kwalifikowaniu wydatków, barier, które nie 

wynikają z ustawy. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wprowadzona jeszcze w ubiegłym okresie programowania 

regulacja nie spełnia swej funkcji. De facto  - ze względnu na postawienie nadmiernych barier - prowadzi 

ona do wycofywania się beneficjentów z ubiegania się o kwalifikowalność wydatków, które mogłyby być 

przecież uznane za zgodne z prawem. W naszej ocenie doświadczenie zarówno beneficjentów, jak i 

instytucji wykonujących działania kontrolne jest wystarczające by zrezygnować z przeprowadzania 

kontroli na całej populacji wydatków wskazanych w pkt. 1 podrozdziału 4.1 załącznika 1 do zaleceń. 

nie
Uwaga nieuwzględniona. 

Ze względu na znaczne ryzyko korekt finansowych wymogi IZ zostaly utrzymane w ksztalcie uwzględnionym we wzorze umowy o dofinansowanie.

84 37.
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Załącznik 1/Rozdział 4.2/pkt 1 i 2 Należy skreślić pkt. 1-2. 

W omawianych zapisach projekt zaleceń nakłada na beneficjentów dodatkowe obowiązki i warunki 

kwalifikowalności wydatków. Takie obowiązki i warunki nie mogą być ustanawiane dokumentem rangi 

zaleceń. 

Uwaga ta dotyczy zresztą szeregu innych przypadków, w których zalecenia ustalają  obowiązki 

beneficjentów (np. obowiązek przedkładania określonych dokumentów - por. rozdz. 4.4, pkt 3 lit a 

załącznika nr 1) lub ich uprawnienia (np. terminy sporządzenia informacji pokontrolnych). 

tak

Poprawiono zapis rozdziału 4.2 pkt 1 i 2 tak, aby były skierowane do instytucji, a nie do Beneficjenta. Zawarta w rozdziale 4.4 pkt 3 treść zawiera jedynie opis przebiegu 

postępowania i nie powinna być traktowana jako opis obowiązków beneficjenta - te znajdują sie w umowie o dofinansowanie. Ponadto, w związku z ww. uwagą, poprawiono 

postanowienie rozdziału 4.1 pkt 5.

86 3.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
Załącznik nr 1 pkt 4 lit. c) 

treść uwagi:                                                                                                            wykreślenie zapisu o 

treści: "W szczególności kontrola powinna badać ewentualne wystąpienie symptomów mogących 

wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego".

WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę IW w ramach POIiŚ 2014-2020, nie jest instytucją powołaną do 

ścigania przestępstw.                                                                                                                                                              

Umowa nr 2/MG-WFOŚiGW Katowice/2014 w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego 

„Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 z dnia 18 grudnia 2014r. zawartą pomiędzy Ministrem 

Energii a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z 

późniejszymi zmianami, nie nakłada na IW takiego obowiązku. Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szczególności pracownicy kontrolujący procedurę 

zamówień publicznych                                                                                                                                                                                                           

nie posiadają instrumentów, narzędzi do badania i wykrywania symptomów mogących wskazywać na 

wystąpienie nadużycia finansowego. , np. w jaki sposób w trakcie kontroli pzu stwierdzić sfałszowany 

dokument, biorąc pod uwagę, że kontrola pzu odbywa się na podstawie kserokopi dokumentacji 

przetargowej przekazanej przez beneficjenta. Świadczyłoby to o konieczności przeprowadzenia kontroli 

pzu w siedzibie beneficjenta na oryginale dokumentacji przetargowej, co utrudniłoby i znacznie 

wydłużyło przeprowadzanie kontroli pzu. Celem kontroli pzu jest badanie zgodności przeprowadzonej 

procedury o udzielenie zamówienia publicznego z prawem krajowym oraz unijnym, a nie szukanie 

symptomów mogących świadczyć o nadużyciach finansowych.                                                                                                                        

Szukanie tych wszystkich symptomów, wskazanych w liście sprawdzającej,  wymaga poświęcenia 

dodatkowego czasu przez kontrolujących na wykonanie dodatkowych czynności. IW ma 21 dni na 

przeprowadzenie kontroli. W tym terminie niemożliwe jest sprawdzenie poprawności przeprowadzenia 

postępowania i jeszcze szukanie symptomów wskazujących na wystąpienie nadużycia finansowego, 

które są "ewentualne", mogą wskazywać na nadużycia lub wcale nie.

tak

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Doprecyzowano zapisy w załączniku poprzez dopisanie: "Kontrolujący powinien znać symptomy wskazujące na wystąpienie nadużycia i brać je pod uwagę podczas 

weryfikacji. Nie oznacza to jednak obowiązku weryfikacji każdego symptomu z osobna, jednak weryfikujący powinnien być wyczuluony na wystąpienie danego symptomu."

87 10. CUPT/DK Załącznik 1/Rozdział 4/Podrozdział 1
Proponuje się dodanie w punktach 1 c) e) f) g) na początku zapis "zwiększenia wynagrodzenia 

wykonawcy wynikającego z ….."

Zdaniem CUPT należy kontrolować polecenia zmian prowadzące do zwiększenia wynagrodzenia 

wykonawcy a nie wszystkie opisane w tych punktach tj. analogiczne do pozostałych sytuacji/pozycji 

wymienionych w punkcie  1): Kontrola musi zostać przeprowadzona w stosunku do 100% wydatków 

przedstawianych przez beneficjenta jako kwalifikowalne do rozliczenia we wnioskach o płatność w 

szczególności będących wynikiem..."

tak
Uwaga została uwzględniona w odniesieniu do pkt  1 c) i g). Pozostałe przypadki (pkt 1 e) i f) dotyczą zmian, które nie prowadzą do zmiany wynagrodzenia z uwagi na przyjęty 

sposób rozliczenia (ryczałt) i które powinny być kontrolowane w 100%. 

88 11. CUPT/DK Załącznik 1/Rozdział 4/Podrozdział 4
Proponujemy w pkt 3 ujednolicić terminy kontroli na 21 dni na wydanie opinii - pozwoli ta na 

ujednolicenie terminów dla kontroli dla wszystkich rodzajów zmian do umów.  
Zmiana pozwoli na ujednolicenie zapisów wytycznych i zaleceń. tak Ujednolicono termin na sporządzenie informacji pokontrolnej (21 dni).

89 13. NFOŚiGW Załącznik nr 1, Rozdział 4, pkt. 4.1.1)c)

Zapis: c) zmian do umów (aneksów) w zakresie wprowadzenia robót zamiennych 

(w przypadku umów zawieranych na podstawie ustawy Pzp oraz w przypadku umów, do 

których nie ma zastosowania ustawa Pzp), powinien zostać zmieniony na: c) zmian do umów 

(aneksów) w zakresie wprowadzenia robót zamiennych, które prowadzą do zwiększenia 

wynagrodzenia (w przypadku umów zawieranych na podstawie ustawy Pzp oraz w przypadku 

Z uwagi na okoliczność, iż zmiany które porowadzą do zwiększenia wynagrodzenia są istotniejsze od 

pozostałych, powinny podlegać kontroli w 100%. Pozostałe zmiany  tj. roboty zamienne, które nie 

powodują zwiększenia wynagrodzenia powinny być weryfikowane na próbie.

tak Uzupełniono pkt c), tak żeby kontrolą objęte zostały roboty zamienne prowadzące do zwięszenia wynagrodzenia wykonawcy. 



90 14. NFOŚiGW Załącznik 1
Propozycja wykreślenia zapisu : xi.  protokół postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  
Ocena protokołu postępowania w trakcie oceny ex-ante nie jest zasadna nie

Uwaga nieuwzględniona.

Obowiązkiem zamawiającego jest bieżące dokumentowanie czynności podejmowanych w postępowaniu, protokół powinien odzwierciedlać krok po kroku jego przebieg. 

Dlatego zasadne jest weryfikowanie tego dokumentu również w ramach kontroli ex-ante, tym bardziej że może ona polegać nie tylko na weryfikacji przed wszczęciem 

postępowania, ale również po jego wszczęciu aż do momentu udzielenia zamówienia. 

91 27. MŚ -DFE/WKSN Załącznik nr 10

Należy ujednolicić nazwę dokumentu w Zaleceniach i załączniku pojawia się bowiem 

"podsumowanie audytów i kontroli" a w nazwie załącznika "podsumowanie  sprawozdań z 

audytów i kontroli"

Uwaga porządkująca. Uwaga ogólna. Najwłaściwszym podejściem byłoby ujednolicenie nazewnictwa 

oraz dodatkowo wprowadzenie skrótu dla nazwy dokumentu tak jak w przypadku 'RPK" i "SPK" choć 

właściwszym w tym drugim przypadku byłoby "RSPK" Mamy do czynienia z tak wieloma dokumentami 

sprawozdawczymi, które dodatkowo posiadają załączniki, a czasem załączniki do załączników, że 

używanie jednolitej terminologii jest pożądane.

tak Ujednolicono nazewnictwo w całym dokumencie, dodatkowo zamiast skrótu SPK wprowadzono zgodnie z sugestią RSPK.

92 28. MŚ -DFE/WKSN Załącznik nr 10 częśc I Tabela A

Modyfikacja tabeli A w taki sposób aby IW/IP uzupełniały dane nt. audytów prowadzonych w 

instytucjach lecz bez odniesień do całego systemu, a jedynie tych kontrolowanych instytucji lub 

usunięcie całej tabeli

Obecny wzór tabeli posiadający 3 wiersze wskazuje jednocześnie, że to IZ uzupełnia pierwsze 3 wiersze 

czyli zarazem wszystkie, a zatem tabela w takim przypadku w ogóle byłaby zbędna. Zdaniem IP lepszym 

rozwiązaniem jednak jest jej modyfikacja poprzez wskazanie zakresu danych do uzupełnienia przez 

właściwą instytucję, w zakresie jakim dany audyt dot. tej właśnie konkretnej instytucji. odniesienie się 

całościowe do systemu powinno mieć miejsce jedynie w Podsumowaniu sporządzanym przez IZ.

tak

Uwzględniono uwagę. 

Wzór podsumowania musi zostac w niezmienionym kształcie, jako że jest to wzór którym posługiwac się będzie IZ przygotowując zbiorczy pakiet rozliczenia rocznego. 

Zgodnie z sugestią MŚ, wprowadzono w przypisie zakres danych, jakie ma wypełnić IP/IW: "Każda z instytucji wypełnia tabelę w odniesieniu do audytów w niej 

przeprowadzonych, tj. audytu systemu instytucji oraz audytu operacji dla których stroną umowy była dana instytucja (dane należy przedstawiac dla każdego projektu 

poddanego audytowi wraz z podaniem nr ROP jeśli dotyczy). Zagregowane dane dot. audytu systemu PO IiŚ, w tym audytu zestawienia wydatków oraz podsumowanie audytu 

operacji dla POIiS, zostanie opracowane przez IZ w Rocznym podsumowaniu dla całego programu".

93 29. MŚ -DFE/WKSN Załącznik nr 10 częśc I Tabela I.E Doprecyzowanie zakresu danych do uzupełnienia w Tabeli dla wszystkich przypadków

Obecnie jedynie w przypadku postepowań prokuratorskich, CBA, ABW wskazano, że mają dotyczyć 

jedynie postępowań dla projektów, których wydatki zostały przedstawione w RZW. W pozostałych 

przypadkach zakres danych do uzupełnienia pozostaje niejasny np.. Czy w okresie roku 

obrachunkowego, wydatków w RZW, czy w odniesieniu do planu na dany rok obrachunkowy?

tak
W odnieieniu do pozostałych przypadków - należy przedstawić informacje dotyczace kontroli / asudytów dotyczących danego roku obrachunkowego oraz wykraczających 

poza rok obrachunkowy, ale dotyczacych wydatków które będą ujęte w RZW. Dopisano stosowne odniesienie w treści załącznika.

94 70.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 11/System kontroli 

krzyżowych w ramach PO IiŚ 2014-

2020

Zdanie "Na podstawie bazy SL2014  przed zatwierdzeniem wniosku o płatność na etapie 

weryfikacji merytorycznej każdorazowo IP/IW sporządza raport "Kontrole krzyżowe POIŚ" w 

SRHD na podstawie NIP beneficjenta. " jest niezgodne z aktualnymi zaleceniami (IZ) 

dotyczącymi wykonywania kntroli krzyżowych w na etapie weryfikcji wniosków o płatność.

Aktualnie ( w 2017 roku) kontrole krzyżowe, przeprowadzane na etapie weryfikacji wniosku o płatność, 

wykonywane są w oparciu o (utworzony w Oracle Discoverer) raport:  Raport do weryfikacji WNP [178]. 

W przypadku otrzymania listy dokumentów finansowych w ramach raportu [178] wykonywany jest 

również raport: Dane o dokumentach z Obsługi WNP [198], zawierający bardziej szczegółowe 

informacje na temat wylistowanych numerów dokumentów w raporcie [178]. W obydwu przyapdkach 

(raport 178 i 198) raporty wykonywane są w oparciu o numer wniosku o płatność, a nie o NIP 

beneficjenta.

tak Wprowadzone zmiany  w załączniku 11 dot. kontroli krzyżowych w trakcie weryfikacji wop

95 38.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik 1a i Załącznik 1b

Należy dostosować treść pytań załączników 1a i 1b do brzmienia art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 22 

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

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). 

W ocenie IW znaczna część (nie wykluczone, że większość) kontroli będzie prowadzona w oparciu o 

wskazany przepis przejściowy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). Beneficjenci - zapewne ze względu 

na niepewność co do przyszłego stanu prawnego - starali się zawrzeć kluczowe umowy o udzielenie 

zamówienia przed nowelizacją dostosowującą przepisy ustawy Pzp do nowych dyrektyw. 

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Załączniki zawierają wzory list sprawdzających uwzględniające minimalny zakres kontroli i najbardziej typowe okoliczności. W pozostałym zakresie (m.in. wynikającym z art. 

19 ust.3 Pzp) wzory te mogą być modyfikowane (uzupełniane) przez właściwe instytucje kontrolujące, w zależności od potrzeb. 

96 4.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi: wyjaśnienie zapisu o treści: "zwycięska  oferta  znacząco przekracza 

szacowanych   koszty "

W ocenie WFOŚiGW w Katowicach okoliczność ta może co najwyżej świadczyć o nienależytym 

ustaleniu wartości szcunkowej (naruszenie art.. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Trudno zgodzić się z 

sugestią, że okoliczność ta świadczy o nadużyciu finansowym. 

nie
Uwaga nieuwzględniona 

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS

97 5.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                     wyjaśnienie zapisu o treści: "każda z 

ofert  przekracza znacząco szacowane koszty "
nie

Uwaga nieuwzględniona  

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS

98 6.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                       doprecyzowanie zapisu o treści: 

"cena  oferty  jest  taka  sama  jak  cena  przewidziana  w  szacunkowych kosztach 

zamówienia" 

Symptom ten wymaga dokładniejszego opisania, co pomysłodawca miał na myśli. Przez cenę 

oferty, należy  rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 

r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); Zgodnie z tą ustawą w cenie 

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 

usług lub podatkiem akcyzowym. Natomiast "szacunkowe koszty zamówienia" zgodnie z art. 

32. 1. ustawy pzp to  całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od 

towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Pojęć tych nie można 

utożsamiać ze sobą.

tak

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS, jednak na podstawie 

zgłoszonej uwagi przeformuowano jego brzmienie na następujące:

szacunkowa wartość zamówienia, określona z należytą starannością, powiększona o należną kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równa 

cenie oferty, zawierającej cenę netto powiększoną o należna kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

99 7.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                                   doprecyzowanie zapisu o 

treści: "ewidentne  związki  między  oferentami,  np.  ten  sam  adres,  pracownicy,  

numer  telefonu itp."; 

Symptom ten wymaga dokładniejszego opisania. Jest wiele firm, które funkcjonują w ramach 

tego samego obiektu. Jak kontrolujący ma ustalić, że wykonawcy zatrudniają tych samych 

pracowników, co pomysłodawca miał na myśli pisząc o tym samym numerze telefonu, np.. 

jeżeli w obrębie biurowca jest jeden numer telefenu albo duża część numeru się pokrywa to 

mówimy już o ewidentnym zwiazku czy jeszcze nie?. Czy ewidenty związek to wystąpienie kilku 

tu wymienionych okoliczności czy tylko jednej?

nie
Uwaga nieuwzględniona.  

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS

100 8.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                                                    doprecyzowanie 

zapisu o treści: " wykonawca podaje w ofercie informacje o podwykonawcach, którzy 

konkurują jako wykonawcy w tym samym przetargu"; 

Powszechnym jest i prawnie dozwolonym, że wykonawca może korzystać z podwykonawców. 

W ustawie prawo zamówień publicznych zamawiajacy żądając osobistego świadczenia 

zamówienia przez wykonawcę (eliminacja podwykonawstwa) może to zrobić tylko w sytuacjach 

wskazanych w art. 36 a ust. 1 i 2 ustawy Pzp i musi tę okoliczność uzasadnić. Tak więc 

pomysłodawca powinien doprecyzować sytuacje, w której okoliczność ta będzie stanowiła 

symptom wystapienia nadużycia. 

nie
Uwaga nieuwzględniona. 

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS

101 9.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                     wykreślenie zapisu o treści: "brak informacji 

o przegranych oferentach w internecie, wykazach przedsiębiorców, brak adresu itp. 

(innymi słowy są to przedsiębiorstwa fikcyjne)" 

Zgodnie art. 66 kodekcu cywilnego dla uznania skteczności oferty niezbędne jest ustalenie 

podmiotu, który ją złożył.  Wykonawca składając ofertę podaje nazwę, adres siedziby i nr 

telefonu. Wykonawcy składają również dokumenty rejestrowe (wpis do CEDG lub KRS), które 

potwierdzają powyższe dane.                                                                                                                                                                                                             

W ustawie prawo zamówień publicznych nie ma pojęcia "oferentów przegranych".   

tak
Pomimo, że niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS, to jego 

zastosowanie w praktyce budzi uzasadnione wątpliwości, w związku z czym zrezygnowano ze wskazania tego symptomu

102 10.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                           wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisu o 

treści: "oferty różnią się od siebie w cenie dokładnie o pewien algorytm"   

Prosimy o sprecyzowanie pojęcia "pewien algorytm".  Uwaga jak wyżej - aby ten algorytm 

wyszukać trzeba poświęcić więcej czasu.
nie

Uwaga nieuwzględniona  

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS

103 11.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                        wykreślenie zapisu o treści : "ceny 

dotyczące pewnych pozycji w przetargu w danej ofercie są znacząco niższe niż w 

pozostałych". 

Zamawiajacy i tym samym kontrolujący jest zobowiązany do zabadania rażąco niskiej ceny 

oferty, a nie poszczególnych jej elementów. Poza tym bardzą często Zamawiajacy żądają 

podania ceny ryczałtowej a nie kosztorysowej.

tak

Pomimo, że niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS oraz Wytyczne 

OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych, to jego zastosowanie w praktyce budzi uzasadnione wątpliwości, w związku z czym zrezygnowano ze wskazania tego 

symptomu

104 12.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                                 doprecyzowanie zapisu o 

treści: "oferty złożone w postepowaniu, które były na niższą cenę niż oferta zwycięska 

zostały odrzucone z powodu braków formalnych ".

Prosimy o sprecyzowanie pojęcia braków formalnych w ujęciu symptomu wystąpienia 

przestępstwa. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem 

sformalizowanym i  oferty są odrzucane z powodu wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 

89 ustawy Pzp. 

nie
Uwaga nieuwzględniona.  

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS 

105 13.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                     wykreślenie zapisu o treści: 

"identyczne oferty; jednakowe niektóre parametry w ofertach"

W jaki sposób kontrolujący ma badać tę okoliczność?  Co w przypadku postępowania np. na 

dostawę komputerów, w ramach którego wykonawcy oferują sprzęt o podobnych parametrach 

spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ? Albo w przypadku robót 

budowlanych, które muszą być zgodne z dokumentacją projektową, w tym z przedmiarem?

nie
Uwaga nieuwzględniona.

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe” 

106 14.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                           wykreślenie zapisu o treści: "jednakowy 

sposób kalkulacji przyjęty w ofertach"; 

Sposób kalkulacji ceny zostaje podany przez Zamawiającego w SIWZ. Więc sposób kalkulacji 

ceny powinien być jednakowy. W przypadku robót budowlanych kosztorys ofertowy sporządza 

się na podstawie przedmiaru robót. Czy w takich przypadkach mamy do czynienia z nadużyciem 

finansowym? 

tak
Pomimo, że niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe” , to jego zastosowanie w 

praktyce budzi uzasadnione wątpliwości, w związku z czym zrezygnowano ze wskazania tego symptomu

107 15.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                         wykreślenie zapisu o treści: "takie same fragmenty 

ofert lub pism"

 Co w przypadku postępowania np. na dostawę komputerów, w ramach którego wykonawcy 

oferują sprzęt o podobnych parametrach spełniających wymagania określone przez 

Zamawiającego w SIWZ.

nie
Uwaga nieuwzględniona.

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe” 



108 16.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                        wykreślenie zapisu o treści: "duża różnica w 

cenie pomiędzy ofertą najkorzystniejszą, a innymi ofertami"; 

Zamawiajacy wyjaśnia przedmiotową okoliczność w przypadku rażąco niskiej ceny. W ocenie IW 

sam fakt wystąpienia takiej okoliczności nie świadczy jeszcze o wystąpieniu symptomu 

oszustwa. Wykonawca sam kalkuluje cenę . 

nie
Uwaga nieuwzględniona.

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe” 

109 17.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                  wyjaśnienie treści zapisu o treści: " 

mało szczegółowe, „pozorne” dokumenty złożone przez niektórych wykonawców i 

wyraźnie bardziej dokładna oferta wykonawcy typowanego na wygrywającego 

przetarg"; 

Prosimy o wyjaśnienia pojęcia "pozorne dokumenty" i pojęcia "bardziej dokładna oferta". 

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość 

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 

wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.                                                                                                                           

W sytuacji, gdy wykonawca ten nie złoży wymaganych dokumentów, Zamawiający działając na 

podstawie 26 ust. 3 ustawy Pzp, wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dopiero nieprzedłożenie tych 

dokumentów przez wykonawcę na wezwanie stanowi podstawę do jego wykluczenia z 

postępowania i odrzucenia jego oferty.

nie
Uwaga nieuwzględniona.

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe” 

110 18.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                wykreślenie zapisu o treści: "brakuje pewnych 

obowiązkowych informacji od zwycięskiego oferenta". 
nie

Uwaga nieuwzględniona.

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Przewodnik OLAF Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych 

111 19.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                wykreslenie zapisu o treści: "oferta 

konsorcjum złożona przez przedsiębiorców, którzy mogliby wziąć udział w przetargu 

samodzielnie".

W jaki sposób IW prowadząc kontrolę pzu ma zbadać, czy konsorcjanci mogliby samodzielnie 

wziąć udział w przetargu?
nie

Uwaga nieuwzględniona.

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe” 

112 20.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                     wykreślenie zapisu o treści: "oferty 

od rzekomo różnych oferentów przesłano faksem z tego samego numeru telefonu" 

Obowiązuje pisemność postępowania (art.. 9 ust. 1 ustawy Pzp). Kto składa ofertę faxem? Od 

października 2018r. wchodzi całkowita elektronizacja zamówień. I na marginesie - jeżeli 

wysłano fax z punktu obsługi operatora publicznego to jest to symptom?

tak

Pomimo, że niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Przewodnik OLAF Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie 

zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych , to jego zastosowanie w praktyce budzi uzasadnione wątpliwości, w związku z czym zrezygnowano ze wskazania 

tego symptomu

113 21.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                                                                 wykreślenie 

zapisu o treści: "osoba odpowiedzialna za sporządzenie projektu dokumentów 

organizuje procedurę w taki sposób, że nie ma czasu na staranny przegląd 

dokumentów przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia" 

Czy osoba ta ma prowadzić ewidencję czasu pracy, a kontrolujący (w ramach kontroli pzu)  ma 

ją weryfikować?  Jaki czas zdaniem pomysłodawcy jest właściwy?
tak

Pomimo, że niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Przewodnik OLAF Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie 

zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych  , to jego zastosowanie w praktyce budzi uzasadnione wątpliwości, w związku z czym zrezygnowano ze wskazania 

tego symptomu

114 22.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                     wykreślenie zapisu o treści: "Wybrano 

procedurę negocjacyjną, mimo że możliwa jest procedura otwarta" 

Zgodnie z art. 10. 1. ustawy Pzp, podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg 

nieograniczony oraz przetarg ograniczony. W ust. 2 tego artykułu wskazano: Zamawiający może 

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez 

ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego albo 

licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.                                                                                                                                                                                                                      

W związku z powyższym, jeżeli spełnione są przesłanki dla procedury negocjacyjnej, 

Zamawiający może ją zastosować i gdzie tutaj wystąpi symptom nadużycia fiansowego?  

tak

Pomimo, że niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Przewodnik OLAF Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie 

zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych  , to jego zastosowanie w praktyce budzi uzasadnione wątpliwości, w związku z czym zrezygnowano ze wskazania 

tego symptomu

115 23.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                   wykreślenie zapisu o treści: "ten sam 

charakter pisma w ofertach lub pismach";

W jaki sposób kontrolujący ma stwierdzić okoliczności wskazane w punkcie 23-25, kontrolujący 

nie jest przecież grafologiem. Nadmienić należy, że kontrola pzu jest prowadzona na podstawie 

kserokopii dokumentacji przekazanej przez beneficjenta.

nie
Uwaga nieuwzględniona.  

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe” 

116 24.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                                                                wykreślenie zapisu o 

treści: "Oferty złożone przez różne firmy zawierają podobny charakter lub krój pisma 

bądź używają takich samych formularzy/blankietów lub materiałó w piśmiennych"  

tak
Pomimo, że niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu  Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych,  to jego zastosowanie w praktyce budzi 

uzasadnione wątpliwości, w związku z czym zrezygnowano ze wskazania tego symptomu

117 25.
WFOŚiGW W 

Katowicach 
załącznik nr 1 d 

treść uwagi:                                                           wykreślenie zapisu o treści: "Dokumenty 

przetargowe złożone przez różne firmy są mniej szczegółowe niż to zostało określone 

lub niż się tego oczekiwało lub zawierają inne wskazówki świadczące o tym, iż nie są 

oryginalne"

nie
Uwaga nieuwzględniona.  

Niniejszy symptom został inkorporowany z dokumentu  Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych

118 12. CUPT/DK Załącznik 1d 

Proponuje się dodanie wyjaśnień do poszczególnych pytań zawartych w LS jako "legendy" 

ułatwiającej kontrolującemu przeprowadzenia badania w obszarze symptomów nadużyć oraz 

prawidłowe wypełnienie LS.

W związku z wprowadzeniem nowej LS proponuje się dodanie wyjaśnień do poszczególnych pytań w 

niej zawartych, w szczególności w celu wyjaśnienia pojęć o charakterze ocennym czy nieostrym, które 

mogą dla kontrolujących rodzić wątpliwości interpretacyjne jak np. wyrażenie nietypowe użyte w 

odniesieniu do:

- nietypowe daty, kwoty, uwagi numery telefonów lub obliczenia,

- nietypowa liczba płatności na rzecz jednego odbiorcy lub jeden adres. 

Uzupełnienie ww. listy o tzw. legendę ułatwi prawidłowe zrozumienie intencji poszczególnych pytań i 

być może ograniczy różnice w ich interpretacji. 

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Nie jest jasne, co wymaga dokładnie uszczegółowienia.

Wszystkie symptomy zostały inkorporowe z dokumentów wymienionych uprzednio z Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 jako obowiązkowe do zapoznania się przez każdego pracownika instytucji w systemie PO IiŚ 2014 - 2020 4 w 

szczególności przez oboy pełniące role związane z kontrolą lub przeglądem działalności beneficjentów : 

Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS, 

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych",  

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach 

działań strukturalnych ",  oraz dodatkowo takich dokumentów jak:

Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe”, 

Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych, 

Fraud and Corruption Awareness Handbook - Podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne, opracowany wspólnie przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne i Bank Światowy,  Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.

Wramach audytu sysytemu IA przekazała ostateczne rekomendacje wydała rekomendacje o treści:

Należy zapewnić żeby wzory list sprawdzających określone w Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zawierały 

pytania pozwalające na zidentyfikowanie sygnałów ostrzegawczych wystąpienia nadużyć finansowych.  Aby ułatwić zadanie instytucjom przeprowadzającym weryfikację  po 

analizie blisko 300 symptomów wymienionych w powyższych dokumentach przedstawiono propozycje pytań do list sprawdzających, przy czym po konsultacjach dodano 

zapis, że nie oznacza to obowiązku weryfikacji każdego symptomu z osobna, jednak weryfikujący powinien być wyczulony na wystąpienie danego symptomu.

119 19. MŚ - DFE/WN Załącznik nr 1d

Lista sprawdzająca dot. Symptomów mogących wskazywać wystąpienie nadużycia finansowego 

na etapie udzielania zamówienia zawiera powtarzające się symptomy. Przykład: symptom 

wymieniony na miejscu pierwszym listy "niedozwolone zmiany w umowie po udzieleniu 

zamówienia" pojawia się 10 wersów niżej.

Uwaga porządkująca. tak Wykreślono powtarzającą się pozycję

120 28. NFOŚiGW

załącznik nr 1d Lista sprawdzająca dot. 

symptomów mogących wskazywać na 

wystąpienie nadużycia finansowego 

na etapie udzielenia zamówienia

Czy wypełnienie listy sprawdzającej wymaga przeprowadzenia weryfikacji wszystkich 

symtomów wymienionych w niniejszym załączniku? Należy zwrócić uwagę, że zakres takiej 

weryfikacji wykracza znacznie poza dotychczasowy obszar kontroli, która w tym przypadku była 

prowadzona w aspektach przewidzianych w wytycznych programowych. Potwierdzenie przez 

kontrolującego wszystkich sugerowanych elementów składajacych się na symptomy nadużyć 

wymagać będzie dodatkowego czasu na kontrolę, dodatkowych narzędzi umożliwiających 

dokonanie takiej weryfikacji (lub umiejętności np. grafologa) albo też wzmocnienia zespołów 

kontrolujących o dodatkowe posiadające odpowiednie umiejętności osoby. Konieczne jest też 

przeanalizowanie listy symptomów, które należy poddać sprawdzeniu. Wśród podnoszonych 

problemów wskazano (i to dwukrotnie) konieczność zweryfikowania niedozwolonych zmian w 

umowie po udzieleniu zamówienia (weryfikacja tego zakresu wykracza poza obszar kontroli 

procedury o udzielenie zamówienia i jest poddana kontroli w ramach oddzielnych czynności w 

ramach kontroli zmian umów).   

Mając na uwadze szereg wątpliwości związanych z wdrożeniem zaproponowanej oceny symptomów 

nadużyć proponujemy na tym etapie odstąpienie od ich wdrożenia do czasu przeprowadzenia 

konsultacji z instytucjami prowadzącymi takie kontrole.

tak

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Doprecyzowano zapisy w załączniku poprzez dopisanie: "Kontrolujący powinien znać symptomy wskazujące na wystąpienie nadużycia i brać je pod uwagę podczas 

weryfikacji. Nie oznacza to jednak obowiązku weryfikacji każdego symptomu z osobna, jednak weryfikujący powinnien być wyczuluony na wystąpienie danego symptomu."

121 10. CKPŚ

Załącznik nr 1 d Lista sprawdzająca 

dot. Symptomów mogących 

wskazywać na wystąpienie nadużycia 

finansowego na etapie udzielenia 

zamówienia

W liście sprawdzającej znajdują się niespójności tj. lista odnosi się do etapu udzielenia 

zamówienia jednakże znajduje się w niej punkt "niedozwolone zmiany w umowie po udzieleniu 

zamówienia"

IW sugeruje usunięcie punktu gdyż ten obszar podlega odrębnej kontroli tak

Uwaga częściowo uwzględniona

Doprecyzowano w liście, że jest do wykorzystania podczas kontroli zawierania umów. Zatem jeśli symptom niedozwolone zmiany w umowie po udzieleniu zamówienia nie 

może wystąpić na etapie kontroli ex-ante, to nie bierze się go pod uwagę. natomiast podczas kontroli ex- post weryfikujący powinien być wyczulony na jego wystąpienie.



122 11. CKPŚ

Załącznik nr 1 d Lista sprawdzająca 

dot. Symptomów mogących 

wskazywać na wystąpienie nadużycia 

finansowego na etapie udzielenia 

zamówienia

W liście sprawdzającej znajdują się liczne powtórzenia np. dwa identyczne punkty 

"niedozwolone zmiany w umowie po udzieleniu zamówienia", "Identyczne błędy …", "oferent 

składający ofertę o niskiej cenie wycofuje się z przetargu, a następnie zostaje podwykonawcą 

..."

IW sugeruje usunięcie powtarzających się zapisów tak Usunięto powtarzające się zapisy

123 12. CKPŚ

Załącznik nr 1 d Lista sprawdzająca 

dot. Symptomów mogących 

wskazywać na wystąpienie nadużycia 

finansowego na etapie udzielenia 

zamówienia

W liście srawdzającej znajdują się niejasne stwierdzenia, trudne do weryfikacji przez 

kontrolującego jak np. "duża różnica w cenie pomiędzy ofertą najkorzystaniejszą, a innymi 

ofertami" , "oferta konsorcjum złożona przez przedsiębiorców, którzy mogliby wziąć udział w 

przetragu samodzielnie", "osoba odpowiedzialna za sporządzenie projektu dokumentów 

organizuje procedurę w taki sposób, że nie ma czasu na staranny przegląd dokumentów przed 

rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia" 

IW sugeruje doprecyzowanie zapisów lub ich usunięcie nie

Uwaga nieuwzględniona.  

Wszystkie symptomy zostały inkorporowe z dokumentów wymienionych uprzednio z Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 jako obowiązkowe do zapoznania się przez każdego pracownika instytucji w systemie PO IiŚ 2014 - 2020 4 w 

szczególności przez oboy pełniące role związane z kontrolą lub przeglądem działalności beneficjentów : 

Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS, 

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych",  

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach 

działań strukturalnych ",  oraz dodatkowo takich dokumentów jak:

Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe”, 

Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych, 

Fraud and Corruption Awareness Handbook - Podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne, opracowany wspólnie przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne i Bank Światowy,  Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.

Wramach audytu sysytemu IA przekazała ostateczne rekomendacje wydała rekomendacje o treści:

Należy zapewnić żeby wzory list sprawdzających określone w Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zawierały 

pytania pozwalające na zidentyfikowanie sygnałów ostrzegawczych wystąpienia nadużyć finansowych.  Aby ułatwić zadanie instytucjom przeprowadzającym weryfikację  po 

analizie blisko 300 symptomów wymienionych w powyższych dokumentach przedstawiono propozycje pytań do list sprawdzających, przy czym po konsultacjach dodano 

zapis, że nie oznacza to obowiązku weryfikacji każdego symptomu z osobna, jednak weryfikujący powinien być wyczulony na wystąpienie danego symptomu.

124 40.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 1 i 2 

Wzoru LS do kontroli w trakcie 

realizacji projektu w związku z 

przypisem nr 2 do ww. punktów

Proponuje się uzupełnienie przedmiotowego zapisu poprzez wskazanie wprost, że w 

odniesieniu do projektów liniowych lub innych równie skomplikowanych pod względem 

realizacyjnym, terenowym i techicznym nie jest wymagana weryfikacja pełnego zakresu robót. 

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie (wzorem poprzedniego okresu programowania) opiera się na 

założeniu, zgodnie z którym powinno się dążyć do sytuacji, w której kontrolą będzie objęty pełen zakres 

robót. Powyższe w praktyce nie jest możliwe w przypadku złożonych i skomplikowanych pod względem 

realizacyjnym, terenowym i technicznym inwestycji liniowych. Front realizowanych równolegle robót 

rozciąga się tu nierzadko na dziesiątki czy setki kilometrów, jednocześnie prowadzone są prace na wielu 

obiektach i konkretnych lokalizacjach (np. przeszkody terenowe; przekroczenia, przeciski, przewierty). A 

zatem każdorazowo należy formułować uzasadnienie, z jakich względów kontrolą nie objęto pełnego 

zakresu robót i korzystać z wyjątku przewidzianego w przypisie nr 2. Proponuje się uczynienie z tego 

wyjątku pewnej reguły znajdującej zastosowanie w odniesieniu do wskazanych powyżej rodzajów 

inwestycji. 

tak

zmieniono brzmienie przypisu:

"W odniesieniu do projektów dużych lub skomplikowanych weryfikację można przeprowadzić na podstawie próby robót. W takim przypadku w informacji pokontrolnej należy 

opisać zasady zastosowane przy doborze próby (możliwe do zastosowania metody to np. analiza ryzyka uzupełniona doborem losowym lub, gdy jest to uzasadnione, metoda 

statystyczna w odniesieniu do całej próby)".

125 41.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 6 Wzoru 

LS do kontroli w trakcie realizacji 

projektu

Proponuje się doprecyzowanie bądź usunięcie wskazanego pytania.

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie nie jest zrozumiały, gdyż lista służy do przeprowadzania 

kontroli w trakcie realizacji projektu. Nie jest jasne, w oparciu o jakie przesłanki kontrolujący mają 

zweryfikować potencjalne zagrożenie, które może wpływać na naruszenie trwałości operacji. Ponadto 

wydaje się, że naruszenie takie co do zasady może wystąpić dopiero po zakończeniu operacji. Wskazane 

jest zatem doprecyzowanie zapisu (także poprzez wyjaśnienie jego genezy w kontekście specyfiki i 

celów kontroli w trakcie realizacji) bądź też jego usunięcie przy uwzględnieniu wskazanych powyżej 

okoliczności.  

tak

W kontekście kwestionowanego zapisu LS istotne jest, że nie nakłada on na instytucje konieczności weryfikacji trwałości projektu, a jedynie obowiązek odnotowania w LS 

powziętych informacji o zagrożeniu dla tej trwałości, o ile takie się pojawią.

 Może się zdarzyć sytuacja, że w trakcie realizacji projektu zaistnieją pewne okoliczności, które stanowią zagrozenie dla zachowania przyszłej trwałości projektu. Wówczas w 

razie wykrycia ich w toku kontroli na miejscu musi to zostac odnotowane, choćby celem pilnego podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie ryzyka.

Pytanie nr 6 na LS do kontroli w trakcie realizacji projektu zostało doprecyzowane w następujący sposób:

"Czy w trakcie kontroli, w odniesieniu do aktualnej sytuacji w projekcie, odnotowano sygnały, które mogłyby świadczyć o występowaniu zagrożenia dla zachowania trwałości 

projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowy z beneficjentem?"

126 42.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 8 Wzoru 

LS do kontroli w trakcie realizacji 

projektu

Proponuje się zastąpienie pytania nr 8 zawartego w Liście sprawdzającej do przeprowadzanych 

kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie beneficjenta) pytaniem o 

następującej treści: "W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie 

miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności, czy beneficjent posiada 

dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa/robota/dostawa 

została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie 

rynku nie było możliwe, beneficjent powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność 

udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. Czy beneficjent nie dokonał podziału 

zamówienia na części lub zaniżenia jego wartości w celu uniknięcia stosowania procedury 

rozeznania rynku. Czy rozeznanie rynku zostało udokumentowane zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?"

Pytanie nr 8 zawarte w Liście sprawdzającej do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu 

(na miejscu lub w siedzibie beneficjenta)zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020, które przestają obowiązywać z dniem 3 grudnia 2017 r. 

tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

127 43.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/Wzór LS do 

kontroli w trakcie realizacji 

projektu/PYTANIA OGÓLNE: nr 9, 10, 

11

Załącznik nr 2/ Rozdział 2 Wzór LS do 

przeprowadzanych kontroli na 

zakończenie realizacji 

projektu/PYTANIA OGÓLNE: nr 12

Proponuje się usunięcie pytań nr 9 i 10 (Rozdział 1) oraz nr 12 (Rozdział 2) oraz korektę przypisu 

do pytania 11.

Beneficjent nie jest zobowiązany żadnym dokumentem do posiadania procedur określonych w 

niniejszych pytaniach. Umowa o dofinansowanie nie nakłada na Beneficjenta obowiązku posiadania 

procedur określonych w tych pytaniach. Obowiązek ten nie wynika ponadto z Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Brak podstaw prawnych do ich 

wymagania.

Jak wspomniano we Wstępie do niniejszych Zaleceń dokument ten nie nakłada żadnych obowiązków na 

beneficjentów realizujących projekty w ramach POIiŚ. 

Ponadto pytanie 9 i przypisy 7-9 odwołują się do wytycznych programowych w zakresie 

kwalifikowalności, które utraciły (lub wkrótce utracą w stosunku do umów o dofinansowanie zawartych 

przed 2.09.2017 r.) moc w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej.

tak

Uwaga cześciowo uwzględniona.

Usunięto pytanie nr 10 z LS do kontroli na miejscu, niemniej IZ zwraca uwagę, że beneficjent we wniosku o dofinansowanie i w studium wykonalności projektu przedstawia 

docelową strukture organizacyjną jako element zapewnienia wykonalności instytucjonalnej projektu, więc IP/IW kontrolując projekt powinna miec na uwadze również ten 

obszar. IZ przypomina również, że w załączniku nr 2 do Zaleceń zamieszczono minimalny zakres zagadnień, jakie powinny zostać zweryfikowane podczas prowadzenia 

kontroli na miejscu lub w siedzibie beneficjenta, zatem instytucja kontrolująca może uzupełnić listę o odpowiednie pytanie jesli uzna za konieczne sprawdzenie tego 

elementu podczas danej kontroli. 

Pytanie nr 9 z LS do kontroli na miejscu oraz pytanie nr 12 z LS do kontroli na zakończenie zostało przeformułowane.

128 44.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 15 

Wzoru LS do kontroli w trakcie 

realizacji projektu

Pytanie nr 15 Listy sprawdzającej do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na 

miejscu lub w siedzibie beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020. Należy powołać w tym zakresie 

podrozdział 6.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

129 45.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 19 

Wzoru LS do kontroli w trakcie 

realizacji projektu

Proponuje się doprecyzowanie wskazanego pytania bądź też rozważenie uwzględnienia obu 

opisanych okoliczności w ramach dwóch odrębnych pytań.

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie jest niejasny. Czy pytanie odnosi się do "niepoprawnych 

odbiorów" czyli przypadków dokonywania czynności odbiorowych niezgodnie z umową bądź 

regulacjami wewnętrznymi beneficjenta czy tez raczej do sytuacji, w których na etapie prowadzenia 

czynności odbiorowych stwierdzano problemy, niezgodności, odstępstwa, wady w wykonaniu 

przedmiotu umowy (które następnie usuwano i dokonywano skutecznego odbioru prawidłowego 

przedmiotu umowy). Wskazane jest doprecyzowanie zapisu bądź też rozważenie uwzględnienia obu 

powyżej wskazanych okoliczności w ramach dwóch odrębnych pytań.

tak

W punkcie tym chodzi o odbiór niezgodnych z warunkami umowy dostaw/robót, nie o niepoprawne odbiory.

WN-Pytanie zostało przeformuowane, aby jednoznacznie wynikało z niego, że chodzi o sytuacje, kiedy pomimo niewypełnienia warunków umowy potwierdzano realizacje 

przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami:

Czy  odnotowano odbiór robót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy? (Jeśli tak, jaka jest skala odnotowanych niezgodności, czy np. dotyczy to umowy z jednym 

wykonawcą, czy odnotowane odbioryr obót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy się powtarzały)?

130 46.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 2.5.1 

Wzoru LS do kontroli w trakcie 

realizacji projektu

Pytanie nr 2.5.1 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich) zawarte w Liście 

sprawdzającej do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w 

siedzibie beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020.  Należy powołać w tym zakresie pkt. 1 

podrozdziału 6.15.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 



131 47.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 2.7 

Wzoru LS do kontroli w trakcie 

realizacji projektu

Pytanie nr 2.7 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich) zawarte w Liście sprawdzającej 

do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie 

beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach PO IiŚ na lata 2014-2020.  Należy powołać w tym zakresie pkt. 3 podrozdziału 6.15.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020.

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

132 48.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 2.8 

Wzoru LS do kontroli w trakcie 

realizacji projektu

Pytanie nr 2.8 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich )zawarte w Liście sprawdzającej 

do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie 

beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach PO IiŚ na lata 2014-2020.  Należy powołać w tym zakresie pkt. 4 podrozdziału 6.15.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020.

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

133 49.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 2.9 

Wzoru LS do kontroli w trakcie 

realizacji projektu

Pytanie nr 2.9 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich) zawarte w Liście sprawdzającej 

do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie 

beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach PO IiŚ na lata 2014-2020.  Należy powołać w tym zakresie pkt. 6 podrozdziału 6.15.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020.

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

134 50.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 2.9.1 

Wzoru LS do kontroli w trakcie 

realizacji projektu

Pytanie 2.9.1 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich) zawarte w Liście sprawdzającej 

do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie 

beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach PO IiŚ na lata 2014-2020.  Należy powołać w tym zakresie właściwe postanowienia 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 formułując pytanie o następującej treści: "Czy wydatki poniesione na dodatki do 

wynagrodzenia mieszczą się w limicie, o którym mowa w podrozdziale 6.15.1 pkt 7 Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (40% 

wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.15 pkt 3 

ww. Wytycznych) ?" 

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

135 51.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 2.10 

Wzoru LS do kontroli w trakcie 

realizacji projektu

Proponuje się usunięcie pytania nr 2.10 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich) 

zawartego w Liście sprawdzającej do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu 

(na miejscu lub w siedzibie beneficjenta)

Pytanie zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ na 

lata 2014-2020, które przestają obowiązywać z dniem 3 grudnia 2017 r.  Należy wskazać ponadto, że w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie 

zawarto warunków kwalifikowalności jakie winny spełniać wydatki poniesione na wynagrodzenie 

personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło. Brak zatem podstaw do formułowania 

pytania w liście sprawdzajacej w tym zakresie. 

tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

136 52.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 3 w 

dziale Pozostałe pytania Wzoru LS do 

kontroli w trakcie realizacji projektu

Proponuje się zmianę treści pytania na następujące:

Czy beneficjent posiada i stosuje procedury kontroli wewnętrznej (adekwatne do wielkości 

podmiotu i rodzaju projektu), w tym obejmujące proces zapobiegania konflikowi interesów i 

zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych?

Beneficjent nie został zobowiązany żadnym dokumentem do posiadania procedur w zakresie 

określonym w pytaniu nr 3 (oprócz przeciwdziałania konfliktom interesów i zarządzania ryzykiem 

nadużyć, co zostało uregulowane w umowie o dofinansowanie). Z uwagi na powyższe, jednostka 

kontrolująca nie ma podstaw ani instrumentów dających możliwość wyegzekwowania posiadania 

pozostałych procedur. Jak wspomniano we Wstępie do niniejszych Zaleceń dokument ten nie nakłada 

żadnych obowiązków na beneficjentów realizujących projekty w ramach POIiŚ.

Niezależnie od tego, przedmiotowy zapis w obecnym kształcie nie odzwierciedla zapisów pkt. 3 lit. a)-g) 

rozdziału 5 wytycznych programowych w zakresie kontroli (które zastępuje się zapisami Zaleceń) ani 

zapisów wzoru umowy o dofinansowanie. Nie odpowiada ponadto treści pkt. 2 podrozdziału 2.9 

Zaleceń.  Obecnie możliwe jest w tym zakresie uwzględnienie jedynie tych procesów, które zostały 

wymienione w umowie o dofinansowanie. 

Proponowany zapis zmierza do uwzględnienia par. 4 ust. 15-20 wzoru umowy o dofinansowanie.

Ponadto, szczegółowa weryfikacja wymienionych w pytaniu 3 procedur powinna być uzależniona od 

wyników oceny ryzyka nadużyć finansowych prowadzonych przez beneficjenta. Abstrakcyjna ocena 

proporcjonalności działań beneficjenta w stosunku do stwierdzonych ryzyk już stanowi i nadal będzie 

stanowiła pole do niepotrzebnych konflitków z beneficjentami odnośnie dokonanej przez jednostkę 

kontrolującą weryfikacji, zwłaszcza gdy miałaby ona zmierzać do zapewnienia zgodności z zaleceniami, 

które, jak wskazano, przecież benficjenta nie wiążą. Powyższe jest wynikiem w szczególności braku 

wzorca oceny odnośnie tego, co znaczy "rzetelne oszacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych 

oraz opracowanie skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć 

finansowych" (par. 4 ust. 20 wzoru umowy o dofinansowanie). Zaznaczyć należy, że także zał. 3 do 

projektu zaleceń w zakresie przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości, w tym nadużyć 

finansowych, w ramach POIiŚ 2014-2020.

tak

Pytanie przeformuowano.

Zgodnie z UoD a zostały  określone następujące  obowiązki beneficjenta odnoszące się do kwestii nadużyć finansowych:

-stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu (§ 4 ust. 18 ogólnego wzoru umowy o 

dofinansowanie);

-wprowadzenie i stosowanie w trakcie realizacji Projektu  jak i okresie trwałości odpowiednich działań zapobiegających konfliktowi interesów oraz informowania Instytucji 

Wdrażającej w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując w zawiadomieniu 

podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów  (§ 4 ust. 17 ogólnego wzoru 

umowy o dofinansowanie);

-upublicznienie co najmniej na swojej stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach 

lub nadużyciach finansowych (§ 4 ust. 19 ogólnego wzoru umowy o dofinansowanie);

-poinformowanie swoich pracowników zaangażowanych w realizację Projektu o funkcjonowaniu mechanizmu i niepodejmowania wobec sygnalistów działaań odwetowych 

(§ 4 ust. 20 ogólnego wzoru umowy o dofinansowanie);

-niezwłoczne informowanie o wystąpieniu nadużycia (§ 9 ust. 8 ogólnego wzoru umowy o dofinansowanie);

-przekazywanie z  poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich informacji dotyczących podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych w  

szczególności przez organy ścigania lub przez Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów., dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu w  terminie 7 dni 

od dnia powzięcia informacji (§ 15 ust. 6 ogólnego wzoru umowy o dofinansowanie);

rzetelne oszacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu oraz 

opracowanie skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych (§ 4 ust.21 ogólnego wzoru umowy o dofinansowanie);

wprowadzenie środków wskazanych przez Instytucję Wdrażającą, jeśli ta stwierdzi,  że podejmowane działania i środki nie są proporcjonalne w stosunku do stwierdzonego 

ryzyka (§ 4 ust.22 ogólnego wzoru umowy o dofinansowanie).

I tak pytanie:

 "Czy zostały zrealizowane wszystkie zalecenia z poprzednich kontroli projektu? (Jeżeli nie – czy jest to uzasadnione 

w odpowiedni sposób ?) będzie miało zastosowanie w kontekście ww § 4 ust.22 UOD, 

"Czy Beneficjent rozpropagował informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach 

finansowych udostępnionego przez IZ POIiŚ poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o jego funkcjonowaniu oraz przekazaniu o tym informacji 

pracownikom odpowiedzialnym za realizację projektu dotyczy zapisów § 4 ust. 19 i 20,

"Czy wprowadzone przez Beneficjenta środki przeciwdziałania nadużyciom są wystarczające w stosunku do stwierdzonych ryzyk?"dotyczy zapisów § 4 ust. 21. 

Dla obowiązków określonych w § 4 ust. 17  i 18    wprowadzono nowe brzmienie pytania Czy beneficjent posiada i stosuje procedury kontroli wewnętrznej (adekwatne do 

137 53.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 1/pkt 4 Wzoru 

LS do kontroli w trakcie realizacji 

projektu

Proponuje się skreślić to pytanie. Por. powyższą propozycję dotycząca modyfikacji pytania nr 3. nie

Uwaga nieuwzględniona. 

Pytanie zostało zmodyfikowane zg. z uwagą instytucji z sektora środowiska na pytanie o następującej treści:

Czy wprowadzone przez Beneficjenta środki przeciwdziałania są wystarczające w stosunku do stwierdzonych ryzyk? (przy czym należy przyjąć, że w każdym projekcie 

występuje ryzyko konfliktu interesów, korupcji, fałszowania dokumentów oraz ryzyko odbioru prac o nieodpowiedniej jakości; a więc beneficjent powinien prowadzić 

wystarczające działania w ww. zakresie; w przypadku braku identyfikacji ww. ryzyk w danym projekcie należy to uzasadnić; działania podjęte przez beneficjenta powinny być 

adekwatne do wielkości podmiotu i rodzaju projektu)

Patrz też odpowiedź na uwagę  LP nr 162

138 55.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 11 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu

Proponuje się wykreślenie bądź modyfikację wskazanego pytania.

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie odnosi się do wymogów związanych z procedurą zawierania 

umów obowiązujących w poprzednim okresie programowania (tryb przetargu z k.c.). Analogiczne 

pytanie w liście podstawowej (nr 8) zostało odpowiednio zmodyfikowane. 

tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

139 56.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 12 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu 

W odniesieniu do pytania nr 12 zawartego w Liście sprawdzającej do przeprowadzanych 

kontroli na zakończenie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie beneficjenta) wątpliwość 

budzi podstawa prawna obowiązku posiadania przez Beneficjenta procedury weryfikacji, czy 

roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane 

zgodnie z zawartą umową oraz procedury przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad 

weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z 

zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ na 

lata 2014-2020 i zaleceniach, wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przedmiotowe 

pytanie zawiera ponadto odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach PO IiŚ na lata 2014-2020, które przestają obowiązywać z dniem 3 grudnia 2017 r. 

Umowa o dofinansowanie nie nakłada na Beneficjenta obowiązku posiadania procedury weryfikacji, czy 

roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie 

z zawartą umową oraz procedury przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i 

poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Obowiązek ten nie wynika ponadto z 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

tak Pytanie nr 9 z LS do kontroli na miejscu oraz pytanie nr 12 z LS do kontroli na zakończenie zostało przeformułowane.



140 57.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 12 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu 

Przypis 17 do pytania 12 zawartego w Liście sprawdzającej do przeprowadzanych kontroli na 

zakończenie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie beneficjenta) zawiera odwołanie do 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020. Należy 

powołać w tym zakresie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

141 58.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 15 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu 

Proponuje się modyfikację wskazanego pytania.

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie zakłada również weryfikację projektu na etapie jego 

eksploatacji. Powyższe nie jest możliwe na etapie kontroli na zakończenie, jako, że rozpoczęcie 

eksploatacji wytworzonej infrastruktury dopiero nastąpiło (bądź właśnie następuje) i nie są dostępne 

żadne opracowania i analizy np. w zakresie monitoringu porealizacyjnego, obrazujące aspekty 

środowiskowe i ich ocenę na etapie użytkowania infrastruktury. Aspektu tego nie sposób na tym etapie 

rzetelnie zbadać. 

tak Uwaga uwzględniona. Zmieniono zapis pytania w LS.

142 59.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 18 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu 

Pytanie nr 18 Listy sprawdzającej do przeprowadzanych kontroli  zakończenie realizacji projektu 

(na miejscu lub w siedzibie beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020. Należy powołać w tym zakresie 

podrozdział 6.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

143 60.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 22 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu 

Proponuje się doprecyzowanie wskazanego pytania.

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie jest niejasny. Czy pytanie odnosi się do "niepoprawnych 

odbiorów" czyli przypadków dokonywania czynności odbiorowych niezgodnie z umową bądź 

regulacjami wewnętrznymi beneficjenta czy tez raczej do sytuacji, w których na etapie prowadzenia 

czynności odbiorowych stwierdzano problemy, niezgodności, odstępstwa, wady w wykonaniu 

przedmiotu umowy (które następnie usuwano i dokonywano skutecznego odbioru prawidłowego 

przedmiotu umowy). Wskazane jest doprecyzowanie zapisu bądź też rozważenie uwzględnienia obu 

powyżej wskazanych okoliczności w ramach dwóch odrębnych pytań.

tak

Pytanie zostało przeformuowane, aby jednoznacznie wynikało z niego, że chodzi o sytuacje, kiedy pomimo niewypełnienia warunków umowy potwierdzano realizacje 

przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami:

Czy  odnotowano odbiór robót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy? (Jeśli tak, jaka jest skala odnotowanych niezgodności, czy np. dotyczy to umowy z jednym 

wykonawcą, czy odnotowane odbioryr obót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy się powtarzały)?

144 61.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 2.5.1 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu 

Pytanie nr 2.5.1 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich) zawarte w Liście 

sprawdzającej do przeprowadzanych kontroli  zakończenie realizacji projektu (na miejscu lub w 

siedzibie beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020.  Należy powołać w tym zakresie pkt. 1 

podrozdziału 6.15.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

145 62.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 2.7 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu 

Pytanie nr 2.7 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich) zawarte w Liście sprawdzającej 

do przeprowadzanych kontroli  zakończenie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie 

beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach PO IiŚ na lata 2014-2020.  Należy powołać w tym zakresie pkt. 3 podrozdziału 6.15.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020.

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

146 63.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 2.8 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu 

Pytanie nr 2.8 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich) zawarte w Liście sprawdzającej 

do przeprowadzanych kontroli  zakończenie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie 

beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach PO IiŚ na lata 2014-2020.  Należy powołać w tym zakresie pkt. 4 podrozdziału 6.15.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020.

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

147 64.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 2.9 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu 

Pytanie nr 2.9 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich) zawarte w Liście sprawdzającej 

do przeprowadzanych kontroli  zakończenie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie 

beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach PO IiŚ na lata 2014-2020.  Należy powołać w tym zakresie pkt. 6 podrozdziału 6.15.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020.

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

148 65.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 2.9.1 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu 

Pytanie 2.9.1 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich) zawarte w Liście sprawdzającej 

do przeprowadzanych kontroli  zakończenie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie 

beneficjenta) zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach PO IiŚ na lata 2014-2020.  Należy powołać w tym zakresie właściwe postanowienia 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 formułując pytanie o następującej treści: "Czy wydatki poniesione na dodatki do 

wynagrodzenia mieszczą się w limicie, o którym mowa w podrozdziale 6.15.1 pkt 7 Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (40% 

wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.15 pkt 3 

ww. Wytycznych)?". 

Uwaga edytorska. tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

149 66.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 2.10 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu 

Proponuje się usunięcie pytania nr 2.10 (w odniesieniu do kategorii Kosztów pośrednich) 

zawartego w Liście sprawdzającej do przeprowadzanych kontroli na zakończenie realizacji 

projektu (na miejscu lub w siedzibie beneficjenta).

Pytanie zawiera odwołanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ na 

lata 2014-2020, które przestają obowiązywać z dniem 3 grudnia 2017 r.  Należy wskazać ponadto, że w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie 

zawarto warunków kwalifikowalności jakie winny spełniać wydatki poniesione na wynagrodzenie 

personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło. Brak zatem podstaw do formułowania 

pytania w liście sprawdzajacej w tym zakresie. 

tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

150 26.
WFOŚiGW W 

Katowicach 

Załącznik 2/ Rozdział 1/ Koszty 

pośrednie - zarządzanie 

projektem/2.5.1

Proponuje się zmienić treść pozycji z "Czy zachodzi wyjątek, o którym mowa w podrozdziale 

6.16.2. pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-

2020?" na "Czy pracownik jest zatrudniony na umowę o dzieło spełniającą łącznie warunki, o 

których mowa w podrozdziale 6.16.2. pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020?"

Doprecyzowanie zapisu poprzez bezpośrednie odniesienie do warunków wymienionych w podrozdziale 

6.16.2 pkt 4 Wytycznych.
tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

151 27.
WFOŚiGW W 

Katowicach 

Załącznik 2/ Rozdział 1/ Koszty 

pośrednie - zarządzanie projektem/2.8
W poz. 2.8 występuje omyłka pisarska treść odnosi się do podrozdziału 6.16.2 zamiast do 6.16.1 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

152 28.
WFOŚiGW W 

Katowicach 

Załącznik 2/Rozdział 1/ Koszty 

pośrednie - zarządzanie projektem/2.5 

- 2.10

Proponuje się zmianę kolejności poszczególnych punktów tj. pkt. 2.5 i 2.5.1 przenieść przed pkt. 

2.10 zmieniając przy okazji numerację poszczególnych punktów.

Zgrupowanie pytań dotyczących umowy o pracę lub umowy o dzieło w jednym ciągu; w 

dotychczasowym układzie pytania dotyczące umowy o dzieło i umowy o pracę są wymieszane.
tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

153 29.
WFOŚiGW W 

Katowicach 

Załącznik 2/ Rozdział 2/ Koszty 

pośrednie - zarządzanie 

projektem/2.5.1

Proponuje się zmienić treść pozycji z "Czy zachodzi wyjątek, o którym mowa w podrozdziale 

6.16.2. pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-

2020? " na "Czy pracownik jest zatrudniony na umowę o dzieło spełniającą łącznie warunki, o 

których mowa w podrozdziale 6.16.2. pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020? "

Doprecyzowanie zapisu poprzez bezpośrednie odniesienie do warunków wymienionych w podrozdziale 

6.16.2 pkt 4 Wytycznych. 
tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

154 30.
WFOŚiGW W 

Katowicach 

Załącznik 2/ Rozdział 2/ Koszty 

pośrednie - zarządzanie projektem/2.8
W poz. 2.8 występuje omyłka pisarska treść odnosi się do podrozdziału 6.16.2 zamiast do 6.16.1 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 



155 31.
WFOŚiGW W 

Katowicach 

Załącznik 2/Rozdział 2/ Koszty 

pośrednie - zarządzanie projektem/2.5 

- 2.10

Proponuje się zmianę kolejności poszczególnych punktów tj. pkt. 2.5 i 2.5.1 przenieść przed pkt. 

2.10 zmieniając przy okazji numerację poszczególnych punktów.

Zgrupowanie pytań dotyczcych umowy o pracę lub umowy o dzieło w jednym ciągu; w dotychczasowym 

układzie pytania dotyczące umowy o dzieło i umowy o pracę są wymieszane.
tak

Załącznik 2 został odpowiednio zmodyfikowany i uzupełniony o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnośći wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Została 

uwzględniona konieczność weryfikacji wydatków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (programowymi bądź horyzontalnymi) w zależności od stanu prawnego jaki 

obowiązywał w dniu ponoszenia wydatku. 

156 18. NFOŚiGW Załącznik nr 2, pkt 19

Czy  stwierdzono odbiór robót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy? (Jeśli tak, jaka jest 

skala odnotowanych niezgodności, czy np. dotyczy to umowy z jednym wykonawcą, czy 

odnotowane niepoprawne odbiory się powtarzały)?

Zapis bardziej zrozumiały. tak

Uwaga częściowo uwzględniona

Pytanie zostało przeformuowane, aby jednoznacznie wynikało z niego, że chodzi o sytuacje, kiedy pomimo niewypełnienia warunków umowy potwierdzano realizacje 

przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami:

Czy  odnotowano odbiór robót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy? (Jeśli tak, jaka jest skala odnotowanych niezgodności, czy np. dotyczy to umowy z jednym 

wykonawcą, czy odnotowane odbioryr obót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy się powtarzały)?

157 19. NFOŚiGW Załącznik nr 2, pozostałe pytania, pkt 4 Usunać pytanie z listy sprawdzającej

Przedmiotowe zagadnienie (analiza ryzyk i metod skutecznych zapobiegania) jest tak obszerne i rozlgłe, 

że jego rzetelna weryfikacja wymagałaby prowadzenia odrębnej kontroli w tym zakresie, dlatego 

proponuje się usunięcie tego zapisu z l.s. 

Dodatkowo weryfikacja w tym zakresie nie musi być prowadzona na miejscu u Beneficjenta, a może być 

przeprowadzona na dokumentach w siedzibie IW.

nie

Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie z par. 4 pkt 22 ogólnego wzoru UoD 

"22. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca może weryfikować działania podejmowane przez Beneficjenta, o których mowa w ust. 16-20. W przypadku stwierdzenia, 

że podejmowane działania i środki nie są proporcjonalne i skuteczne w stosunku do stwierdzonego ryzyka, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca może wskazać 

Beneficjentowi dodatkowe lub inne środki niezbędne do ograniczenia przedmiotowego ryzyka."

IZ zaproponowała, aby było to weryfikowane podczas kontroli na miejscu, gdyż kontroli tej podlega jedynie próba projektów.  W opinii IZ PO IiŚ, uzasadnione jest, aby IW 

weryfikowała działania beneficjenta zgodnie ze wskazanymi powyżej postanowieniami UoD. Jeśli zatem dany obszar  został zweryfikowany na dokumentach (a wyniki 

weryfikacji nie uzasadniają kontroli na miejscu), nie jest konieczne powtórna weryfikacja tego obszaru podczas kontroli na miejscu. Wtedy odpowiednio w LS należy 

odnotować, że obszar był weryfikowanuy na dokumentach i nie stwierdzono zasadności przeprowadzania kontroli na miejscu

158 23. NFOŚiGW załącznik nr 2 Rozdział 1 pkt. 3

Proponujemy następujące brzmienie:                                                                W przypadku kiedy 

próbą nie objęto 100 % populacji lub nie wskazano innej metody doboru próby, dobór próby 

należy przeprowadzić metodą analizy ryzyka, oraz należy uzupełnić ją próbą losową, w celu 

zapewnienia, że każdy element populacji mógł być przedmiotem wyboru

Zapis bardziej zrozumiały. tak

zmieniono brzmienie pkt 12 podrozdziału 4.1, dodając zapis:

W przypadku kiedy próbą nie objęto 100 % populacji, doboru próby elementów do kontroli należy przeprowadzić metodą analizy ryzyka a następnie należy uzupełnić ją próbą 

losową, w celu zapewnienia, że każdy element populacji mógł być przedmiotem wyboru. W uzasadnionych okolicznościach (np. z uwagi na określone cechy populacji, jej 

jednorodność, brak wyraźnych różnic między elementami, brak stwierdzonych obszarów szczególnego ryzyka) dopuszcza się generowanie całości próby za pomocą doboru 

losowego.

pkt. 3 rozdział 1 zał 2 uzupełniono o zapis:

W przypadku kiedy próbą nie objęto 100 % populacji, w informacji pokontrolnej  (...)

159 24. NFOŚiGW

załącznik nr 2 Rozdział 1 Lista 

Sprawdzająca pkt. 18 dla kontroli w 

trakcie realizacji jak i dla kontroli na 

zakończenie pkt. 21

Proponujemy następujące brzmienie:                                                               Czy Beneficjent 

rozpropagował informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie 

o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych udostępnionego przez IZ 

POIiŚ poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o jego funkcjonowaniu 

oraz przekazaniu o tym informacji pracownikom odpowiedzialnym za realizację projektu.

usunieto słowo "odpowiednio" które jest niedefiniowalne tak Uwaga uwzględniona

160 25. NFOŚiGW załącznik nr 2 Rozdział 1 pkt. 2

 W przypdku kiedy próbą nie objęto 100 % populacji lub nie wskazano innej metody doboru 

próby, dobór próby należy przeprowadzić metodą analizy ryzyka oraz należy uzupełnić ją próbą 

losową, w celu zapewnienia, że każdy element populacji mógł być przedmiotem wyboru

Zapis bardziej zrozumiały tak Uwaga uwzględniona

161 26. NFOŚiGW załącznik nr 2 Rozdział 1 pkt. 1

 Kontrola powinna badać również  ewentualne wystąpienie symptomów mogących wskazywać 

na wystąpienie nadużycia finansowego w zakresie sfałszowania dokumentów lub przedłożenia 

nieprawdziwych informacji.  

Zapis bardziej adekwatny do możliwości  wykrycia  nadłożyć finansowych przez IW, które nie posiadają  

całego spektrum narzędzi słurzacych do tego celu a  które są w posiadaniu odpowiednich służb.  
tak Uwaga uwzględniona

162 27. NFOŚiGW

załącznik nr 2 Rozdział 1 Lista 

Sprawdzająca pkt. 4 dla kontroli w 

trakcie realizacji 

Proponujemy następujące brzmienie:                                                              Czy wprowadzone przez 

Beneficjenta środki przeciwdziałania są wystarczajace  w stosunku do stwierdzonych ryzyk
Zapis bardziej zrozumiały tak Uwaga uwzględniona

163 39.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2:

Pkt 3 rozdziału 1, 

Pkt 2 rozdziału 2, 

Pkt 2 rozdziału 3,

Część II/Rozdział IV/Podrozdział 

4.1/pkt 12

Proponuje się uzupełnienie zasad doboru próby poprzez dopuszczenie możliwości dokonywania 

doboru próby elementów do kontroli (na poziomie danej operacji) także wyłącznie w drodze 

doboru losowego.

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie wskazuje, że (w pierwszym kroku) może być stosowana 

przykładowo analiza ryzyka, względnie metoda statystyczna, zaś dopiero w następnym kroku tak 

dokonany dobór uzupełnia się próbą losową. Wydaje się, że w pewnych okolicznościach właściwe jest 

również dopuszczenie sytuacji, w której całość próby generowana jest za pomocą doboru losowego (np. 

z uwagi na określone cechy populacji, jej jednorodność, brak wyraźnych różnic między elementami).  

tak

zmieniono brzmienie pkt 12 podrozdziału 4.1, dodając zapis:

W przypadku kiedy próbą nie objęto 100 % populacji, doboru próby elementów do kontroli należy przeprowadzić metodą analizy ryzyka a następnie należy uzupełnić ją próbą 

losową, w celu zapewnienia, że każdy element populacji mógł być przedmiotem wyboru. W uzasadnionych okolicznościach (np. z uwagi na określone cechy populacji, jej 

jednorodność, brak wyraźnych różnic między elementami, brak stwierdzonych obszarów szczególnego ryzyka) dopuszcza się generowanie całości próby za pomocą doboru 

losowego.

w zał 2 w odpowiednich punktach dodano zapis:

W przypadku kiedy próbą nie objęto 100 % populacji, w informacji pokontrolnej  (...)

164 54.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2/Rozdział 2/pkt 1 i 2 

Wzoru LS do kontroli na zakończenie 

realizacji projektu w związku z 

przypisem nr 13 i 14 do ww. punktów

Proponuje się uzupełnienie przedmiotowego zapisu poprzez wskazanie wprost, że w 

odniesieniu do projektów liniowych lub innych równie skomplikowanych pod względem 

realizacyjnym, terenowym i techicznym nie jest wymagana weryfikacja pełnego zakresu robót. 

Przedmiotowy zapis w obecnym kształcie (wzorem poprzedniego okresu programowania) opiera się na 

założeniu, zgodnie z którym powinno się dążyć do sytuacji, w której kontrolą będzie objęty pełen zakres 

robót. Powyższe w praktyce nie jest możliwe w przypadku złożonych i skomplikowanych pod względem 

realizacyjnym, terenowym i technicznym inwestycji liniowych. Front realizowanych równolegle robót 

rozciąga się tu nierzadko na dziesiątki czy setki kilometrów, jednocześnie prowadzone są prace na wielu 

obiektach i konkretnych lokalizacjach (np. przeszkody terenowe; przekroczenia, przeciski, przewierty). A 

zatem każdorazowo należy formułować uzasadnienie, z jakich względów kontrolą nie objęto pełnego 

zakresu robót i korzystać z wyjątku przewidzianego w przypisie nr 2. Proponuje się uczynienie z tego 

wyjątku pewnej reguły znajdującej zastosowanie w odniesieniu do wskazanych powyżej rodzajów 

inwestycji. Ponadto proponuje się modyfikację treści przypisu nr 13 poprzez wskazanie, że kontrola 

może obejmować próbę zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu a nie "próbę robót". Na tym 

etapie co do zasady mamy już do czynienia ze zrealizowanym zakresem prac.

tak

zmieniono brzmienie przypisu:

"W odniesieniu do projektów dużych lub skomplikowanych weryfikację można przeprowadzić na podstawie próby robót. W takim przypadku w informacji pokontrolnej należy 

opisać zasady zastosowane przy doborze próby (możliwe do zastosowania metody to np. analiza ryzyka uzupełniona doborem losowym lub, gdy jest to uzasadnione, metoda 

statystyczna w odniesieniu do całej próby)".

165 5. MKiDN

Załącznik nr 2 

Rozdział 1 - Kontrola w trakcie 

realizacji projektu 

Proponujemy zastąpienie zapisu: "W szczególności kontrola powinna badać ewentualne 

wystąpienie symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego w 

zakresie sfałszowania dokumentów lub przedłożenia nieprawdziwych informacji" zapisem: 

"Kontrola powinna badać m.in.ewentualne wystąpienie symptomów mogących wskazywać na 

wystąpienie nadużycia finansowego w zakresie sfałszowania dokumentów lub przedłożenia 

nieprawdziwych informacji".

Zastrzeżenia do tego zapisu budzi fakt, że takie sformułowanie wskazuje skupienie kontroli na aspekcie 

badania symptomów nadużyć finansowych podczas gdy  jest to jedna z licznych kwestii badanych przez 

Zespół Kontrolujący na miejscu. 

tak

Zmieniono zapis na następujący:

Kontrola powinna badać również ewentualne wystąpienie symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego w zakresie sfałszowania dokumentów 

lub przedłożenia nieprawdziwych informacji.

166 6. MKiDN

Załącznik nr 2a - Lista sprawdzająca 

dot. symptomów mogących 

wskazywać na wystąpienie nadużycia 

finansowego na etapie realizacji 

umowy w zakresie fałszowania 

dokumentacji.

Proponujemy ujęcie zapisów tego załącznika jako zestwienia pomocniczego, a nie  odrębnej 

listy sprawdzającej, która ma być podpisana przez członków Zespołu Kontrolujacego  w ramach 

kontroli na miejscu.

Symptomy wskazane w treści załącznika mogą stanowić wskazówkę dla Zespołu Kontrolującego tego co 

ważne, na co powinien zwrócić uwagę, natomiast tworzenie osobnej listy powoduje, że Zespół 

Kontrolujący musi potwierdzać, że zbadał wszystkie symptomy sfałszowania w odniesieniu do 

wszystkich dokumentów, co przy ograniczonym czasie kontroli, liczebności zespołu kontrolującego, 

ilości kontrolowanych dokumentów nie jest możliwe.

tak

Dodano odpowiednie uzupełnienia lub przeformuowania:

 Czy w kontrolowanej dokumentacji odnotowano symptomy sfałszowania dokumentów lub przedłożenia nieprawdziwych informacji? Jeśli tak, należy przedstawić 

propozycję dalszych działań.

Kontrolujący powinien znać symptomy wskazujące na wystąpienie nadużycia i brać je pod uwagę podczas weryfikacji. Nie oznacza to jednak obowiązku weryfikacji każdego 

symptomu z osobna, jednak weryfikujący powinien być wyczulony na wystąpienie danego symptomu.

167 67.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2a
W ostatnim wierszu należy usunąć: Adresy poczty elektronicznej przedsiębiorstwa 

wystawiającego fakturę na zagranicznym serwerze
Powtórzenie zapisu w dwóch wierszach. tak wykreślono powtórzony wiersz



168 13. CUPT/DK Załącznik 2a

Proponuje się dodanie wyjaśnień do poszczególnych pytań zawartych w LS jako "legendy" 

ułatwiającej kontrolującemu przeprowadzenia badania w obszarze symptomów nadużyć 

finansowych oraz prawidłowe wypełnienie LS.

W związku z wprowadzeniem nowej LS proponuje się dodanie wyjaśnień do poszczególnych pytań w 

niej zawartych, w szczególności w celu wyjaśnienia pojęć o charakterze ocennym czy nieostrym, które 

mogą dla kontrolujących rodzić wątpliwości interpretacyjne jak np. wyrażenie nietypowe użyte w 

odniesieniu do:

- nietypowe daty, kwoty, uwagi numery telefonów lub obliczenia,

- nietypowa liczba płatności na rzecz jednego odbiorcy lub jeden adres. 

Uzupełnienie ww. listy o tzw. legendę ułatwi prawidłowe zrozumienie intencji poszczególnych pytań i 

być może ograniczy różnice w ich interpretacji. 

nie

Uwaga nieuwzględniona  

Nie jest jasne, co wymaga dokładnie uszczegółowienia.

Wszystkie symptomy zostały inkorporowe z dokumentów wymienionych uprzednio z Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 jako obowiązkowe do zapoznania się przez każdego pracownika instytucji w systemie PO IiŚ 2014 - 2020 4 w 

szczególności przez oboy pełniące role związane z kontrolą lub przeglądem działalności beneficjentów : 

Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS, 

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych",  

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach 

działań strukturalnych ",  oraz dodatkowo takich dokumentów jak:

Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe”, 

Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych, 

Fraud and Corruption Awareness Handbook - Podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne, opracowany wspólnie przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne i Bank Światowy,  Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.

Wramach audytu sysytemu IA przekazała ostateczne rekomendacje wydała rekomendacje o treści:

Należy zapewnić żeby wzory list sprawdzających określone w Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zawierały 

pytania pozwalające na zidentyfikowanie sygnałów ostrzegawczych wystąpienia nadużyć finansowych.  Aby ułatwić zadanie instytucjom przeprowadzającym weryfikację  po 

analizie blisko 300 symptomów wymienionych w powyższych dokumentach przedstawiono propozycje pytań do list sprawdzających, przy czym po konsultacjach dodano 

zapis, że nie oznacza to obowiązku weryfikacji każdego symptomu z osobna, jednak weryfikujący powinien być wyczulony na wystąpienie danego symptomu.

169 20. MŚ - DFE/WN Załącznik nr 2a

Lista sprawdzająca dot. Symptomów mogących wskazywać wystąpienie nadużycia finansowego 

na etapie realizacji umowy w zakresie fałszowania dokumentacji zawiera powtarzające się 

symptomy. Przykład: symptom wymieniony na miejscu pierwszym listy "Faktury, pisma bez logo 

przedsiębiorstwa oraz wydrukowane na papierze innym niż przygotowane formularze" pojawia 

się na ostatnim miejscu listy.

Uwaga porządkująca. tak Usunięto powtarzające się pozycje

170 29. NFOŚiGW

załącznik nr 2a Lista sprawdzająca dot. 

symptomów mogących wskazywać na 

wystąpienie nadużycia finansowego 

na etapie realizacji umowy w zakresie 

fałszowania dokumentacji 

Uwaga podobna jak powyżej: czy wypełnienie listy sprawdzającej wymaga przeprowadzenia 

weryfikacji wszystkich symtomów wymienionych w niniejszym załączniku? Należy zwrócić 

uwagę, że zakres takiej weryfikacji wykracza znacznie poza dotychczasowy obszar kontroli, 

która w tym przypadku była prowadzona w aspektach przewidzianych w wytycznych 

programowych. Potwierdzenie przez kontrolującego wszystkich sugerowanych elementów 

składajacych się na symptomy nadużyć wymagać będzie dodatkowego czasu na kontrolę albo 

też wzmocnienia zespołów kontrolujących o dodatkowe posiadające odpowiednie umiejętności 

osoby. Konieczne jest też przeanalizowanie listy symptomów, które należy poddać 

sprawdzeniu. Wymagają one bowiem od kontrolujących posiadania szczególnej wiedzy lub 

uprawnień w zakresie np. żądania informacji o adresie pracowników zamawiajacego, informacji 

o serwerach zagranicznych, na których wykonawca posiada pocztę elektroniczną, zasad 

prowadzenia i rejestrowania działalności gospodarczej czy specjalistycznej wiedzy i 

odpowiednich narzędzi w zakresie podrabiania i fałszowania dokumentów (analogicznych do 

tych, którymi dysponują odpowiednie służby). Sugerujemy ponadto uporządkowanie zapisów i 

wyeliminowanie zapisów powtarzanych.      

Mając na uwadze szereg wątpliwości związanych z wdrożeniem zaproponowanej oceny symptomów 

nadużyć proponujemy na tym etapie odstąpienie od ich wdrożenia do czasu przeprowadzenia 

konsultacji z instytucjami prowadzącymi takie kontrole.

tak

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Doprecyzowano zapisy w załączniku poprzez dopisanie: "Kontrolujący powinien znać symptomy wskazujące na wystąpienie nadużycia i brać je pod uwagę podczas 

weryfikacji. Nie oznacza to jednak obowiązku weryfikacji każdego symptomu z osobna, jednak weryfikujący powinnien być wyczuluony na wystąpienie danego symptomu."

171 13. CKPŚ Załąłcznik 2a

IW sugeruje, aby usunąć postanowienia odnoszące się do wytycznych programowych, tj. 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Rezygnacja z wytycznych programowych. nie
Uwaga nieuwzględniona.

Załącznik 2a nie zawiera żadnychy odwołań do wytycznych programowych.

172 14. CKPŚ Załąłcznik 2a

Czy załącznik 2a należy stosować wyłącznie w ramach kontroli doraźnych prowadzonych w 

trakcie realizacji projektu w wyniku wystąpienia podejrzeń sfałszowania dokumentów? Czy 

należy stosować również w przypadku pozostałych kontroli, które nie wskazują na możliwość 

wystąpienia tego typu nadużyć, w tym w ramach kontroli planowych, na zakończenie i 

trwałości?

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Załącznik 2a ma zastosowanie zarówno podczas kontroli w trakcie realizacji projektu (niezależnie od trybu planowa/doraźna), jak i na zakończenie. Jerdnak, jak wynika z 

uzupełnienia dokumetu nie ma obowiązku weryfikacji każdego symptomu z osobna lecz weryfikujący powinien być wyczulony na wystąpienie danego symptomu.

173 14. CUPT/DM Załącznik 3/Rozdział 1

W punkcie 4) przywołano nieprawidłowy tytuł Zaleceń dot. PT POIiŚ 2014-2020 (Zalecenia w 

zakresie wzoru wniosku o płatność w ramach PT - POIiŚ 2014-2020). Proponujemy przywołanie 

nazwy zgodnej z widniejącą na dokumencie tj. Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta PT w ramach POIiŚ 2014-2020.

Uwaga porządkowa. tak Uwaga uwzględniona.

174 15. CUPT/DM Załącznik 3/Rozdział 1

W punkcie 5) wskazano, iż "Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania opisu dowodu 

księgowego zawarte są w załącznikach do Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020." Nie uwzględniono tu dokumentu regulującego 

kwestię opisów dowodów księgowych w projektach pomocy technicznej. Mając na uwadze, że 

niniejszy załącznik dotyczy także projektów PT, proponujemy odniesienie także do załączników 

do "Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta PT w ramach POIiŚ 2014-2020".

Uwaga porządkowa. tak Uwaga uwzględniona.

175 16. CUPT/DWP Załącznik 3a/pytanie 16
Propozycja powrotu do pytania, które brzmiało: czy wydatki zostały poniesione przez 

beneficjenta lub podmiot upoważniony (wskazany w umowie o dofinansowanie) do ponoszenia 

wydatków kwalifikowalnyc .

W POIiŚ nie ma obowiązku określenia rachunku beneficjenta, z którego będą ponoszone wypłaty 

środków na rzecz wykonawców. Rachunki na podstawie których potwierdzano by ich prawidłowość 

musiałyby znaleźć się w treści UoD. Generuje to konieczność aneksowania UoD przy zmianach 

rachunków beneficjenta oraz wprowadza konieczność wprowadzania do umowy rachunków 

nieaktualnych (np. dla faktur opłaconych przed podpisaniem UoD i zmianie rachunku/banku przez 

beneficjenta).

tak Uwaga uwzględniona.

176 17. CUPT/DWP Załącznik 3a/Część I/pytanie 48

Czy pojawiały się jakiekolwiek sygnały dotyczące zastępowania materiałów materiałami gorszej 

jakości lub dotyczące niskiej jakości wykonania prac lub skargi dotyczące zakresu prac ujętego we 

wniosku o płatność. Jeśli tak, czy zostały wyjaśnione? Jeśli nie, czy uzasadniają tymczasowe 

wyłączenie wydatków wątpliwych z WoP do wyjaśnienia.

Jakie dokumenty potwierdzałyby te problemy, jakimi dokumentami beneficjent potwierdzałby 

prawidłowość zastosowanych materiałów? W jaki sposób instytucja potwierdzałaby jakość materiałów? 

Jakie narzędzia mają temu służyć i jak często należy weryfikować prawidłowość oświadczenia 

beneficjenta. Gdzie takie oświadczenie powinno się znajdować? Formularz WoP nie przewiduje 

składania takich oświadczeń. Wydatki wątpliwe nie muszą się wiązać jedynie z materiałami gorszej 

jakości.

nie

Uwaga nieuwzględniona. 

Na obecnym etapie IZ czeka na odpowiedzi instytucji na pismo IZ z dnia 9 września 2017 r.zawierające analizy w zakresie zastępowania materiałów. Dopiero po analizie 

nadesłanych dokumentów mozliwe będzie ewntualne uszczegółowienie pytania. Ponadto należy wskazać, że mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia - , również w 

sektorze transportu pojawiały się sygnały związane niewykonaniem części prac, które zostały zadeklarowane, czy nieodpowiednią ich jakością . Dodatkowo należy podkreślić, 

że niska jakość materiałów wykorzystanych niezgodnie z umową podnosi ryzyko zarówno uznania za niekwalifikowalne wydatków z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, 

jak również ryzyko utraty reputacji (tzw. ryzyko wizerunkowe).  Jednocześnie odnosząc się do pytania "jakie dokumenty potwierdzałyby te problemy", należy wskazać, że  

sygnały dotyczące zastępowania materiałów mogą być zgłaszane zarówno przez użytkowników inwestycji, beneficjenta, sygnalistów jak i inne osoby/instytucje.

Patrz rówież odpowiedź na uwagę nr LP 186

177 18. CUPT/DWP Załącznik 3a/Część III/pytanie 2

Propozycja zmiany zapisu na Czy instytucja dysponuje kontraktami, umowami, zleceniami, bądź 

inne dokumentami, na podstawie których poniesiono wydatki kwalifikowane zadeklarowane we 

WoP .

Nie jest zasadne, aby do każdego WoP złączać umowę/kontrakt już występujący w poprzednim 

wniosku. Każdorazowe załączanie do WoP dokumentów, którymi instytucja może dysponować obciąża 

system. Dokumentacja powinna zostać zamieszczona w Systemie SL w module Zamówienia publiczne. 

W przypadku umów, których nie zamieszcza się w ww. module: beneficjent powinien przesłać je przy 

pierwszej fakturze zawierającej wydatki poniesione w ramach kontraktu.

tak Uwaga uwzględniona. 

178 19. CUPT/DWP Załącznik 3a

Czy kwota wypłaty na rzecz beneficjenta wymaga pomniejszenia? TAK/NIE

W przypadku odpowiedzi, że wymaga, zasadnym byłoby określenie przyczyny oraz kwoty 

pomniejszenia.

Udzielenie odpowiedzi, że kwota wypłaty wymaga pomniejszenia rodzi pytania, na które w formularzu 

nie ma wyjaśnień. Zasadnym jest wprowadzenie informacji o wartości pomniejszenia i przyczyny 

pomniejszenia.

nie
Uwaga nieuwzględniona.

Zgodnie z LS Instytucja Weryfikująca WoP może rozszerzyć pytanie we własnym zakresie

179 1. NFOŚiGW

Załacznik nr 3a. 

Wstęp.

UWAGA! Numeracja pytań i stron

odnosi się do projektu załącznika nr

3a przekazanego w trybie "rejestruj

zmiany".

Należy dodac pkt. 6 "Przez Podręcznik Beneficjenta należy rozumieć …".

Uzupełnienie w celu zachowania spójności dokumentu, chociaż w opinii NFOŚiGW wątpliwa wydaje się 

konieczność dodania Podręcznika Beneficjenta jako dokumentu odniesienia.

Uwaga do uwzględnienia w przypadku odrzucenia przez IZ uwagi nr 2.

nie Uwaga nieuwzględniona

180 2. NFOŚiGW

Załącznik nr 3a.

Część I. Weryfikacja formalna i

rachunkowa.  

Pytania ogólne do wniosku o płatność

beneficjenta.

Proponujemy usunięcie odniesienia do Podręcznik Benenficjenta.

Zalecenia określają przedział czasowy wniosku o płatność. Natomiast  Podręcznik Beneficjenta jest 

instrukcją obsługi systemu SL2014, która powinna uwzględniać mi.n. zapisy zawarte w Zaleceniach. 

Dodanie odniesienie do Podręcznika - dokumentu innej rangi, powoduje utratę przejrzystości  pytania.

tak Uwaga uwzględniona



181 3. NFOŚiGW

Załącznik nr 3a.

Część I.

Pytanie 11 - Czy opis stanu realizacji

poszczególnych zadań projektu

wykazany w zakładce Postęp rzeczowy

realizacji projektu jest zgodny z

informacjami przedstawionymi w

zakładce Planowany przebieg realizacji

projektu poprzedniego WoP?

Pytanie 23 - Zakładka Planowany

przebieg realizacji: Czy planowe

działania są spójne z aktualnym

Harmonogramem realizacji projektu

stanowiącym załącznik do UoD?

Propozycja połączenia pytania 11 i 23 w jedno pytanie o treści: „Czy opis stanu realizacji 

poszczególnych zadań projektu wykazany w zakładce „Postęp rzeczowy realizacji projektu” jest 

zgodny z aktualnym Harmonogramem Realizacji Projektu stanowiącym załącznik do UoD ?”. W 

konsekwencji usunięcie pytania nr 23.

Zminimalizowanie ilości pytań oraz eliminacja pytań pośrednich poprzez utworzenie pytania 

odnoszącego się bezpośrednio do Harmonogramu Realizacji Projektu - istotą jest zgodność zadań z 

Harmonogramem Realizacji Projektu, zarówno w kontekście planów, jak i ich realizacji.

nie

Uwaga dotyczy pytania 8 i 15, uwaga nieuwzględniona.

Pytania dotyczą oddzielnych zakładek w SL2014:  Postęp rzeczowy realizacji projektu i Planowany przebieg realizacji. Jednocześnie zakres sprawdzenia aktualnego stanu 

realizacji jest różny (jedno pytanie dotyczy porównania do informacji wykazanych wcześniejszym WoP, a drugie pytanie dotyczy porównania do Harmonogramu).

182 4. NFOŚiGW

Załącznik nr 3a.

Część I.

Pytanie nr 20 - Czy opisano

ewentualne problemy w realizacji

projektu, ich konsekwencje i

propozycje rozwiązań?

Pytanie nr 21 - Zakładka Problemy

napotkane w trakcie realizacji

projektu, w przypadku wniosku o

płatność końcową: czy uzupełniono

informację na temat niezrealizowania

wskaźników produktu i rezultatu?

Proponujemy nowe, wspólne brzmienie pytań 20 i 21 "Zakładka Problemy napotkane w trakcie 

realizacji projektu: czy opisano ewentualne problemy w realizacji projektu, ich konsekwencje i 

propozycje rozwiazań, a w przypadku wniosku o płatność końcową: czy przedstawiono 

dodatkowo informację na temat niezrealizowania wskaźników produktu i rezultatu?

Informacja o problemach i działaniach naprawczych powinna być przedstawiona w każdym wniosku, w 

tym we wniosku  o płatnośc końcową. Zapropnowane brzmienie pytania podkreśla konieczność 

przedstawienia we wniosku o płatność końcową wyjaśnień zwiazanych z brakiem osiągniecia 

planowanych wskaźników .

tak Uwaga dotyczy pytań 13 i 14, uwaga do uwzględnienia

183 5. NFOŚiGW

Załącznik nr 3a.

Część I.

Pytanie 39 - W przypadku dowodów

księgowych wyrażonych w walucie

innej niż PLN, czy za wydatek

kwalifikowalny uznano wartość

dowodu księgowego z dnia dokonania

płatności, (faktyczny rozchód środków

pieniężnych odzwierciedlony w

księgach rachunkowych beneficjenta,

zgodnie z przepisami krajowymi w

zakresie rachunkowości oraz podatku

VAT; tym samym uznanie ujemnych

różnic kursowych za

niekwalifikowalne)?

Proponujemy nadać pytaniu brzmienie: "W przypadku dowodów księgowych wyrażonych w 

walucie innej niż PLN, czy za wydatek kwalifikowalny uznano wartość dowodu księgowego z 

dnia dokonania płatności, (faktyczny rozchód środków pieniężnych odzwierciedlony w księgach 

rachunkowych beneficjenta, zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie rachunkowości oraz 

podatku VAT)?".                                                                                                                                                                  

Proponujemy doprecyzować kwestie dotyczące różnic kursowych i zmienić to pytanie, ponieważ w 

obecnej wersji pytanie jest wewnętrznie sprzeczne  ze sobą. Należy podjąć decyzję,  czy przy wycecnie 

płatności za faktury mamy kwalifikować różnice kursowe czy nie. W części pierwszej pytania 

sugerowane jest, że różnice kursowe są kwalifikowane (kurs z dnia dokonania płatności), zaś w drugiej 

części pytania  sugeruje sie niekwalifikowanie różnic kursowych.                                       

nie

Uwaga nieuwzględniona.

Dotyczy pytania 36 załącznika. Przed konsultacjami 27.06.2017 z NFOŚiGW pytanie składało się z trzech odrębnych pytań. Po spotkaniu uzgodniono treść pytania na obecne, 

co zostało zaakcpetowane przez NFOŚiGW, WP nie widzi potrzeby zmiany treści pytania. 

184 6. NFOŚiGW

Załącznik nr 3a.

Część I.  

Pytanie 40 - Czy opis dokumentu (jeśli

załączono) nie wskazuje na podwójne

finansowanie tego samego wydatku?

(np. wskazanie na opisie, że dokument

został rozliczony z innych

bezzwrotnych środków publicznych

krajowych lub zagranicznych).

Odpowiedź Tak = nie wskazuje,

odpowiedź Nie = wskazuje.

Pytanie 42 - Czy dokumenty załączone

do WoP beneficjenta nie były już

wcześniej przedłożone do rozliczenia

(tj. czy nie znajdują się one w

aktualnym raporcie kontroli krzyżowej

wygenerowanym w systemie SL2014)? 

Odpowiedź TAK = nie były, odpowiedź

NIE = były.

Propozycja zmiany kolejności pytań, tj. pytanie 42 po pytaniu 40. Wtedy kolejność pytań 

(zgodnie z obowiązującą numeracją) wyglądałaby następująco: 42, 40, 41.
Ze względu na jedność tematyczną proponuje się zmienić kolejność pytań. tak

Uwaga dotyczy pytania 27 i 29

Uwaga uwzględniona, tj pytania dotyczące ewentualność podwójnego dofinansowania następują po sobie

185 7. NFOŚiGW

Załącznik nr 3a.

Część I.

Pytanie 51 - Czy zakładka Dochód 

wskazuje na wygenerowanie podczas

realizacji projektu dochodu, który na

etapie zatwierdzania projektu nie był

rozpoznany i nie został uwzględniony

w UoD (w załączniku Opis projektu )?

Opatrzenie przypisem "Negatywna odpowiedź na to pytanie nie dyskwalifikuje WoP". tak Uwaga uwzględniona.



Proponujemy usunąć pytanie 63.

Pytanie jest niezrozumiałe. Nie jest jasne o jakiego rodzaju sygnały chodzi i dlaczego tylko takie 

problemy wymagają szczególnej uwagi w formie dodatkowych pytań.  Pytanie dotyczy problemów, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu  i podobnie jak wiele innych problemów mogą 

spowodować konieczność tymczasowego wstrzymania kwalifikacji wydatków, a informacja o tym 

powinna być zawarta w zakładce Problemy napotkane w trakce realizacji projektu. Niezrozumiałe jest 

dlaczego jedynie problemy zamiany na gorsze materiały, czy niska jakość prac zostały wyeksponowane 

w dodatkowych pytaniach. 

Uwaga dotyczy pytania 48. Uwaga nie została uwzględniona.

Symptomy wskazujące na  jakości zastosowanych materiałów nieodpowiadających umowie pojawiają się kilkukrotnie w  Nocie informacyjnej COCOF dotyczącej przesłanek 

nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS (m.in. jako symptom ukrytego konfliktu interesów "powtarzające się akceptowanie wysokich cen, niskiej jakości prac itp"; symptom 

niewypełnienia warunków specyfikacji "niska jakość, słabe właściwości użytkowe oraz duża liczba skarg" oraz symptomy zamiany materiałów np.  "zaświadczenia o zgodności 

podpisane przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające odpowiednich kwalifikacji"), czy w Poradniku CBA ("Rozbieżności pomiędzy ustaleniami kontroli, wynikami testów 

lub specyfikacją zamówienia a finansowymi roszczeniami wykonawcy. Stwierdzenie, na drodze analizy lub kontroli, niespełniania wymogów.

Skargi użytkowników na niską jakość. Wzmożone lub zbyt wczesne uszkodzenia produktu lub zwiększone koszty naprawy."). Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia 

- pojawiło się więcej podejrzeń niezgodnej z prawem zamianiy materiałów, również w sektorze środowiska . Dodatkowo należy podkreślić, że niska jakość materiałów 

wykorzystanych niezgodnie z umową podnosi ryzyko zarówno uznania za niekwalifikowalne wydatków z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, jak również ryzyko utraty 

reputacji (tzw. ryzyko wizerunkowe). W związku z tym właśnie aspekt jakości materiałów został uwzględniony.  

Należy podkreślić następujące kwestie:

a. Zgodnie z pismem KE   Ref. Ares(2017)4241683 - z dnia 30 sierpnia br.odnośnie Sprawozdania z audytu systemu krajowego przekazane zgodnie z art. 127 rozporządzenia 

(WE) nr 1303/2013 obejmującego również POIiŚ  m.in. w zakresie środków zwalczania nadużyć finansowych:Służby Komisji przyjmują do wiadomości potwierdzenie instytucji 

audytowej, że środki zwalczania nadużyć finansowych były objęte audytami systemu na poziomie wszystkich programów operacyjnych. Ze względu na większy stopień 

zaawansowania w realizacji programów operacyjnych instytucja audytowa zweryfikuje w ramach kolejnych audytów systemu, czy podczas weryfikacji zarządczych 

uwzględniane jest ryzyko związane z nadużyciami finansowymi.

b. Wramach audytu sysytemu IA przekazała ostateczne rekomendacje wydała rekomendacje o treści:

Należy zapewnić żeby wzory list sprawdzających określone w Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zawierały 

pytania pozwalające na zidentyfikowanie sygnałów ostrzegawczych wystąpienia nadużyć finansowych.

c. W odpowiedzi IZ wskazała, że: Do list sprawdzających zostanie dodane pytanie o następującej treści: „Czy wystąpiły sygnały ostrzegawcze wskazane w pomocniczych 

dokumentach przygotowanych przez UE, które zostały wymienione w Podrozdziale 8.3: Sygnały ostrzegawcze nadużyć finansowych Wytycznych w zakresie postępowania z 

podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020?”

W toku prac nad dokumentami:

a. aby ułatwić zadanie instytucjom przeprowadzającym weryfikację postanowiono skonkretyzować ww. pytanie po analizie blisko 300 symptomów wymienionych w 

dokumentach tj.:

    -Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS, 

     -Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych",  

      -Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych", 

     -Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe”, 

     -Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych, 

     -Fraud and Corruption Awareness Handbook - Podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne, opracowany wspólnie przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne i Bank Światowy,

aby za każdym razem odpowiadając na pierwotnie planowane pytanie instytucje nie były zmuszone do odwoływania się do blisko 300 symptomów wymienionych w 

przedmiotowych dokumentach. 

b. W ramach przeprowadzonej analizy zweryfikowano, na jakim etapie optymalna jest weryfikacja ewentualnego wystąpienia danego symptomu i czy taka weryfikacja nie 

jest prowadzona w ramach istniejącego systemu zarządzania i kontroli.  

c. W wyniku prac IZ zaproponowała pytania do list sprawdzających na poszczególnych etapach weryfikacji (weryfikacji WoP,  kontrola na miejscu, kontrola zawierania umów).

d. Obecnie trwają konsultacje dokumentu - projekt Zaleceń został wysłany do konsultacji z instytucjami i jest to czas na konstruktywne propozycje, IZ pozostaje otwarta na 

dyskusje mającą ja celu  wypracowanie porozumienia co do listy tych symptomów i zakresu działań, które miałaby wykonać instytucja weryfikująca, jednak mając na uwadze 

rekomendację IA  oraz zainteresowanie KE nie jest możliwa rezygnacja z listy.

Odnosząc się zaś do pytania "o jakie sygnały chodzi", to należy podkreślić, że sygnały dotyczące zastępowania materiałów mogą być zgłaszane zarówno przez użytkowników 

inwestycji, beneficjenta, sygnalistów jak i inne osoby/instytucje.

187 9. NFOŚiGW

Załącznik nr 3a.

Część III.

Pytanie 7 - "W przypadku

zadeklarowania wkładu

niepieniężnego jako wydatku

kwalifikowanego: (…)".

Propozycja zmiany kolejności pytań i ich połączenia według następującego schematu: 7.1, 7.2, 

7.4, 7.3 i 7.5 (połączyć w jedno pytanie), 7.3.1 i 7.5.1 (połączyć w jedno pytanie)

Obecny układ punktów dotyczący wkładu niepieniężnego wprowadza chaos tematyczny dla 

sprawdzającego.
nie

Uwaga nieuwzględniona. Wersja listy sprawdzającej, przekazana do konsultacji, jest wersją uzgodnioną z NFOŚiGW w wyniku spotkań roboczych i wymiany korespondencji. 

Jak wielokrotnie to było wyjaśniane w ww. korespondencji łączenie wielu pytań w jedno pytanie może pwowodować trudności w udzieleniu odpowiedzi w przypadku, gdy na 

część pytania odpowiedź jest twierdząca, a na część negatywna. Dodatkowo z zestawienia uwag wynika, że inne instytucje korzystające z tej listy nie mają zastrzeżeń co 

formy tych pytań i nie odczuwają "chaosu tematycznego". 

188 10. NFOŚiGW

Załącznik nr 3a.

Część III.

Pytanie 8 - Czy projekt, w całości lub w

części, podlega zasadom pomocy

publicznej, tj. czy w UoD zostały

wskazane jako odpowiednie dla tego

projektu rozporządzenia regulujące te

zasady?

Propozycja usunięcia treści w nawiasach w punktach 8.1, 8.2 i 8.4, czyli "(W przypadku 

odpowiedzi na powyższe pytanie innej niż TAK należy wpisać NIE DOTYCZY).". 

Zasady wypełniania listy sprawdzającej są takie same dla całej listy, a punkty dotyczące pomocy 

publicznej nie stanowią w tym zakresie wyjątku, więc nie ma potrzeby udzielania aż tak szczegółowych 

wskazówek dla sprawdzającego.

nie
Uwaga nieuwzględniona. Odpowiedź na pytanie inna niż TAK to również odpowiedź NIE, więc wskazanie, aby w tym przypadku wpisywać NIE DOTYCZY jest jak najbardziej 

wskazane. 

189 11. NFOŚiGW

Załącznik nr 3a.

Część I.

Pytanie 9 - Zgodność poniesionych

wydatków z: 

1) zasadami kwalifikowania wydatków

określonymi w Wytycznych (a w

przypadku projektów podlegających

pomocy publicznej również z

przepisami dot. pomocy publicznej),

2) ewentualnymi dodatkowymi

wymogami określonymi w

Szczegółowym Opisie Osi

Priorytetowych 2014-2020 dla danego

Działania oraz

3) umową o dofinansowanie 

- w poszczególnych kategoriach

wydatków:...

Do usunięcia: przypis 14) Poza treścią samej umowy należy wziąć pod uwagę załącznik pn. Opis 

projektu oraz załącznik pn. Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów pośrednich, 

nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wkładu niepieniężnego w ramach POIiŚ na lata 2014-

2020. 

Wszystkie załączniki do UoD są jej integralnymi elementami. Nie ma potrzeby podkreślania konieczności 

weryfikacji wybranych elementów UoD.
nie

Uwaga nieuwzględniona. Kwestia była wielokrotnie wyjaśniana z NFOŚiGW. Dla IZ jest istotne, aby pracownik weryfikujący wydatki (także pracownik niedoświadczony) 

wiedział, za jakimi dokładnie dokumentami powinien być wydatek zweryfikowany w zakresie zasad kwalifikowalności oraz w zakresie zakresu rzeczowego projektu. 

190 12. NFOŚiGW

Załącznik nr 3a.

Część III. 

Pytanie 9.2.6.1 - Czy poniesione w

podkategorii Zakup i instalacja

systemów informatycznych

wspomagających zarządzanie i

monitorowanie wydatki są zgodne co

do ich zakresu z UoD (Załącznik Opis

projektu)?

Propozycja usunięcia pytania nr 9.2.6.1. 

Pytanie nr 9.2.1 już daje odpowiedź na to zagadnienie.

Treść pytania nr 9.2.1:

Czy deklarowane wydatki w kategorii Zarządzanie projektem są zgodne, co do ich zakresu z UoD 

(Załącznik Opis projektu)?

tak Uwaga uwzględniona.

191 7. MŚ - BKA Załącznik nr 4/Rozdział 3 pkt 7c

W oparciu o próbę, należy skontrolować umowy cywilnoprawne finansowane z PT POIiŚ, 

zwłaszcza pod kątem celowości zatrudnienia osób w takiej formie oraz zweryfikować, czy umów 

nie zawierano z własnymi pracownikami. 

Zgodnie z ustaleniami roboczymi IZ POIiŚ (korespondencja mailowa z 2016 r.), która dopuściła 

możliwość  przeprowadzenie kontroli umów cywilnoprawnych finansowanych z PT POIiŚ na próbie, zapis 

należałoby poprawić. W przypadku dotychczasowych kontroli w ramach PT POIiŚ w IW ustalono, że 

zawierane umowy cywilno-prawne, co do zasady, dotyczyły znacznej liczby ekspertów  powołanych do 

oceny wniosków o dofinansowanie z listy kandydatów na ekspertów POIiŚ 2014-2020 Ministerstwa 

Środowiska. 

tak Uwaga uwzględniona.

8.186 nie

Załącznik nr 3a.

Część I.

Pytanie 63 - Czy pojawiały się 

jakiekolwiek sygnały dotyczące 

zastępowania materiałów materiałami 

gorszej jakości lub dotyczące niskiej 

jakości wykonania prac lub skargi 

dotyczące zakresu prac ujętego we 

wniosku o płatność. Jeśli tak, czy 

zostały wyjaśnione? Jeśli nie, czy 

uzasadniają tymczasowe wyłączenie 

wydatków wątpliwych z WoP do 

wyjaśnienia.

NFOŚiGW



192 15. CKPŚ Załącznik nr 5

IW sugeruje, aby w przypisie dotyczącym podstawy prawnej uwzględnić ustawę z dnia 7 lipca 

2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

W znowelizowanej ustawie wdrożeniowej w art. 23 został wprowadzony ust. 1a dotyczący kontroli 

wnioskodawców.
tak Uogólniono podstawę prawną kontroli projektów przytaczając art. 23 ustawy wdrozeniowej (tekst jednolity po zmianach)

193 7. MKiDN
Załącznik nr 5, pkt. 2 - wzór 

upoważnienia stałego 

W treści przedmiotowego załącznika zawarto zapis: Upoważnienie stałe nr … do 

przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym/sektorowym planem kontroli PO IiŚ oraz kontroli 

doraźnych w zakresie Osi priorytetowej 

Należy wskazać, iż w świetle zapisów pkt. 23 str. 51 upoważnienie stałe nie obejmuje kontroli 

doraźnych.

W treści przedmiotowych Zaleceń (str.51 pkt 23) zawarto zapis: "Możliwe jest udzielenie dla 

pracowników instytucji prowadzących kontrole lub pracowników podmiotu zewnętrznego, który będzie 

prowadził kontrolę na zlecenie instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli, stałego 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli objętych sektorowym/rocznym planem kontroli.". 

Jednocześnie zgodnie z definicją wskazaną w  pkt.1, str. 38  kontrole w trybie doraźnym to kontrole 

przeprowadzane poza rocznym i sektorowym planem kontroli.

tak Zmieniono zapis w pkt 23 podrozdziału 4.1

194 2. MŚ - DFE/WZF
Załącznik 6 / Przepływy finansowe / 

pyt. 1

Czy prawidłowo są stosowane procedury weryfikacji deklaracji wydatków od IW do IP w 

zakresie odpowiednich priorytetów wraz z niezbędnymi listami sprawdzającymi (m.in. w celu 

weryfikacji kwalifikowalności wydatków)?

Od IW do IP przekazywane są deklaracje wydatków a nie wnioski o płatność. tak Pytanie dotyczyło procesu weryfikacji WoP beneficjentów (na co wskazuje druga część pytania). Skorygowano zapis pytania nr 1. 

195 3. MŚ - DFE/WZF
Załącznik 6 / Przepływy finansowe / 

pyt. 2

Czy prawidłowo sporządzane są deklaracje wydatków od IW do IP (od IP do IZ) w zakresie 

odpowiednich priorytetów, jak również deklaracje wydatków od IW do IP (IP do IZ) w zakresie 

pomocy technicznej?

Od IW do IP przekazywane są deklaracje wydatków a nie wnioski o płatność. tak Skorygowano zapis pytania nr 2

196 4. MŚ - DFE/WZF
Załącznik 6 / Przepływy finansowe / 

pyt. 3

Czy IP/IW posiada dokumentację dotyczącą deklaracji wydatków, w tym korespondencję od 

IP/IZ informującą o zatwierdzeniu bądź uwagach do deklaracji wydatków?

Od IW do IP przekazywane są deklaracje wydatków a nie wnioski o płatność. Korespondencja 

prowadzona jest głównie drogą elektroniczną.
tak Skorygowano zapis pytania nr 3 doprecyzowując, że chodzi o procesy wymienione w pkt. 1 i 2 (tj. dot. weryfikacji WoP beneficjenta i przygotowania deklaracji wydatków).

197 5. MŚ - DFE/WZF
Załącznik 6 / Przepływy finansowe / 

pyt. 6
Wykreślić pytanie lub doprecyzować.

Pytanie niejasne. Nie jest sprecyzowane, kto ma przestrzegać zasad planowania budżetowego i zmiany 

planowanych wydatków. Czy na tym etapie należy badać cały proces planowania budżetowego w 

Instytucji Wdrażającej, czy też tylko w odniesieniu do danego projektu, który został wyłoniony w próbie.

nie

Uwaga nieuwzględniona. 

W każdej instytucji wdrażającej POIS sprawy budżetowania prowadzone są w nieco odmienny sposób. W związku z tym nie ma możliwości doprecyzowania na poziomie 

Załącznika 6 konkretnej komórki, która miałby prowadzić planowanie budżetowe i nadzorować jego przestrzeganie.

198 6. MŚ - DFE/WZF
Załącznik 6 / Przepływy finansowe / 

pyt. 7
Wykreślić pytanie lub doprecyzować.

Na poziomie IW zasady księgowości wydatków w programie mogą dotyczyć jedynie prawidłowości 

stosowania klasyfikacji budżetowej, co weryfikowane jest na bieżąco w ramach monitoringu składanych 

zleceń płatności.

nie
Uwaga nieuwzględniona.

fakt ograniczonego zakresu przestrzegania zasad księgowości nie wpływa na fakt, że ich przestrzeganie powinno być objęte kontrolą.

85 68.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 7/Część A pkt. 2 Wzoru 

Sektorowego Planu Kontroli PO IiŚ 

We wzorze Sektorowego Planu Kontroli PO IiŚ na rok obrachunkowy od 01.07.XXXX r. do 

30.06.XXXX r. (część A pkt. 2) należy podać właściwą podstawę Wytycznych w zakresie kontroli 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Uwaga edytorska. We wzorze Sektorowego Planu Kontroli PO IiŚ na rok obrachunkowy od 01.07.XXXX r. 

do 30.06.XXXX r. zawarto odwołanie do Wytycznych w zakresie kontroli POIiŚ 2014-2020.
tak skorygowano zapis

199 69.

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 7a/Część 1 pkt. 1.1 Wzoru 

Rocznego Planu Kontroli PO IiŚ

We wzorze Rocznego Planu Kontroli PO IiŚ na rok obrachunkowy od 01.07.XXXX r. do 

30.06.XXXX r. (część 1 pkt. 1.1) należy podać właściwą podstawę Wytycznych w zakresie 

kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Uwaga edytorska. We wzorze Rocznego Planu Kontroli PO IiŚ na rok obrachunkowy od 01.07.XXXX r. do 

30.06.XXXX r. zawarto odwołanie do Wytycznych w zakresie kontroli POIiŚ 2014-2020.
tak skorygowano zapis

200 9. CKPŚ Spis załączników

W spisie nie uwzględniono załącznika 2a Lista sprawdzająca dot. symptomów mogących 

wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego na etapie realizacji umowy w zakresie 

fałszowania dokumentacji.

tak Spis załączników jest na ostatniej stronie Zaleceń, uwzględnia załącznik 2a. Uzupełniono plik pomocniczy "spis załączników".


