
Uwagi do Wytycznych w zakresie kontroli POIiS 2014-2020

Lp.
Instytucja 

zgłaszająca

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

Sekcja/ 

Podsekcja

Strona Treść uwagi lub propozycja zmiany zapisu Uzasadnienie Stanowisko IZ Uzasadnienie

1 NFOŚiGW Uwaga Ogólna

Dotyczy terminu wykonania kontroli tj. 21 dni. Mając 

na uwadze dotychczasowe doświadczenia zasadnym 

byłoby ustalenie terminu na przeprowadzenie 

kontroli na poziomie 31 dni. 

Uwaga uwzględniona

2 NFOŚiGW Uwaga Ogólna

Mając na uwadze, iż:

- zalecenia MIR w zakresie kontroli POIiŚ 2014-2020 

(projekt)

- Wytyczne MIR w zakresie sosobu korygowania i 

odzyskania nieprawidłowych wydatków oraz 

raportowania nieprawidłowości w ramach 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 

2014-2020,

nie zawierają "Taryfikatora"  zasadnym byłoby aby  

integralną częścią wytycznych MIiR w zakresie 

kontroli POIiŚ 2014-2020 był załącznik np.  

„Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości 

korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu 

zamówień, współfinansowanych ze środków 

funduszy UE”, określający poziomy wskaźników 

pomniejszających wartość kwalifikowaną kontraktów 

objętych i nie objętych zakresem stosowania ustawy 

Pzp.

Ujednolicenie pracy instytucji zaangażowanych w proces 

kontroli

Uwaga 

nieuwzględniona

Taryfikator będzie załącznikiem do rozporządzenia MIiR wydanego 

na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Przewiduje się 

również uwzględnienie elementów tzw. "małego taryfikatora" w 

umowie o dofiansowanie.

3 MŚ Uwaga ogólna

Uwaga ogólna - Wytyczne w zakresie kontroli i 

Zalecenia w zakresie kontroli dotyczą tych samych 

zagadnień i zawierają w części te same zapisy. W celu 

zapewnienia większej przejrzystości tych 

dokumentów zasadnym jest, aby zawierały te same 

postanowienia, lub zrezygnowanie z jednego 

dokumentu. Przykładowo Wytyczne zawierają zasady 

kontroli aneksów zwiększających wartość umów 

podstawowych, a zasady kontroli pozostałych 

aneksów zawarte się w Zaleceniach. Aby łatwiej było 

korzystać z tych dokumentów zasadnym jest 

umieszczenie powyższych zapisów w jednyn 

dokuemnencie. W ten sposób dokumenty te będą 

bardziej czytelne i przejrzyste.

Uwaga 

nieuwzględniona

Zdaniem IZ PO IiŚ dokumenty sa przejrzyste w zakresie podanego 

przykładu, tzn.: wytyczne zawierają zasady kontroli aneksów: zakres 

i tryb, natomiast Zalecenia określają metodykę doboru próby do 

kontroli. 

4 MŚ Wykaz pojęć 5

Proponuje się rozważanie zdefiniowania pojęcia 

"instytucja kontrolująca" i ujednolicenie terminologii 

w Wytycznych oraz  Zaleceniach MIR dla instytucji 

zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014 - 2020 w 

zakresie procedur kontrolnych, korygowania 

wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń.

W obecnym brzmieniu, już w samych Wytycznych występują 

różne terminy np. pkt 4.3.3.1 - Instytucja prowadząca kontrolę, 

pkt 4.6.3 instytucja kontrolująca.

Uwaga częściowo 

uwzględniona 

W celu ujednolicenia terminologii zastosowano wyrażenie 

"Instytucja kontrolująca" bez wprowadzenia do tekstu definicji

5 NFOŚiGW Wstęp, akapit nr 3 8

Kontrole te powinny dać racjonalne zapewnienie o 

prawidłowości realizacji kontrolowanego projektu w 

celu (…)

proponujemy usunąć słowo "racjonalne", które jest 

niejednoznaczne
Uwaga uwzględniona



6
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Rozdział 1.

W naszej ocenie w podstawie prawnej powinny się 

również znaleźć "Wytyczne w zakresie wykorzystania 

środków pomocy technicznej na lata 2014-2020"

W perspektywie 14-20 ww. wytyczne horyzontalne określają 

zasady kwalifikowalności wydatków w ramach projektów 

pomocy technicznej.

Uwaga uwzględniona

7

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 1 pkt 3 12

Proponuje się uzupełnienie podstaw prawnych 

zawartych w projekcie Wytycznych o Zalecenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla instytucji 

zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur 

kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu 

rocznych rozliczeń.

Uzupełnienie podstaw prawnych jako dokumentów 

powiązanych w systemie kontroli programu operacyjnego 

służy zwiększeniu przejrzystości i użyteczności Wytycznych.

Uwaga 

nieuwzględniona

Zalecenia  nie sa podstawą prawną, a jedynie uszczegółówieniem 

zapisów Wytycznych w zakresie kontroli PO IiŚ 2014 - 2020

8 MŚ Pkt 3.2 13

Wytyczne nie przewidują wariantu powierzenia przez 

NFOŚiGW zadań WFOŚiGW na podstawie 

porozumień w oparciu o art. 400b pkt 8 ustawy 

prawo ochrony środowiska. W szczególności należy 

zwrócić uwagę na pkt 3.5, gdzie jest mowa o 

odpowiedzialności IZ, IP, IW. W obecnym brzmieniu 

można wywnioskować, że NFOŚiGW powierzający 

zadania IW nie ponosi odpowiedzialności, o której 

mowa w pkt 3.5. Należy rozróżnić zlecenie zadań 

podmiotom zewnetrznym, od powierzenia przez 

NFOŚiGW zadań WFOŚiGW w oparciu o ustawę 

prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 400b pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska 

Narodowy Fundusz może powierzać wojewódzkim funduszom, 

na podstawie porozumień, zadania związane z realizacją 

krajowego programu operacyjnego w rozumieniu tej ustawy.

Uwaga uwzględniona

9 NFOŚiGW
Rozdział 3, pkt 40 d) i 

e)
14 "konflikt interesów"

Należy zdefiniować  określenie. Pojawia się ono również w 

dalszej części Wytycznych

Uwaga 

nieuwzględniona

Konfikt interesów został zdefiniowany w art. 57 ust. 2  

rozprządzenia finansowego nr 966/2012. Szczegółowe zapisy nt. 

konfliktu interesów  zostały zawarte w Sekcji 6.3.3 Wytycznych w 

zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -

2020 (projekt). W zwiazku z powyższym IZ nie widzi potrzeby 

wprowadzenia do Wytycznych w zakresie kontroli PO IiŚ 2014-2020 

definicji konfliktu interesów.

10 NFOŚiGW

Rozdz. 3, pkt 3) oraz 

Rozdz. 4 /4.1./4.1.1., 

pkt. 2)

14 i 17

Na str. 17, w sekcjii 4.1.1., pkt 2)a) jest mowa o tym, 

że Instytucjami, które będą prowadziły kontrole 

systemowe są IW (samodzielnie lub jako udział w 

kontrolach systemowych prowadzonych przez IP). 

Zapis ten jest sprzeczny/niespójny z tym na str. 14, 

rozdz.3, pkt. 3), mówiącym, że kontrole sytemowe 

przeprowadzane sa tylko przez IZ, IC oraz IP.

Niespójne zapisy.
Uwaga 

nieuwzględniona

W sekcji 4.1.1. pkt 2 a) jest mowa, że podmiotami prowadzącymi 

kontrolę systemową w IP oraz IW są  IZ oraz IC. Instytucje te mogą 

prowadzić kontrole samodzielnie lub  brać udział w kontrolach 

systemowych prowadzonych w IW przez IP. Powyższy pkt jest 

zgodny z pkt. 3.3., że kontrole systemowe  przeprowadzane są 

przez IZ, IC i IP. IW nie wykonuje kontroli systemowych. 



11 NFOŚiGW Rozdział 3 pkt.,5 d) 15
"ostateczna akceptacja treści informacji 

pokontrolnej" - usunąć z pkt. 5 ppkt.d w całości

Podmioty zewnętrzne przeprowadzające kontrolę powinny 

odpowiadać  za ustalenia zawarte w Informacji Pokontrolnej 

Uwaga 

nieuwzględniona

Zgodnie z Rozdziałem 3 pkt. 6 Wytycznych horyzontalnych do 

kontroli: "Zlecenie usługi prowadzenia kontroli innym podmiotom 

nie wyłącza odpowiedzialności  instytucji dokonującej zlecenia za 

ich należyte wykonaie ". W związku z powyższym, Instytucje (IZ, IP, 

IW)  zlecające przeprowadzenie  kontroli innemu podmiotowi 

zapewniają  nadzór  nad  prawidłową  realizacją  działań podmiotu 

zewnętrznego oraz ponoszą  odpowiedzialność  za  jakość 

kontroli/weryfikacji prowadzonej przez podmiot zewnętrzny. 

Poprzez ostateczną akceptację treści informacji pokontronej 

instytucje mogą wypełniać te zadanie.

12

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 3 pkt 6 15

Należy doprecyzować treść zapisu poprzez wskazanie 

trybu postępowania w przypadku, gdy przedstawiciel 

IZ/IP występuje w roli członka zespołu 

kontrolującego. 

Przedmiotowy zapis stanowi odwzorowanie uregulowań 

obowiązujących w tym zakresie w perspektywie finansowej 

2007-2013. Warto doprecyzować tryb postępowania w obu 

przewidywanych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku, w którym 

przedstawiciel IZ/IP występuje w roli członka zespołu 

kontrolującego i prowadzi czynności kontrolne na miejscu. 

Zapis wskazuje bowiem, że w tym przypadku podmiot 

kontrolowany otrzymuje dwie niezależne informacje 

pokontrolne. Należy określić reguły współpracy pomiędzy IZ/IP 

a właściwą IW prowadzącą czynności kontrolne, w 

szczególności zasady pozwalające na odpowiednią 

koordynację zakresu działań kontrolnych na etapie planowania 

kontroli (by wykluczyć sytuację, w której obie instytucje będą 

kontrolować te same lub niezwykle zbliżone obszary), jak 

również czynności podejmowanych po jej zakończeniu (np. 

weryfikacja stanu wypełnienia zaleceń).   

Uwaga 

nieuwzględniona

Tryb postępowania można uregulować w drodze kontaktów 

roboczych przed rozpoczęciem konkretnej kontroli. 

13

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 3 pkt 6 15

Należy rozważyć modyfikację zapisu polegającą na 

dopuszczeniu możliwości sporządzania wspólnej 

informacji pokontrolnej przez przedstawicieli IZ/IP 

oraz IW.

Przedmiotowy zapis przewiduje sporządzanie odrębnych, 

niezależnych od siebie informacji pokontrolnych w przypadku, 

gdy przedstawiciel IZ/IP występuje w roli członka zespołu 

kontrolującego i prowadzi czynności kontrolne na miejscu. 

Należy rozważyć możliwość sporządzania jednej, wspólnej 

informacji pokontrolnej, której część będzie opracowywana 

przez przedstawiciela IZ/IP. Powyższe może wpłynąć na 

usprawnienie procesu kontrolnego oraz czynności 

prowadzonych po zakończeniu kontroli na miejscu (np. 

sporządzenia zaleceń pokontrolnych i ich późniejszej 

weryfikacji). Zapis w obecnym kształcie nie określa sposobu 

wykonywania późniejszych czynności w procesie kontrolnym 

np. sporządzania zaleceń pokontrolnych, weryfikacji stanu ich 

wypełnienia, rejestracji kontroli w systemie 

teleinformatycznym.     

Uwaga częściowo 

uwzględniona
dodano pkt 7 dotyczący wspólnych kontroli Ip i IW.



14 NFOŚiGW Rozdział 3, pkt 6) 15

(…) W przypadku uczestniczenia w kontroli w 

charakterze członka zespołu kontrolującego 

pracownik sporządza odrębną informację 

pokontrolną dotyczącą weryfikowanych przez niego 

obszarów

Należy uściślić zapis, gdyż w dalszej części wskazuje się na inną 

informację pokontrolną w przypadku, gdy pracownik 

występuje w charakterze obserwatora.

Uwaga uwzględniona

Dokonano zmiany w treści pkt. 3.6 : "(…) W przypadku 

uczestniczenia w kontroli w charakterze członka zespołu 

kontrolującego pracownik sporządza odrębną informację 

pokontrolną dotyczącą weryfikowanych przez niego obszarów. 

Oznacza to, że podmiot kontrolowany otrzyma dwie niezależne 

informacje pokontrolne z realizowanej jednocześnie kontroli. W 

przypadku realizacji zadań obserwatora w związku z prowadzeniem 

kontroli systemowej pracownik sporządza odrębną informację 

pokontrolną o przebiegu kontroli  prowadzonej przez instytucję 

niższego szczebla." 

15 NFOŚiGW Rozdział 3 pkt. 7 15

„Kontrole prowadzone przez poszczególne instytucje 

oraz organy, w tym, o których mowa w pkt 1 oraz w 

rozdziale 2 pkt 6, należy traktować jako uzupełniające 

się. Możliwa jest zatem sytuacja, kiedy różne zespoły 

kontrolujące/audytowe podejmą inne ustalenia. Nie 

oznacza to, że uchyla się wówczas wyniki kontroli.” 

Propozycja zmiany zapisu: „Kontrole prowadzone 

przez poszczególne instytucje oraz organy, w tym, o 

których mowa w pkt 1 oraz w rozdziale 2 pkt 6, należy 

traktować jako uzupełniające się. Możliwa jest zatem 

sytuacja, kiedy różne zespoły kontrolujące/audytowe 

podejmą inne ustalenia. Nie oznacza to, że uchyla się 

wówczas wyniki kontroli. 

W przypadku ustaleń wykluczających się 

pierwszeństwo mają ustalenia jednostki 

nadrzędnej”

W sytuacji sprzecznych ustaleń brak wskazanego podmiotu 

rozstrzygającego spór. Brak wskazania procedury 

koordynującej pomiędzy instytucjami lub organami lub 

wskazania nadrzędnej jednostki decyzyjnej.

Uwaga 

nieuwzględniona

W sytuacji sprzecznych ustaleń,  nie jest możliwe ustalenie 

jednolitej, ogólnej ścieżki postępowania z uwagi na to, że możemy 

mieć tu do czynienia z różnymi przypadkami. Ponadto IZ nie ma 

wpływu na pracę niezależnych organów kontroli takich jak UKS, 

NIK, ETO, KE i nie może uchylić/zmienić ich ustaleń. W 

indywidualnych przypadkach rozbieżności ustaleń skutkujących 

korektami decyzję o sposobie korygowania wydatku będzie 

podejmowac IZ bądź właściwa instytucja w trybie odwoławczym. 

16 NFOŚiGW

Rozdział 4, pkt 1) a) 

ii), tiret drugi 

oraz inne punkty 

zawierające zapis dot. 

"projektu 

zaawansowanego 

przed dokonaniem 

pierwszego 

rozliczenia 

wydatków" 

16

kontrole projektów zaawansowanych finansowo 

prowadzone przed dokonaniem pierwszego 

rozliczenia wydatków

Proponujemy  doprecyzować zapis w każdym miejscu, w 

którym występuje to określenie lub wprowadzić jednoznaczną 

definicję projektu zaawansowanego finansowo, a zwłaszcza w 

kontekście momentu, na jaki należy ustalić stopień 

finansowego zaawansowania projektu (na dzień złożenia 

pierwszej wersji wniosku o o płatność) . W przeciwnym razie 

zapis może być opatrznie rozumiany lub po prostu będzie 

wprowadzał w błąd, jakoby projekt był badany pod kątem 

zaawansowania finansowego na moment dokonania 

pierwszego rozliczenia wydatków lub podpisania umowy o 

dofinansowanie. Wyjaśnienie podaje się dopiero na str. 29 

Wytycznych -  w podrozdziale  4.2.3.2 drobnym drukiem w 

przypisie nr 9 do pkt 6).

Uwaga 

nieuwzględniona

Moment zaawansowania finansowego projektu należy oceniać wg 

stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z 

tym nie ma potrzeby doprecyzowania zapisu.



17 NFOŚiGW Rozdział 4.1.1. pkt. 8 19

"Kontrole systemowe powinny być przeprowadzane 

w każdej instytucji której powierzono wykonywanie 

określonych zadań , co najmniej raz w każdym roku 

obrachunkowym (...)"

Propozycja zmiany zapisu: Kontrole systemowe 

powinny być przeprowadzane w każdej instytucji 

której powierzono wykonywanie określonych zadań , 

co najmniej raz w każdym roku obrachunkowym,  

dopuszcza się wykonanie kontroli na próbie, zgodnie 

z zatwierdzonym Planem Kontroli.  

Dopuszczenie kontroli na próbie pozwoli zintensyfikowanie 

liczby kontroli oraz pozwoli na wcześniejsze wykrycie 

ewentualnej nieprawidłowości

Uwaga 

nieuwzględniona

Metodyka doboru próby do kontroli systemowej opisana jest w 

Zaleceniach MIiR dla instytucji zaangazowanychw realizację PO IiŚ 

2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania 

wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń. Ponadto, w przypadku 

kontroli systemowych, to IK UP może zakceptować mniejszą liczbę 

podmiotów wyłonionych do kontorli systemowej w rocznym planie 

kontroli.

18 MŚ

Pkt 4.1.1.9 i inne np. 

pkt 4.2.1.5, pkt 

4.2.1.9, pkt 4.2.3.3.9

19

Uwaga porządkująca: wskazane w tekście 

Wytycznych Zalecenia w zakresie kontroli i rozliczenia 

rocznego należy zastąpić Zaleceniami MIR dla 

instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014 - 

2020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania 

wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń

Uwaga 

nieuwzględniona 

W pkt. 2.4 zapisano: "Obowiązki instytucji wykraczające poza 

zakres przedmiotowych Wytycznych, w tym kwestie 

dotyczące  planowania  kontroli,  metodyki  doboru  próby  do  

kontroli,  sprawozdawania wyników  kontroli,  są  uregulowane  w 

Zaleceniach  Ministra  Infrastruktury  i Rozwoju  dla instytucji  

zaangażowanych  w  realizację  PO  Infrastruktura  i  Środowisko  

2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania 

wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń,zwanych dalej 

Zaleceniami w zakresie kontroli i rozliczenia rocznego". W związku z 

powyższym, nie ma potrzeby powtarzania pełnego tytułu Zaleceń.

19
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)

m.in.19, 

20, 21

czy Zalecenia w zakresie kontroli i rozliczenia 

rocznego weszły w życie? Czy ww. dokument dotyczy 

również PT?

Uwaga uwzględniona
Obecnie trwają prace nad dokumentem (etap po konsultacjach 

zewnętrznych) 

20 NFOŚiGW 4.2.1 Sekcja 1, pkt 4) 20

Dopuszcza się sytuację, w której właściwa instytucja 

dokonuje weryfikacji formalnej, merytorycznej lub 

finansowej załączonych do wniosku o płatność 

beneficjenta dokumentów, jeżeli jest to wymagane, 

potwierdzających poniesienie wydatków nie w 100%, 

ale na wybranej próbie

Taki zapis można interpretować tak, że próba może dotyczyć 

np.:  jedynie weryfikacji finansowej lub jedynie formalnej i 

merytorycznej. Jeśli jest inaczej, tzn. próba może dotyczyc 

całej oceny: formalnej, merytorycznej i finansowej, to należy w 

tekście zamienić słowo "lub" na "i".

Uwaga 

nieuwzględniona

Nie chodzi w tym pkt. o weryfikację wydatków w ogólnym sensie,a 

o weryfikację formalną, merytoryczną lub rachunkową wydatków  

na próbie dokumentów. Oznacza to, że instytucja weryfikująca wop 

może zdecydować, np.: że weryfikacja finansowa dotyczy 100% 

wydatków, natomiast merytoryczna już nie dotyczy.  

21 NFOŚiGW

4.2.2 Sekcja 2 - 

Kontrole krzyżowe, 

pkt 6)

23 d) ad hoc proponujemy dopisać kontrolę ad hoc jako podpunkt d)
Uwaga 

nieuwzględniona

Pkt. 6 Sekcji 4.2.2 nie odnosi się do trybu przeprowadzania kontroli 

krzyżowych. 

22

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 4, 

Podrozdział 4.2.2.1 

pkt 1, przypis nr 7

24

1) Należy zmienić treść oświadczenia zawartą w 

przypisie w ten sposób, by uwzględnić możliwość 

finansowania projektu z wielu źródeł. Zakazane 

winno być podwójne finansowanie i finansowanie 

przekraczające  pułapy intensywności (z reguły 

ustalane w odniesieniu do danych wydatków), które 

mogą wynikać zarówno z prawodawstwa w zakresie 

funduszy UE, jak i prawa pomocy publicznej. 

2) Należy zastąpić słowa Wspólnoty Europejskie 

słowami Unia Europejska.

1) W praktyce występują projekty współfinansowane z różnych 

instrumentów finansowych Unii. Przykładem takiego projektu 

realizowanego w poprzednniej perspektywie finansowej jest 

projekt budowy terminalu LNG w Świnoujściu, w odniesieniu 

do którego występuje fiansowanie z dwóch instrumentów (w 

tym EFRR w ramach POIiŚ 2007-13). Jednocześnie niesposób 

uznać, że występowanie dwóch źródeł finansowania przesądza 

o istnieniu tu dwóch projektów (np. budowa terminalu bez 

zbiorników nie mogłaby dostać dofiansowania w ramach POIiŚ, 

gdyż terminal taki nie mógłby funkcjonować). 

2) Uwaga redakcyjna. 

ad 1) Uwaga 

uwzględniona

ad 2) uwaga 

uwzględniona

23 NFOŚiGW 4.2.2.2. Podsekcja 2 24
Brakuje informacji nt. kto jest odpowiedzialny za 

rejestr danych do kontroli krzyżowych

Uwaga 

nieuwzględniona

Ta informacja znajdzie się w dokumencie System kontroli 

krzyżowych w ramach PO IiŚ.



24 NFOŚiGW
4.2.2.5 Podsekcja 5, 

pkt 2)
26

Proponujemy wprowadzić definicję "kontroli 

krzyżowej koordynowanej" do Wykazu pojęć

Uwaga 

nieuwzględniona

Wyjaśnienie, co to jest kontrola krzyżowa koordynowana znajduje 

się w tym pkt, więc nie ma potrzeby wprowadzania definicjido 

wykazu pojęć.

25 MŚ Pkt 4.2.3.1 27-28

Proponuje się analogicznie do pkt 4.3.1.8 wskazać, że 

kontrolom w trakcie realizacji (na miejscu) nie 

podlegają projekty przygotowawcze oraz projekty 

polegające na opracowaniu analiz, dokumentów 

strategicznych, planów i programów itp.

W perspektywie 2007-2013 odstąpienie od kontroli w trakcie 

realizacji (na miejscu) projektów przygotowawczych wymagało 

uzyskania zgodu IZ. 

Uwaga uwzględniona Dopisano pkt.

26 NFOŚiGW
4.2.3.1. Podsekcja 1, 

pkt 3) 
28

Kontrole w trakcie realizacji projektu obligatoryjnie 

prowadzone są w miejscu realizacji projektu lub w 

siedzibie beneficjenta

Uwaga 

nieuwzględniona

27 NFOŚiGW Rozdział 6, pkt 3) 45
c) kontroli w trakcie realizacji projektów - 

realizowanych jedynie na dokumentach

Uwaga 

nieuwzględniona

28 NFOŚiGW Rozdział 4.2.3.1 28

Dodać pkt. 7 w rozdziale 4.2.3.1- 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.

Brak możliwości w szczególnych wypadkach przeprowadzenia 

kontroli na dokumentach w siedzibie instytucji kontrolującej. 

Możliwość tak była w wytycznych dla POIiS 2007 -2013

Uwaga uwzględniona

29

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 4, 

Podrozdział 4.2.3.2 

pkt 2 in fine

28
Należy skreślić ostatnie zdanie w tym punkcie 

(począwszy od słów "Warunkiem koniecznym"). 

Wymienione w projekcie warunki muszą być spełnione w 

odniesieniu do wszystkich projektów, a nie tylko projektów 

zaawansowanych finansowo przed dokonaniem pierwszego 

rozliczenia wydatków. Zapis jest zatem pusty zakresowo, nie 

ma żadnej treści normatywnej. 

Uwaga uwzględniona

niespójność zapisów

Zapisy są spójne - w systemie PO IiŚ dofinansowywane są projekty 

przygotowawcze, któreych kontrole  przeprowadzane są jedynie na 

dokumentach.



30 NFOŚiGW
Rozdział 4.2.3.2 

podsekcja 2 pkt. 2
28

Celem kontroli takich projektów, jest upewnienie się, 

że projekt przed dokonaniem pierwszego rozliczenia 

wydatków, w tym przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie, był realizowany zgodnie z zasadami i 

regułami obowiązującymi w ramach PO IiŚ. Zgodnie z 

Wytycznymi EGESIF, należy w szczególności upewnić 

się, że spełniono wszystkie odnoszące się do projektu 

wymogi prawa unijnego i krajowego. Warunkiem 

koniecznym rozliczenia wydatków poniesionych przez 

beneficjentów takich projektów jest:

Propozycja zmiany zapisu:  Celem kontroli takich 

projektów, jest upewnienie się, że projekt przed 

dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków, w tym 

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, był 

realizowany zgodnie z zasadami i regułami 

obowiązującymi w ramach PO IiŚ. Należy w 

szczególności upewnić się, że spełniono wszystkie 

EGESIF jest organizacją doradczą, której wytyczne nie są 

wiążące dla państw członkowskich UE.
Uwaga uwzględniona

Wykreślono zapis: "Zgodnie z Wytycznymi EGESIF". 

31

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 4, 

Podrozdział 4.2.3.2 

pkt 5

29

Należy skorygować zapis w ten sposób, by było 

możliwe zatwierdzanie wniosków o płatnośc, które 

obejmują wydatki już zweryfikowane, nawet jeśli nie 

zakończono jeszcze wszystkich kontoli prowadzonych 

zgodnie z wymogami pkt. 3 lub 4. 

Zapis może mieć znaczące negatywne konsekwencje dla 

procesu certyfikacji wydatków. Przeciąganie się jednej 

kontroli, nawet dotyczącej niewielkiego zakresu wydatków 

może uniemożliwić zatwierdzanie wniosków o płatność 

obejmujących wydatki pozytywnie zweryfikowane i 

niebudzące wątpliwości. Przykładowo jeśli w ramach kontroli 

procedur zawierania umów właściwa instytucja wystąpi z 

wnioskiem do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli, to 

opóźnienie w certyfikowaniu wydatków może trwać długo 

(oczekiwanie na opinię Prezesa, procedury odwoławcze itp.).  

Uwaga 

nieuwzględniona

Zdaniem IZ zaakceptowanie wop , zanim zweryfikowane zostaną 

wydatki niesie za soba ryzyko korekty finansowej. Aby tego uniknąć, 

należy przed zatwierdzeniem wniosku o płatność zweryfikować 

wszystkie wydatki zadeklarowane przez beneficjenta. 

32

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 4, 

Podrozdział 4.2.3.2 

pkt 6

29

Należy uelastycznić zasady oceny czy projekt jest 

zaawansowany finansowo, pozostawiając większą 

swobodę w tym zakresie instytucji kontrolującej. 

Dotychczasowe doświadczenie wskazują, że pomiędzy 

złożeniem pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie a 

zawarciem umowy o dofinansowanie upływa dużo czasu. W 

efekcie umowy mogą być podpisywane z beneficjentami 

projektów niemal zakończonych, które formalnie nie są 

zaawansowane finansowo. Dlatego IW powinna mieć 

możliwość uznaniowego określania, według stanu na jaki dzień 

oceniane ma być zaawansowanie finansowe projektu; 

kryterium wskazane w projekcie wytycznych winno mieć 

zastosowanie, gdy instytucja kontrolująca nie zdecyduje 

inaczej kierując się wiedzą o poszczególnych projektach. 

Uwaga 

nieuwzględniona

W celu zachowania jednolitych zasad dla wszystkich instytucji w 

systemie IZ pozostawia zapis ten jako obowiązujący. 

33
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Podsekcja 4.2.3.3 31

pkt 1 - czemu nie uwzględniono rozdziału 6 

wytycznych, o którym mowa w pkt 7 tej sekcji?
Prośba o dodanie w pkt. 1 rozdziału 6.

Uwaga 

nieuwzględniona

informacje dot. rozdziału 6 wymienione są w pkt. 7, wiec nie ma 

potrzeby ich powtórzenia w pkt. 1. Poza tym pkt. 1 dotyczy 

rodzajów kontroli a nie trybu prowadzenia kontroli.

34
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Podsekcja 4.2.3.3 32

pkt 3c. Proponowane brzmienie: "IP-CUPT - w 

odniesieniu do projektów PT w zakresie 

realizowanym przez odpowiednich beneficjentów 

(GDDKiA oraz PKP PLK S.A.)"

dostosowanie brzmienia pkt c do pkt a i b Uwaga uwzględniona

35
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Podsekcja 4.2.3.3 32

pkt 5 "Istotą kontroli realizacji projektów PT będzie 

sprawdzenie prawidłowości realizacji projektów w 

danej instytucji, zgodnie z zawieranymi umowami o 

dofinansowanie projektu PT, a w przypadku projektu 

realizowanego przez IZ - zgodnie z wydanymi 

projekty IZ POIiŚ są realizowane na podstawie wydanej przez 

ministra ds. rozwoju regionalnego decyzji o dofinansowaniu.
Uwaga uwzględniona

36
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Podsekcja 4.2.3.3 32

pkt 6b) "sprawdzenie zgodności zakresu 

realizowanych działań z zakresem przedmiotowym 

projektu PT (na podstawie zatwierdzonych przez IZ 

sektorowych Planów Działań lub Planu Działań IZ 

POIiŚ, oraz wkładów do sektorowych Planów Działań 

wnioski o dofinansowanie są składane wyłącznie do IZ POIiŚ i 

zatwierdzane przez IZ POIiŚ.
Uwaga uwzględniona



37
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Podsekcja 4.2.3.3 33

pkt 8 zgodnie z tym pkt. każda instytucja realizujaca 

PD PT będzie kontrolowana przynajmniej raz na 2 

lata. Należy zaznaczyć, że pierwszy projekt będzie 

odejmował lata 2014-2016. Z powyższego zapisu 

wynikałoby, że projekt ten byłby kontrolowany 

Prośba o dodanie odpowieniego przypisu/zmiana zapisu. Uwaga uwzględniona

38
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Podsekcja 4.2.3.3 34

pkt 10 Proponowana treść zdania drugiego 

"Podstawowy zakres takiej kontroli obejmuje 

weryfikację, czy poniesione przez beneficjenta 

wydatki zostały prawidłowo zakwalifikowane, zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków 

pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz 

Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w raamch EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz 

weryfikację prawidłowości zastosowania procedury 

zawierania umów, na podstawie której ponoszone 

były wydatki".

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

POIiŚ na lata 2014-2020 nie dotyczą PT.
Uwaga uwzględniona

39 MG Podsekcja 4.2.3.3 33
w pkt. 6 i) IP proponuje dopisanie "ocenę procedur 

zawierania umów" 

Uwaga 

nieuwzględniona
Ocena procedur zawierania umów jest już wpisana w pkt. 6 d) 

40 NFOŚiGW

Rozdział 4.3 

Podrozdział  4.3.1 

Sekcja 1 pkt. 2

34

Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na 

sprawdzeniu na poziomie instytucji 

przeprowadzającej kontrolę, czy instytucja 

przeprowadzająca kontrolę posiada całość 

dokumentacji (w tym dokumentacji w wersji 

elektronicznej) przekazanej przez beneficjenta 

związanej z realizacją projektu oraz czy dokumentacja 

ta jest kompletna i zgodna z przepisami oraz 

właściwymi procedurami. 

Propozycja zmiany zapisu: Kontrola na zakończenie 

realizacji projektu polega na sprawdzeniu na 

poziomie instytucji przeprowadzającej kontrolę, na 

podstawie posiadanej i prowadzonej ewidencji 

korespondencji z Beneficjentem czy instytucja 

przeprowadzająca kontrolę posiada całość 

dokumentacji (w tym dokumentacji w wersji 

elektronicznej) przekazanej przez beneficjenta 

związanej z realizacją projektu oraz czy dokumentacja 

ta jest kompletna i zgodna z przepisami oraz 

właściwymi procedurami. 

Obowiązkowe posiadanie ewidencji umożliwi prawidłowa 

weryfikację stanu kompletności

Uwaga 

nieuwzględniona

Proponowane rozwiązanie może przyczynić się do sprawniejszego i 

szybszego przeprowadzenia czynności kontrolnych. Niemniej 

jednak, kontrola na zakończenie realizacji projektu nie może 

opierać się wyłącznie na "posiadanej i prowadzonej ewidencji 

korespondencji z Beneficjnetem". Kontrola polega  na  

sprawdzeniu  kompletności  i  prawidłowości  dokumentacji  

związanej  z  realizacją projektu,  która  jest  dostępna  w  siedzibie  

kontrolującego.

41
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Podrozdział 4.3 34

pkt 4 w miejscu, gdzie mowa o wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków POIiŚ proszę o 

wstawienie przepisu, że nie dotyczy projektów PT 

POIiŚ

Uwaga uwzględniona



42

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 4, 

Podrozdział 4.3.1 pkt 

4

34

Należy doprecyzować treść zapisu poprzez wskazanie, 

czy instytucja kontrolująca ma obowiązek gromadzić 

również (poza dokumentami ksiegowymi 

potwierdzającymi poniesione wydatki) dokumentację 

zawierającą zapisy księgowe w tym zakresie. 

Przedmiotowy zapis - we wskazanym zakresie - jest niejasny i 

nie określa, czy na instytucji kontrolującej spoczywa również 

obowiązek gromadzenia dokumentacji zawierającej zapisy 

księgowe dot. operacji związanych z projektem, w 

szczególności odnoszące się do wydatków poniesionych w jego 

ramach. Należy zwrócić uwagę, że instytucja kontrolująca nie 

dysponuje odpowiednimi dokumentami, wszkaże na potrzeby 

wniosku o płatność beneficjent nie przedkłada dokumentacji 

prezentującej zapisy w ewidencji ksiegowej, zaś w trakcie 

kontroli na miejscu czynności kontrolne w tym zakresie 

(analiza ksiąg rachunkowych) dotyczą jedynie wybranej próby 

wydatkowej. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Zdaniem IZ PO IiŚ  zapis  dokumenty potwierdzające poniesione 

wydatki "...dokumenty księgowe wraz z zapisami księgowymi w 

systemie księgowym..." we wskazanym zakresie określa, że na 

instytucji kontrolującej spoczywa również obowiązek gromadzenia 

dokumentacji zawierającej zapisy księgowe dot. operacji 

związanych z projektem, w szczególności odnoszące się do 

wydatków poniesionych w jego ramach. Ponadto są przepisy VAT i 

inne..........

43 MŚ
Pkt 4.3.1.4 oraz pkt 

4.3.2.1 lit. b)
34 i 36

Należy doprowadzić do zgodności zapisów w obydwu 

punktach w zakresie komletności dokumentacji.
Uwaga uwzględniona

Odnośnie Pkt 4.3.1.4 - zwrot "w szczególności" wskazuje, że jest to 

katalog otwarty. Pkt 4.3.1.4.i pkt 4.3.2.1 lit. b) zostały ujednolicone. 

44 MKiDN 4.3.2 36

pkt 1) c widnieje zapis: "kontrola na zakończenie 

realizacji projektu przeprowadzana na dokumentach 

obejmuje co najmniej weryfikację wykonania 

rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości 

wskaźników produktu zakladanych w umowie o 

dofinansowanie na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez beneficjenta".

IZ PO IiŚ opiniując Instrukcję Wykonawczą IP na lata 

2014-2020  (wersja 1/2015 z dnia 16.03.2015 r.) w 

zakresie Procedury kontroli na zakończenie realizacji 

projektu prowadzonej na dokumentach przekazała 

uwagę do analogicznego zapisu Instrukcji jak ww. pkt 

1 c projektu Wytycznych.

Treść uwagi IZ: Biorąc pod uwagę zobowiązania PO i fakt, że 

KE posługując się terminem wskaźników produktu (tj. 

wskaźników nazwanych w PO „wskaźnikami typu output”), 

odnosi się – według nomenklatury krajowej – zarówno do 

wskaźników produktu, jak i do wskaźników rezultatu 

bezpośredniego, stwierdzić należy, że - na gruncie obecnych 

uregulowań – brak jest podstaw do odmiennego traktowania 

wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego; weryfikacja 

wykonania rzeczowego może różnicować lokowane w UOD 

wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego wyłącznie w 

zakresie terminu na ich osiągnięcie (tj. wskaźniki rezultatu 

bezpośredniego mogą być osiągnięte do roku po zakończeniu 

realizacji projektu). 

Tym samym, biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o 

ewentualne doprecyzowanie zapisu Wytycznych.

Uwaga uwzględniona

45

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 4, 

Podrozdział 4.3.3 pkt 

3 lit. c) 

37

Należy rozważyć usunięcie fragmentu zaczynającego 

się od słów "czy została zachowana trwałość projektu 

(…)".

Jak się wydaje art. 71 rozporządzenia ogólnego nie pozwala 

wnioskować, że trwałość projektu może być naruszona przed 

dokonaniem płatności końcowej - z zastrzeżeniem projektów 

objętych zasadami pomocy publicznej, w odniesieniu do 

których też trudno sobie taką sytuację wyobrazić. Weryfikacja 

zachowania trwałości w okresie, w którym do naruszenia 

trwałości nie mogłoby dojść wydaje się zbędna. 

Uwaga uwzględniona
Kontrola powinna polegać na badaniu, czy istnieje ryzyko 

niezachowania trwałości.



46 NFOŚiGW
Rozdział 4.3.3 pkt. 3 

g)
38

weryfikację, czy w instytucji kontrolowanej zgodnie z 

art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia ogólnego 

zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa 

lub czy wyodrębniono kod księgowy dla transakcji 

związanych z operacją,

Propozycja zmiany zapisu: weryfikację, czy w 

instytucji kontrolowanej zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b 

rozporządzenia ogólnego zapewniona jest 

wyodrębniona ewidencja księgowa lub czy 

wyodrębniono kod księgowy dla transakcji 

Kontrola zapewnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej 

dotyczy Projektu w tym operacji. W ramach Projektu 

ewidencjonowane jest z reguły wiele operacji. Jeżeli natomist 

określenie "operacja" zostało użyte w rozumieniu 

rozporządzenia 1303/2013 w rozdziale dot. definicjo powinno 

zostać wyjaśnione to pojęcie.

Uwaga uwzględniona Dokonano zmiany: zwrot "z operacją" zastąpiono: "z projektem".

47 NFOŚiGW
Rozdział 4.3.3 Sekcja 

3 pkt. 3 h
38

weryfikację projektu pod względem zgodności z 

polityką ochrony środowiska w tym w szczególności 

sprawdzenia realizacji zaleceń wynikających z decyzji 

środowiskowej oraz z zapisów/zobowiązań 

dotyczących spełnienia wymogów (regulacji) ochrony 

środowiska przez beneficjenta, przedstawionych we 

wniosku o dofinansowanie,

Propozycja zmiany zapisu: Dopisać do  istniejącego 

zapisu „weryfikację projektu pod względem 

zgodności z polityką ochrony środowiska w tym w 

szczególności sprawdzenie realizacji zaleceń 

wynikających z decyzji środowiskowej dotyczących 

wyłącznie zakresu realizowanego w ramach Projektu  

(…) , przedstawionych we wniosku o 

dofinansowanie”

Decyzja środowiskowa wydawana jest na inwestycję, która nie 

musi być tożsama z zakresem Projektu. W przypadku braku 

informacji w Decyzji środowiskowej o etapowaniu zaleceń przy 

ich szerszym zakresie brak ich wypełnienia skutkowałoby 

penalizacją Beneficjenta w obszarach nie ujętych we wniosku 

aplikacyjnym i zawartej umowie o dofinansowanie

Uwaga uwzględniona

48
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Podrozdział 4.3 34

Uwaga ogólna do kontroli na zakończenie realizacji 

projektu: kontrola ta prowadzona jest na 

dokumentach. W przypadku propjektów PT - 

dokumenty podlegające kontroli są składane 

wyłącznie elektronicznie, należy wieć zapisać, że w 

przyapdku projektów PT kontrole są przeprowadzane 

co do zasady na podstawie dokumentacji 

elektronicznej.

Uwaga uwzględniona dodano zapis w pkt. 11 sekcji 4.3.1

49
Ministerstwo 

Zdrowia

4.4 Podrozdział 4 - 

kontrola trwałości 

projektu pkt 1

38
Należy doprecyzować co rozumiemy pod pojęciem 

zakończenie realizacji projektu.

Powyższe wydaje się uzasadnione w kontekście uniknięcia 

rozbieżności interpretacyjnych, które zidentyfikowano w POIiŚ 

07-13.

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Pojęcie zakończenia realizacji projektu straciło na istotności w 

porównaniu z perspektywą 2007-13. Obecnie nie ma potrzeby 

wprowadzania tego pojęcia. 

50 MŚ Pkt 4.4.1 38

Proponuje się, żeby z zapisów Wytycznych jasno 

wynikało np. że kontrola trwałości jest 

przeprowadzana najwcześniej rok obrachunkowy po 

roku, w którym wniosek o płatność końcową został 

zatwierdzony/beneficjent otrzymał płatność 

końcową. Zapis należy uspójnić z zapisami w pkt 

2.2.4.1 projektu Zaleceń MIR dla instytucji 

zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014 - 2020 w 

zakresie procedur kontrolnych, korygowania 

wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń.

Uwaga 

nieuwzględniona

Mając na uwadze czas trwania roku obrachunkowego (lipiec roku n - 

czerwiec roku n+1) oraz termin na przeprowadzenie kontroli  

wynikający z art. 71 zapis pozostaje niezmieniony. 



51 MŚ Pkt 4.4.3 39

Proponuje się analogicznie do pkt 4.3.1.8 wskazać, że 

kontrolom trwałości (na miejscu) nie podlegają 

projekty przygotowawcze oraz projekty polegające na 

opracowaniu analiz, dokumentów strategicznych, 

planów i programów itp.

Uwaga uwzględniona
Niemiej dopisano też obowiązek kontroli trwałości tego typu 

projektów na dokumentach.

52
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Podrozdział 4.4 39

dot. pkt 5 - wydaje się, że postanowienie pkt 5 

wykluczy konieczność przeprowadzania kontroli 

trwałości w przypadku projektów realizowanych 

przez GDDKiA i PKP PLK S.A. Mając bowiem  na 

uwadze wartość dotychczas realizowanych projektów 

PT oraz fakt, że ok 85-90% wydatków stanowią 

wydatki osobowe prawdopodobieństwo że wydatki 

na zakup sprzętu, wyposażenia lub remont stanowić 

będą  co najmniej 20% ogólnej kwoty wydatków jest 

bardzo niskie. Proponuje się w komentarzu 

wskazania, że w przypadku projektów realizowanych 

przez GDDKiA i PKP PLK S.A. próg ten wynosi co 

najmniej 2%.

Uwaga uwzględniona
Zapis dotyczący wielkości 20% przeniesiono do Zaleceń w zakresie 

kontroli i rozliczania rocznego i tam dodano przypis.  

53
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Podrozdział 4.4 39

dot. pkt. 5 - proszę o zmianę zdania drugiego "IZ 

przeprowadza kontrole w IZ i IP, IP przeprowadza 

kontrole w IW." (przypis bez zmian)

Uwaga uwzględniona

54 MŚ Pkt 4.4.7 lit. b i c 39
Zapisy pkt 4.4.7 lit. b i c wydają się być tożsame. 

Należy zatem doprecyzować zakres weryfikacji.
Uwaga uwzględniona

Zapisy lit. b) i c)  zmieniono następująco: "występowanie 

podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości 

zmiany kwalifkowalności podatku VAT " (zgodnie z Wytycznymi 

horyzontalnymi do kontroli).  Jednocześnie zgodnie z Zaleceniami 

w zakresie kontroli i rozliczenia rocznego",  możliwość odzyskania 

przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek 

kwalifikowalny w okresie realizacji projektu stanowi czynnik ryzyka 

brany pod uwagę przy wyborze projektów do kontroli trwałości. 

55 MŚ Pkt 4.4.7 lit. e) 39
Proponuje się wskazanie co najmniej przykładowych 

wskaźników "innych" .

Uwaga 

nieuwzględniona

usunięto fragment pkt"innych  niż podlegające obligatoryjnemu 

monitoringowi w okresie trwałości projektu

56 MKiDN 4.4.  40

pkt 10) W tekście znajduje się omyłka pisarska. 

"Kontrola trwałości przeprowadzana jest raz na 

danym projekcie, chyba, że instytucja kontrolująca 

podejmie decyzję o konieczności przeprowadzeniu 

kolejnej kontroli (należy zmienić na zapis: 

"przeprowadzenia").

Omyłka pisarska. Uwaga uwzględniona

57 MG 4.4 39
pkt 5) - zapis jest niezgodny z pkt 2) rozdziału 2.2.4  

zaleceń w zakresie i rozliczenia rocznego
Uwaga uwzględniona

58 MG 4.4 40
pkt 10) IP proponuje dodanie zapisu "z zastrzeżeniem 

pkt 5"

Uwaga częściowo 

uwzględniona
Doprecyzowano zapis pkt. 10.



59 NFOŚiGW
4.4 Podrozdział 4, pkt 

10)
40

Kontrola trwałości projektu przeprowadzana jest nie 

więcej niż raz na danym projekcie, chyba że instytucja 

kontrolująca podejmie decyzję o konieczności 

przeprowadzeniu kolejnej kontroli

Jeżeli zasadą jest dobór próby do kontroli trwałości w 

wysokości 5% liczby projektów rozliczonych (wg Zaleceń w 

zakresie kontroli), to wymóg przeprowadzenia kontroli raz na 

każdym projekcie jest sprzeczny z tą zasadą. Uwagę zgłoszono 

również do Zaleceń w zakresie kontroli.

Uwaga uwzględniona

60 NFOŚiGW
Rozdział 4.5.1 Sekcja 

1 pkt. 3
40- 41

Usunięto ostatnie zdanie.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w 

postępowaniu o zamówienie publiczne doszło do 

naruszenia przepisów ustawy Pzp, które mogło mieć 

wpływ na wynik postępowania, instytucja 

kontrolująca procedury zawierania umów zgodnie z 

przepisami ustawy Pzp i z uwzględnieniem 

Wytycznych może wystąpić do Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli doraźnej udzielania 

zamówień. 

Procedury (ich zgodność z przepisami) powinny być 

sprawdzane w siedzibie kontrolującego IP/IW/IZ ze względu na 

fakt ich pisemności i możliwość weryfikacji przed 

przystąpieniem do kontroli na miejscu realizacji. W siedzibie 

podmiotu kontrolowanego sprawdzeniu powinno podlegać 

wyłącznie ich stosowanie.

Uwaga 

nieuwzględniona

Kwestii poruszanej w uwadze nie przesądza zapis zezwalający na 

zwrócenie się do Prezesa również w przypadku kontroli na miejscu. 

Mimo że kontrole mogą być prowdzone na dokumentach w 

siedzibie kontrolującego, to nie można wykluczyć i takiej 

ewentualności, że kontrola procedur nastąpi podczas kontroli na 

miejscu.

61 MŚ Pkt 4.5.2 41
Proponuje się odniesienie do list sprawdzajacych do 

oceny wniosków o dofinansowanie.

Uwaga 

nieuwzględniona

LS do ooś do oceny WoD istnieje, ale nie jest obligatoryjna, więc nie 

musi tu być przywołana. 

62 NFOŚiGW
Rozdział 4.5.2 Sekckja 

2 pkt. 2
41

Kontrola powinna obejmować co najmniej ocenę 

projektu pod kątem zgodności przeprowadzonej 

oceny odziaływania na środowisko z właściwymi 

przepisami prawa krajowego i unijnego oraz 

zgodności z Wytycznymi w zakresie dokumentowania 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z 

krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 

(w przygotowaniu). W szczególności kontrola 

powinna obejmować weryfikację czy cały projekt jest 

realizowany na podstawie prawidłowo uzyskanych 

zezwoleń na inwestycję.

Propozycja nowega zapisu:Kontrola powinna 

obejmować co najmniej ocenę projektu pod kątem 

zgodności przeprowadzonej oceny odziaływania na 

środowisko z właściwymi przepisami prawa 

krajowego i unijnego oraz zgodności z Wytycznymi w 

zakresie dokumentowania postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 

regionalnych programów operacyjnych (w 

przygotowaniu). W szczególności kontrola powinna 

obejmować weryfikację czy cały projekt jest 

realizowany na podstawie uzyskanych zezwoleń na 

Sprawdzając prawidłowość uzyskania decyzji 

administracyjnych kontrolujący sprawdzaliby Organy i ich 

procesy wewnętrzne. Ponadto jest sprzeczne w zał. Nr 2 

rozdział 1 pkt 4.

Uwaga 

nieuwzględniona

 Ta kwestia jest uregulowana w Wytycznych w zakresie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych,. 

63 MŚ Pkt 4.5.3.3 42
Proponuje się odniesienie do list sprawdzajacych do 

oceny wniosków o dofinansowanie.

Uwaga 

nieuwzględniona

W pkt. 4.5.3.3 jest odniesienie do listy sprawdzającej.        Kontrola 

procedur w zakresie udzielania pomocy publicznej co do zasady 

odbywa się w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie, ale może 

również być dokonywana w trakcie kontroli na miejscu. W związku 

z tym, brak odniesienia do listy sprawdzającej tylko do oceny 

wniosków o dofinansowanie.



64 NFOŚiGW 4.5.3 Sekcja 3, pkt 3) 42

Kontrola powinna odbywać się na podstawie listy 

sprawdzającej, przy czym wynik kontroli ujęty jest w 

formie opinii, zawierającej opis wszystkich 

badanych obszarów

Wynik oceny w zakresie pomocy publicznej bezwględnie 

wymaga opisu ze wskazaniem aktów prawnych, wytycznych, 

istotnych uwarunkowań, specjalnie ustalanych wartości typu 

EDB itd. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Wytyczne sa dokumentem o charakterze ogólnym. Nie ma 

uzasadnienia dla wprowadzania do wytycznych tak szczegółowych 

rozwiązań. Tego typu kwestie poszczególne instytucje 

zaangażowane we wdrażanie funduszy UE powinny rostrzygnąć we 

własnym zakresie.

65

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 4, 

Podrozdział 4.6 pkt 1
42

Należy doprecyzować zapisy dot. wizyty 

monitorującej i jej roli w systemie realizacji 

programu. Wskazano jedynie, że jest to "uproszczona 

forma kontroli doraźnej". 

Przedmiotowy zapis nie reguluje w sposób wystarczający roli 

wizyty monitorującej w systemie realizacji programu, nie 

precyzuje również uprawnień i obowiązków osób 

prowadzących czynności w tym zakresie. W związku z 

powyższym nie jest jasne, czy w ramach takiej wizyty jest 

możliwe np. stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości, 

uznanie wydatku za niekwalifikowalny, zbadanie procedury 

zawarcia kontraktu czy też analizowanie zapisów w ewidencji 

księgowej beneficjenta. Nie wskazano ponadto, czy 

następstwem takiej wizyty mogą być zalecenia/rekomendacje, 

które beneficjent zobowiązany jest wypełnić. Zasadne jest 

zatem uregulowanie choćby podstawowych kwestii dot. trybu 

Uwaga uwzględniona

66 MKiDN 4.6. 42

W pkt 3) zapisano: "Przystępując do wizyty 

monitorującej, instytucja kontrolująca przedkłada 

beneficjentowi upoważnienie do przeprowadzenia 

wizyty".

Jednocześnie w Rozdz. 6 (strona 44, pkt 2)  widnieje 

zapis: "Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale 

nie dotyczą: (...) f) wizyt monitorujących.

Oznacza to m.in., że dla ww. rodzajów kontroli nie 

wydaje się upoważnienia do kontroli, (...)". Do tego 

Załącznik nr 5, pkt 3 stanowi  "Wzór upoważnienia do 

prowadzenia wizyty monitorującej"na miejscu 

realizacji projektu".

Zapis należy zmienić/ujednolicić.

Obecne zapisy wykluczają się wzajemnie w zakresie 

konieczności sporządzania upoważnienia w odniesieniu do 

wizyty monitorującej.

Uwaga uwzględniona skreślono "pkt. 2 f) wizyt monitorujących"  w rozdziale 6 

67 MKiDN 4.8. 43

pkt 4 "IP lub IW, w przypadku podjęcia decyzji o 

przeprowadzeniu kontroli w trybie doraźnym z 

własnej inicjatywy (nie na zlecenie instytucji), są 

zobowiązane przekazać IZ oraz IP (w przypadku 

kontroli podjętej przez IW) wyłącznie w formie 

elektronicznej informację o terminie 

przeprowadzenia kontroli doraźnej oraz podać 

przyczyny podjęcia decyzji o jej przeprowadzeniu 

niezwłocznie, nie później niż jeden dzień roboczy 

przed planowanym rozpoczęciem kontroli".

Proponujemy doprecyzować zapis następująco:

"IP lub IW, w przypadku podjęcia decyzji o 

przeprowadzeniu kontroli w trybie doraźnym z 

własnej inicjatywy (nie na zlecenie instytucji) w 

związku z przesłankami wymienionymi w pkt 2), są 

zobowiązane przekazać IZ oraz IP (w przypadku 

kontroli podjętej przez IW) wyłącznie w formie 

elektronicznej informację o terminie 

przeprowadzenia kontroli doraźnej oraz podać 

przyczyny podjęcia decyzji o jej przeprowadzeniu 

niezwłoczenie, nie później niż jeden dzień roboczy 

przed planowanym rozpoczęciem kontroli".

Proponujemy zmodyfikowanie zapisu poprzez odnisienie się 

do pkt.2 celem podkreślenia wyjątkowego charakteru 

przedmiotowych kontroli (wszczętych na skutek podejrzenia 

wystapienia istotnych uchybień, nieprawidłowości, opoźnień 

itp.)

W przypadku MKiDN na obecnym etapie kontrolowanych jest 

100% projektów na miejscu na zakończenie realizacji 

projektu.W Sektorowym Planie Kontroli ujmowane są 

obligatoryjne, wymagane Wytycznymi kontrole, pozostałe 

realizowane są w trybie doraźnym. Tym samym realizacja 

takich kontroli nie jest sytuacją wyjątkową (np. świadczącą o 

problemach w projekcie), wymagającą informowania IZ.

Uwaga 

nieuwzględniona

IZ oczekuje informacji od IW/IP o każdej kontoli doraźnej bez 

względu na przyczyne jej wszczęcia. 



68
Ministerstwo 

Zdrowia

4.6 Podrozdział 6 

Wizyty monitorujące
42

Należy doprecyzować czy notatka/protokół z 

przeprowadzonych działań przekazywana jest 

Benefciejntowi. Ponadto, z postanowień projektu nie 

wynika czy w przypadku zidentyfikowania uchybień 

należy wszczynać kontrole aby moc wydac zalecenia 

pokontrolne.

Powyższe wydaje się konieczne aby zapewnić jednolite 

podejście wszystkich instytucji w systemie.
Uwaga uwzględniona

69 NFOŚiGW
4.6 Podrozdział 6, pkt 

5) a)
42

ex-ante, w przypadku projektów wybieranych w 

trybie pozkonkrsowym , przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie projektu i na etapie jego oceny, 

mająca na celu wykrycie potencjalnych obszarów 

ryzyka i podjęcie ewentualnych działań zaradczych, 

może być przeprowadzana o ile w deklaracji o 

przygotowaniu projektu wnioskodawca wyrazi zgodę 

na poddanie się takiej kontroli konstruowania 

wniosku o dofinansowanie,

Proponujemy uściślić zapis Uwaga uwzględniona

70 NFOŚiGW
4.6 Podrozdział 6, pkt 

3)
42

Przystępując do wizyty monitorującej, instytucja 

kontrolująca przedkłada beneficjentowi 

upoważnienie do przeprowadzenia wizyty.

Uwaga uwzględniona

71 NFOŚiGW Rozdział 6, pkt f) 45
Oznacza to między innymi, że dla ww. rodzajów 

kontroli nie wydaje się upoważnienia (…)
Uwaga uwzględniona

72 MŚ Pkt 4.8.1 lit. a) 42

Zapis: "kontrole planowe - kontrole prowadzone na 

podstawie rocznych planów kontroli" należy zastąpić 

zapisem "kontrole planowe - kontrole prowadzone na 

podstawie rocznych i sekorowych planów kontroli".

W wykazie pojęć roczny plan kontroli odnosi się jedynie do 

planu kontroli sporządzanego przez IZ.
Uwaga uwzględniona

Dokonano zmiany zapisu na: a) kontrole planowe – kontrole 

prowadzone na podstawie rocznych i sektorowych planów kontroli

73

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 4, 

Podrozdział 4.8 pkt 1 

lit. b) 

43
Należy skreślić fragment zaczynający się od słów: 

"gdy koniecznośc ich przeprowadzenia wynika (…)". 

Jest oczywistym, że prowadzenie kontroli w trybie doraźnym 

może mieć miejsce także w wyniku zaistnienia okoliczności 

możliwych do przewidzenia. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Z definicji kontroli doraźnej wynika, że przeprowadza się ją,  gdy 

konieczność ich przeprowadzania wynika 

z zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na 

etapie zatwierdzania planu kontroli.  

74 MŚ Pkt 4.8.1 lit. b) 43

Zapis "kontrole w trybie doraźnym (ad hoc) - kontrole 

prowadzone poza rocznym planem kontroli …" należy 

zastąpić zapisem "kontrole w trybie doraźnym (ad 

hoc) - kontrole prowadzone poza rocznym i 

sektorowym planem kontroli …"

W wykazie pojęć roczny plan kontroli odnosi się jedynie do 

planu kontroli sporządzanego przez IZ.
Uwaga uwzględniona

Dokonano zmiany zapisu na: b) kontrole w trybie doraźnym (ad 

hoc) – kontrole prowadzone poza rocznym i sektorowym planem 

kontroli (…).

75 NFOŚiGW Rozdział 4.8 pkt. 2 42-43

Kontrole w trybie doraźnym realizowane są w 

szczególności w przypadku:

 - uzyskania informacji o podejrzeniu wystąpienia 

istotnych uchybień w pracy instytucji zaangażowanej 

w system wdrażania PO IŚ, (…)

Propozycja nowego zapisu: Rozszerzyć punkt 2 o 

zapis:

Innych powodów wskazujących na konieczność 

przeprowadzenia kontroli  ad hoc 

Katalog nie powinien być zamknięty.  Kontrole doraźne 

przeprowadzane są także na podstawie ustaleń dokonanych 

przez IZ/IP/IW oraz zewnętrznych organów.

Uwaga uwzględniona

Dodano zdanie: "Decyzja o przeprowadzeniu kontroli doraźnej 

może być podjęta również z innych powodów wskazujących na 

konieczność przeprowadzenia kontroli ad-hoc."

niespójność zapisów



76 MŚ Pkt 4.8.2 43

Proponuje się usunięcie ostatniego myślnika "- 

aktualizacji rocznych planów kontroli lub w sytuacji 

odstąpienia od przeprowadzenia kontroli planowej 

…"

Zapisy rozdziału 2.1.1.2 Zaleceń MIR dla instytucji 

zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014 - 2020 w zakresie 

procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu 

rocznych rozliczeń nie przewidują konieczności aktualizacji 

planów kontroli ze względu na zamiar przeprowadzenia 

kontroli doraźnych. Definicja kontroli w trybie doraźnym 

przytoczona w pkt 4.8.1 lit. b) Wytycznych wskazuje na to, że 

kontrole w trybie doraźnym prowadzone są poza planem. Nie 

należy również zakładać, że każde odstąpienie od 

przeprowadzenia kontroli planowej wymaga pzeprowadzenia 

przez instytucję kontrolującą kontroli doraźnej.

Uwaga 

nieuwzględniona

Zdaniem IZ PO IiŚ z treści tego punku nie wynika konieczność 

przeprowadzania kontroli doraźnych za każdym razem, kiedy 

odstępuje się od przeprowadzenia kontroli doraźnej. Niemniej 

jednak, w celu pełnego wykorzystania potencjału instytucji 

kontrolującej do realizacji działań kontrolnych należy rozważyć 

przeprowadzenie kontorli doraźnej.

77 NFOŚiGW 4.8 pkt 2) tiret trzeci 43

Kontrole w trybie doraźnym realizowane są w 

szczególności w przypadku:

(…)

aktualizacji rocznych planów kontroli lub w sytuacji 

odstąpienia od przeprowadzenia kontroli planowej 

bądź jej przesunięcia na rok kolejny, w celu pełnego 

wykorzystania potencjału instytucji kontrolującej do 

realizacji działań kontrolnych

Zapis nie jest jednoznaczny i nie wiadomo czy dotyczy kontroli 

doraźnych systemowych w instytucjach czy też chodzi o 

kontrole doraźne w projektach realizowanych przez 

beneficjentów.

Uwaga 

nieuwzględniona

Zapis dotyczy kontroli doraźnych na projektach realizowanych przez 

beneficjentów.

78 NFOŚiGW

4.8 pkt 7)

oraz 

6.1 Podrozdział 1 pkt 

2) i 3)

oraz uwaga jak niżej

43

oraz

45 i 46

Zapisy o zawiadamianiu podmiotu kontrolowanego o 

kontroli doraźnej sa niespójne: nie wiadomo, czy nie 

ma konieczności przekazywania do podmiotu 

kontrolowanego zawiadomienia o planowanym 

rozpoczęciu kontroli, czy co do zasady instytucja 

kontrolująca powiadamia podmiot kontrolowany co 

najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem 

kontroli? 

Należy doprecyzować zasady powiadamiania o kontroli Uwaga uwzględniona



79
Ministerstwo 

Zdrowia

4.8 Podrozdział 8 Tryb 

kontroli pkt 2
43 Dodać : - "weryfikacji wdrożenia zaleceń".

W przedmiotowym pkt wskazano przypadki w których w 

szczególności realizuje się kontrole w trybie doraźnym, 

dodanie możliwości realizacji w trybie doraźnym kontroli 

weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych jest uzasadnione, 

ponieważ w większosci przypadków czas na wdrożenie zaleceń 

jest krótki, tym samym ujmowanie przedmiotowych kontroli w 

sektorowym planie kontroli jest nieuzasadnione, ponieważ 

spowodowałoby to konieczność oczekiwania na możliwość 

wszczęcia kontroli dopiero po zatwierdzeniu planu kontroli (w 

skrajnych przypadkach nawet 1 rok). 

Uwaga uwzględniona

80 NFOŚiGW

Rozdział 4, 4.8. 

Podrozdział 8- Tryb 

kontroli pkt. 2 

43

Kontrole w trybie doraźnym realizowane sa w 

szczególności w przypadku- podejrzenia wystąpienia 

nieprawidłowości w projekcie. Proponuję zamienić na 

(…) w przypadku- stwierdzenia lub podejrzenia 

wystąpienia…

Uwaga 

nieuwzględniona

Stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości wiąże się z 

koniecznością podjęcia innych działań polegających np. na 

sformułowaniu zaleceń pokontrolnych, nałożeniu korety 

finansowej czy zgłoszeniu informacji o wystąpieniu 

nieprawidłowości  do odpowiednich instytucji. Stwierdzenie 

nieprawidłowości nie stanowi przesłanki do wszczęcia kontroli w 

trybie doraźnym, ponieważ nieprawidłowość jest stwierdzana na 

jakiejś podstawie (np. w wyniku kontroli).

81
Ministerstwo 

Zdrowia

Rozdzial 5 Procedury 

kontroli wewnętrznej 

beneficjentów

44

Należy doprecyzować czy jest konieczność i na jakim 

etapie weryfikacji przez IP/IW/IZ procedur kontroli 

wewnętrznej beneficjentów. 

Powyższe wydaje się konieczne aby zapewnić jednolite 

podejście wszystkich instytucji w systemie.
Uwaga uwzględniona



82

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 5 44

Należy doprecyzować zapisy rozdziału 5 projektu 

Wytycznych. W obecnym kształcie nie wskazują one 

bowiem, na jakim etapie i w jakim zakresie należy 

badać kwestię posiadania przez beneficjenta 

procedur kontroli wewnętrznej. Proponuje się 

postępowanie w tym zakresie analogiczne, jak ma to 

miejsce w przypadku badania zapewnienia przez 

beneficjenta odpowiedniej struktury organizacyjnej 

zarządzania projektem (por. przypis nr 7 do pyt. nr 10 

listy sprawdzającej do przeprowadzanych kontroli w 

trakcie realizacji projektu) tj. weryfikację 

przedmiotowego aspektu jedynie w trakcie pierwszej 

kontroli na miejscu.

Zasadne jest przyjęcie w tym zakresie rozwiązań analogicznych, 

jak w odniesieniu do pozostałych aspektów proceduralnych 

badanych w ramach kontroli tj. badanie posiadania przez 

beneficjenta procedur kontroli wewnętrznej jedynie w trakcie 

pierwszej kontroli na miejscu.

Uwaga uwzględniona

83 NFOŚiGW Rozdział 5 pkt 3) g) 44

Nie jest jasne, czego dotyczy zapis: czy procedur 

kontroli wewnetrznej beneficjenta w zakresie 

wprowadzania zmian do umów lub kontraktów, czy 

też kontroli zmian w umowach/kontraktach, które 

faktycznie nastąpiły.

Ponadto czy zapis obejmuje również umowy o 

dofinansowanie czy tylko umowy z wykonawcami.

Należy doprecyzować zapis, zgodnie z intencją autora Uwaga uwzględniona

84 NFOŚiGW Rozdział 5 pkt.2) 44

Treść tego punktu (np. W związku z powyższym 

beneficiencji powinni posiadać procedury kontroli 

wewnętrznej adekwatne do wielkości podmiotu i 

rodzaju projektu) sugeruje, że punkt ten dotyczy 

raczej Zasady Udzielenia zamówienia

Uwaga uwzględniona

85 MG Rozdział 6 pkt. 2 45 Proszę o wykreślenie punku f) wizyty monitorujące
Przy prowadzeniu wizyt monitorujących potrzebne jest 

upoważnienie, o czym wspomniane w 4.6/6 pkt. 3 str.42. 
Uwaga uwzględniona



86

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 6, 

Podrozdział 6.1 pkt 2 i 

3

45, 46

Należy zrezygnować z wymogu przekazywania 

zawiadomienia o kontroli w formie pisemnej, a 

przynajmniej dopuścić możliwość odmiennego 

uregulowania tej kwestii w umowie o 

dofinansowanie. 

Stosowanie formy pisemnej nie wydaje się tu niezbędne, a 

wydłuża proces kontroli. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Zdaniem IZ PO IiŚ tylko pisemne poinformowanie kontrolowanego 

daje zapewnienie skutecznego poinformowania o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli.

87 NFOŚiGW
Rozdział 6.1 

Podrozdział 1 pkt. 2
45

O terminie przeprowadzenia kontroli podmiot 

kontrolowany powinien zostać skutecznie 

poinformowany (zawiadomienie o kontroli, do 

którego dołącza się kopię upoważnienia). Instytucja 

kontrolująca powiadamia podmiot kontrolowany o 

terminie i zakresie planowanej kontroli na piśmie, co 

najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem 

kontroli.

Propozycja zmiany zapisu: O terminie 

przeprowadzenia kontroli podmiot kontrolowany 

powinien zostać skutecznie poinformowany 

(zawiadomienie o kontroli). Instytucja kontrolująca 

powiadamia podmiot kontrolowany o terminie i 

zakresie planowanej kontroli na piśmie, co najmniej 5 

dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.

Załączenie do zawiadomienia kopii upoważnienia determinuje 

skład zespołu kontrolującego. Skład zespołu kontrolującego z 

powodów losowych może ulec zmianie teoretycznie do dnia 

kontroli, w przypadku wysłania upoważnienia możliwość taka 

zostaje wyłączona.

Uwaga uwzględniona

88 NFOŚiGW
Rozdział 6.1 

Podrozział 3 pkt.3
45

W przypadku kontroli prowadzonych w trybie 

doraźnym co do zasady instytucja kontrolująca 

powiadamia podmiot kontrolowany o terminie i 

zakresie kontroli na piśmie, co najmniej 5 dni 

roboczych przed rozpoczęciem kontroli (do 

powiadomienia dołącza się kopię upoważnienia).

Propozycja nowego zapisu: W przypadku kontroli 

prowadzonych w trybie doraźnym co do zasady 

instytucja kontrolująca powiadamia podmiot 

kontrolowany o terminie i zakresie kontroli na piśmie, 

co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem 

kontroli.

Załączenie do zawiadomienia kopii upoważnienia determinuje 

skład zespołu kontrolującego. Skład zespołu kontrolującego z 

powodów losowych może ulec zmianie teoretycznie do dnia 

kontroli, w przypadku wysłania upoważnienia możliwość taka 

zostaje wyłączona.

Uwaga uwzględniona



89 MKiDN 6.1 45-46

pkt 2) "O terminie przeprowadzenia kontroli podmiot 

kontrolowany powinien zostać skutecznie 

poinformowany (zawiadomienie o kontroli, do 

którego dołącza się kopie upoważnienia)", 

pkt 3) "W przypadku kontroli prowadzonych w trybie 

doraźnym co do zasady instytucja kontrolująca  

powiadamia podmiot kontrolowany o terminie i 

zakresie kontroli na piśmie, co najmniej 5 dni 

roboczych przed rozpoczęciem kontroli 

(do powiadomienia dołącza się kopię upoważnienia)".

Sugerujemy usunięcie wymogu dołączania kopii upoważnienia 

do zawiadomienia o kontroli. Upoważnienie w oryginale jest 

przekazywane osobiście podczas kontroli. W sytuacji, gdy 

zaistniałaby konieczność zmiany upoważnienia przed samą 

kontrolą np. dotycząca zmiany członka zespołu kontrolującego 

z przyczyn losowych, oryginał upoważnienia różniłby się w 

stosunku do kopii przekazanej wraz z zawiadomieniem. 

Mogłoby to rodzić niepotrzebne wątpliwości.

Uwaga uwzględniona

90
Ministerstwo 

Zdrowia
Rozdział 6, pkt 3 lit. c) 45

Treść wskazuje na mozliwość przeprowadzenia 

kontroli w trakcie realizacji projektu wyłącznie na 

dokumentach.

Powyższe pozostaje w sprzeczności z Rozdziałem 4.2.3.1. 

Podsekcja 1 - Kontrole w trakcie realizacji projektów – gdzie 

zgodnie z ust. 3 możemy przeczytać, że: „Kontrole w trakcie 

realizacji projektu są obligatoryjnie prowadzone w miejscu 

realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta”. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Przywołany pkt. 3 lit. c) dotyczy kontroli w trakcie realizacji 

niektórych typów projektów, o których mowa w pkt. 4)  Podsekcji 

4.2.3.1 

91 MŚ Pkt 6.1.3 46

Skoro w pkt 4.8.7 Wytycznych przewidziana została 

możliwość, w przypadku kontroli doraźnych, braku 

przekazywania do podmiotu kontrolowanego 

zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli, to zasadnym 

wydaje się wskazanie w pkt 6.1.3 dla kontroli 

doraźnych terminu krótszego na powiadomienie 

podmiotu kontrolowanego o kontroli niż termin 5 dni 

roboczych.

Kontrole doraźne wszczynane są w wyjątkowych przypadkach 

określonych m. in. w pkt 4.8.2 Wytycznych, a co za tym idzie 

często istnieje konieczność przeprowadzenia kontroli w 

możliwie krótkim terminie bez 5-dniowego wyprzedzenia. 

Zasadnym wydaje się uwzględnienie ew. 1-dniowego terminu 

na powiadomienie podmiotu kontrolowanego o kontroli 

doraźnej analogicznie do rozwiązania funkcjonującego w 

perspektywie 2007-2013 oraz założenia przyjętego w pkt 6.1.4 

Wytycznych

Uwaga uwzględniona

92 NFOŚiGW
6.1 Podrozdział 1 pkt 

4)
46

(...) W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność 

zabezpieczenia środków dowodowych dotyczących 

podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub 

nadużycia finansowego), reguła ta nie ma 

zastosowania, wówczas pożądanym jest 

informowanie podmiotu kontrolowanego o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli doraźnej co najmniej na 

jeden dzień roboczy przed planowaną kontrolą

Nawiązując do uwag powyżej: pojawia się kolejny wariant dot. 

terminu minimalnego na powiadomienie podmiotu 

kontrolowanego tz. Jeden dizen roboczy. Nie wiadomo 

natomiast, jakie uzsadnienie jest konieczne by uznac 

przypadek za odpowiednio uzasadniony, a podany jeden 

przykład nie zamyka katalogu możliwych przypadków.

Uwaga uwzględniona



93

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 6, 

Podrozdział 6.1 pkt 11 

i nast.

47

Należy rozstrzygnąć zakres kompetancji IZ/IP/IW w 

zakresie określania celów i zakresu kontroli w oparciu 

o analizę ryzyka. W naszej ocenie IW powinna mieć 

prawo także w odniesieniu do kontroli planowej do 

ograniczania zakresu kontroli wynikającego z 

projektowanego załącznika nr 2 do Wytycznych. 

Jak się wydaje określenie zakresu kontroli winno następować 

w wyniku uprzedniego sprecyzowania jej celów, a to powinno 

wynikać z analizy ryzyka. W uproszczeniu:  najpierw analiza 

ryzyka, potem cele kontroli a następnie jej zakres. Tymczasem 

w odniesieniu do kontroli planowej, to IZ z góry określa zakres 

kontroli a następnie nakazuje IW przeprowadzanie analizy 

ryzyka. W tej sytuacji służyć ona może oczywiście 

odpowiedniemu doborowi testów kontrolnych i próby, 

ustaleniu który z obszarów winien być skontrolowany 

szczególnie wnikliwie. Analiza ta winna jednak umożliwiać IW 

modyfikację zakresu kontroli, w tym odstąpienie od zakresu 

określonego w załączniku nr 2 do Wytycznych.  

Uwaga 

nieuwzględniona

Zdaniem IZ PO IiŚ niezbędna jest standaryzacja procesu kontroli w 

poszczegolnych sektorach oraz weryfikacja jak najszerszgo obszaru 

realizowanego projektu. Modyfikacja zakresu kontroli możliwa jest 

w szczególnych okolicznościach, np.: w ramach kontroli doraźnej 

oraz w przypadku kolejnej kontroli na miejscu w ramach tego 

samego projektu. W pozostałych przypadkach oraz mając na 

uwadze, że większość projektów na miejscu realizacji 

kontrolowanych jest tylko raz, należy sprawdzić jak największy 

zakres merytoryczny, aby uzyskać zapewnienie co do prawidłowej 

realizacji projektu.   

94 NFOŚiGW
6.1 podrozdział 1 pkt 

12)
47

Przygotowaniu do kontroli projektu powinno 

towarzyszyć uzyskanie informacji na temat podmiotu 

kontrolowanego i jego działalności. Jest to konieczne 

szczególnie ze względu na zebranie informacji, czy 

beneficjent mógł potencjalnie skorzystać ze 

wsparcia innego programu/funduszu oraz czy nie 

próbuje finansować przy pomocy środków z PO IŚ 

działalności pozaprojektowej

Zapis niejasny w zakresie drugiego zdania tego punktu:  w jaki 

sposób pozyskiwać informacje. Jak rozumieć określenie: 

działaność pozaprojektowa?

Uwaga 

nieuwzględniona

Działalność pozaprojektowa oznacza bieżącą działalność podmiotu 

będącego beneficjentem  środków z PO IiŚ,  jest związana z 

profilem działaności beneficjenta.

95 MKiDN 6.1 47

pkt 13) "Ocena ryzyka na etapie przygotowywania 

kontroli ma decydujący wpływ na określenie ilości 

koniecznych do przeprowadzenia badań kontrolnych. 

Jest też narzędziem wskazującym na obszary 

wysokiego ryzyka, którym należy poświęcić 

szczególną uwagę podczas przeprowadzania kontroli. 

Wyniki analizy powinny być odzwierciedlone w celach 

kontroli".

Niejasne jest pojęcie "badań kontrolnych". Czy należy je 

rozumieć jako pojęcie tożsame z pojęciem "czynności 

kontrolnych"?

Uwaga uwzględniona

96

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 6, 

Podrozdział 6.1 pkt 16 

i załącznik nr 2

48

Należy uzupełnić listę sprawdzającą do kontroli. Lista 

ta nie powinna się pokrywać zakresowo z listą 

prawdzającą do weryfikacji wniosków o płatność, 

gdyż na miejscu winny być weryfikowane te aspekty, 

których nie mogą być sprawdzone w ramach kontroli 

na dokumentach. 

Istotne jest z jednej strony ujednolicenie list sprawdzających 

stosowanych przez różne instytucje; z drugiej poszczególne IW 

winny mieć możliwość modyfikowania zakresu kontroli 

zwłaszcza w wyniku analizy ryzyka. Ponadto odpowiednio 

formułując listy sprawdzające będące załącznikami do 

Wytycznych należy zminimalizować ryzyko dublowania 

czynności kontrolnych na etapie kontroli na miejscu i 

weryfikacji wniosków o płatność. Jak słusznie podkreślono w 

pkt. 2 podrozdziału 4.2.3.1 projektu Wytycznych kontrole na 

miejscu winny obejmować te aspekty, które nie mogą być 

zweryfikowane podczas kontroli dokumentów. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Listy sprawdzające zostały (w miarę możliwości) zmodyfikowane, 

jednak wobec braku konkretnych propozycji zmian uzyskanie 

satysfakcjonującego poziomu wdrożenia uwagi jest z pewnością 

niemożliwe.

97 NFOŚiGW
6.1 podrozdział 1 pkt 

16)
48

Lista sprawdzająca, którą obowiązani są stosować 

kontrolujący powinna być dostatecznie szczegółowa 

tzn. zawierać pytania odnośnie wszystkich badanych 

obszarów kontroli

Doprecyzować zapis o dostatecznej szczegółowości poprzez 

zamianę "i" na "tzn."
Uwaga uwzględniona Dokonano zmiany "i" na "tzn". 



98 MŚ Pkt 6.1.19 49

Należy przewidzieć możliwość powierzenia zadań 

NFOŚiGW WFOŚiGW w oparciu o ustawę prawo 

ochrony środowiska.

Uwaga częściowo 

uwzględniona
Przeformułowano treść ostatnie zdania w pkt 19 podrozdziału 6.1.

99 NFOŚiGW
6.1 podrozdział 1 pkt 

20)
49

Zaleca się prowadzenie kontroli przez zespół 

kontrolujący składający się z co najmniej dwóch osób. 

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli w danym czasie 

możliwości organizacyjne i kadrowe instytucji 

kontrolującej nie są wystarczające, możliwe jest 

prowadzenie kontroli przez jednego kontrolującego

Doprecyzować zapis poprzez dodanie "w danym czasie". 

Instytucja może podlegać czasowym ograniczeniom 

organizacyjnym.

Uwaga uwzględniona

100 MKiDN 6.1 49

pkt 22) Omyłka pisarska w zapisie: 

"Przed wszczęciem czynności kontrolnych na miejscu, 

kierownik instytucji kontrolującej upoważnia w 

formie pisemnej odpowiednie osoby (swoich 

współpracowników lub pracowników podmiotu 

zewnetrznego, który będzie prowadzil kontrolę na 

zlecenie instytucji uprawnionej do przeprowadzenia 

kontroli) do przeprowadzenia kontroli". Należy 

usunąć zapis w nawiasie "do przeprowadzenia 

kontroli".

Omyłka pisarska Uwaga uwzględniona

101 NFOŚiGW
Rozdział 6.1 

Podrozdział 1 pkt. 22
49

Przed wszczęciem czynności kontrolnych na miejscu, 

kierownik instytucji kontrolującej upoważnia w 

formie pisemnej odpowiednie osoby (swoich 

pracowników lub pracowników podmiotu 

zewnętrznego, który będzie prowadził kontrolę na 

zlecenie instytucji uprawnionej do przeprowadzania 

kontroli) do przeprowadzenia kontroli.

propozycja zmiany zapisu: Przed wszczęciem 

czynności kontrolnych na miejscu, kierownik 

instytucji kontrolującej lub kierownik podmiotu 

upoważnionego do przeprowadzenia kontroli 

upoważnia w formie pisemnej pracowników do 

przeprowadzenia kontroli.

Każdorazowa kontrola przeprowadzana przez podmiot 

zewnętrzny nakładałaby na kierownika instytucji kontrolującej 

wystawiania upoważnienia co wydłużałoby ścieżkę decyzyjną.

Uwaga 

nieuwzględniona

Instytucja zlecająca podmiotowi zewnętrznemu kontrolę ponosi 

odpowiedzialność za jej należyte wykonanie.  Niemniej uzupełniono  

zapis o informację: "(...) kierownik instytucji kontrolującej lub 

osoba przez niego upoważniona, upoważania w formie pisemnej 

(...)". 

102

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 6, 

Podrozdział 6.1 pkt 23
50

Należy doprecyzować sposób postępowania w 

przypadku konieczności przedłużenia okresu 

ważności upoważnienia do kontroli. 

Jak wskazuje projekt Wytycznych oryginał upoważnienia 

przekazywany jest jednostce kontrolowanej w trakcie narady 

otwierającej. W przypadku, gdy w trakcie czynności 

kontrolnych zidentyfikowana zostanie konieczność 

przedłużenia kontroli nie jest wiadome, w jaki sposób należy 

zmodyfikować wydane upoważnienie do kontroli, w 

szczególności, czy powyższe jest dopuszczalne np. na drugim 

egzemplarzu upoważnienia, jaki sporządzany jest na potrzeby 

udokumentowania kontroli. Tryb procedowania w tym 

zakresie winien zostać jasno określony.

Uwaga 

nieuwzględniona
Tego typu ustalenia należy zawrzedć w IW instytucj. 



103 MKiDN 6.1 50
pkt 22 i) zapisano: "termin ważności upoważnienia 

(tj. okres prowadzenia kontroli)".

Prosimy wzorem Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO 

IiŚ 2007-2013  o dopisanie 14 dni jako maksymalnego terminu 

ważności upoważnienia. Wystawienie upoważnienia przez 

kierownika jednostki kontrolującej jedynie na okres 

prowadzenia kontroli u Beneficjenta lub w miejscu realizacji 

projektu, może rodzić trudność względem przedłużenia 

kontroli na kolejne dni w razie takiej potrzeby. Zdaniem MKiDN 

optymalnym jest wystawienie upoważnienia na okes dłuższy 

niż planowane prowadzone czynności kontrolonych na 

miejscu, nie przekraczający 14 dni. Prosimy o doprecyzowanie 

zapisu.

Uwaga 

nieuwzględniona

Okres prowadzenia kontroli nie jest tożsamy z prowadzeniem 

czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu/w siedzibie 

beneficjenta. Zdaniem IZ, każda instytucja kontrolująca sama może 

zdecydować, ile czasu potrzebuje na przeprowadzenie kontroli.

104 MKiDN 6.1 50

W pkt 25) zapisano: "Przed przystąpieniem do działań 

kontrolnych każdy członek zespołu kontrolującego 

zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o 

bezstronności w podejmowanych działaniach 

kontrolnych. 

Sugerujemy dodanie wzoru załącznika
Uwaga 

nieuwzględniona

W ocenie IZ PO IiŚ nie ma potrzeby tworzenia wzoru takiego 

oświadczenia. Każda z instytucji ma prawo samodzielnie 

zdefiniować takie oświadczenie i zawrzeć je np. w Instrukcji 

Wykonawczej. Ponadto, takie oświadczenie składane przez 

pracownika biorącego udział w kontroli może zawierać inne 

zobowiązania, np. przestrzegania polityki prowadzenia kontroli 

zgodnie ze standardami etycznymi, które funkcjonują w danej 

instytucji.

105
Ministerstwo 

Zdrowia

6.1 Podrozdzial 1 

wszczęcie i 

przygotowanie 

kontroli pkt 24

50

Wydaje się zasadne rozważenie kwestii realizacji 

kontroli doraźnych na podstawie stałego 

upoważnienia.

Realizacja kontorli doraźnych na podstawie stałego 

upoważnienia pozwoli na wszczęcie w uzasadnionych 

przypadkach kontroli "z dnia na dzień".

Uwaga uwzględniona

106 NFOŚiGW
Rozdział 6.1 

podrozdział 1 pkt. 29
51

Przystępując do realizacji kontroli kontrolujący 

przeprowadza naradę otwierającą z udziałem 

przedstawicieli podmiotu kontrolowanego. Podczas 

narady otwierającej kontrolujący przedstawia cel, 

tematykę i założenia organizacyjne realizacji procesu 

kontroli. Ponadto, podczas narady otwierającej 

przedkładany jest oryginał upoważnienia. Podczas 

narady omawiane są sposoby sprawnego 

przeprowadzania kontroli. W uzasadnionych 

przypadkach (np. nieobecność osób 

decyzyjnych/przedstawicieli podmiotu 

kontrolowanego) można odstąpić od 

przeprowadzenia narady otwierającej.

Propozycja zmiany zapisu: Przystępując do realizacji 

kontroli kontrolujący przeprowadza naradę 

otwierającą z udziałem przedstawicieli podmiotu 

kontrolowanego. Podczas narady otwierającej 

kontrolujący przedstawia cel, tematykę i założenia 

organizacyjne realizacji procesu kontroli. Ponadto, 

podczas narady otwierającej przedkładany jest 

oryginał upoważnienia. Podczas narady omawiane są 

sposoby sprawnego przeprowadzania kontroli. 

Kierownik jednostki kontrolowanej w przypadku Jego 

nieobecności wskazuje osoby odpowiedzialne 

(poprzez udzielenie pisemnego upoważnienia dot. 

kontroli) do uczestnictwa w naradzie otwierającej

Brak narady otwierającej z osobami 

decyzjnymi/przedstawicielami podmiotu kontrolowanego 

skutkować może brakiem współpracy (nie udzielanie 

informacji, przekazywanie dokumentów, itp.) ze strony 

kontrolowanego z zespołem kontrolującym.

Uwaga 

nieuwzględniona

Zapis dot. możliwości odstąpienia od przeprowadzenia narady 

otwierającej ma charakter fakultatywny, co oznacza, że to zespół 

kontrolujący decyduje o jej przeprowadzeniu bądź - z 

uzasadnionych przyczyn - rezygnacji z przeprowadzenia narady. 



107

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 6, 

Podrozdział 6.2 pkt 6 

w związku z 6.1 pkt 15

51, 48

Należy wyjaśnić rolę programu kontroli. Na razie 

zapisy wskazanych puntów wydają się być niespójne. 

Z jednej strony program kontroli opisywany jest jako 

dokument pomocniczy, który może być 

modyfikowany w razie konieczności, w miarę postępu 

prac kontrolnych; z drugiej zaś kontrolujący mają 

zadanie zrealizowanie wszystkich celów kontroli 

określonych w zatwierdzonym (przez kogo?) 

programie. 

Nierozstrzygnięcie sygnalizowanych wątpliwości może 

powodować opór kontrolujących przed sporządzaniem 

programów kontroli, jako dokumentów, których stosowanie 

jest zalecane ale nie wymagane. Dlatego też celowe jest 

maksymalne odformalizowanie programów kontroli. Winny to 

być dokumenty pomocnicze zespołu kontrolnego, 

niezatwierdzane przez nikogo; niekoniecznie zresztą załączane 

do dokumentacji kontroli. 

Uwaga uwzględniona Skreslono zapis pkt. 6 Podrozdziału 6.2

108 NFOŚiGW
Rozdział 6.2 

Podrozdział 2 pkt. 7 c)
52

poinformować swojego przełożonego o wszystkich 

sytuacjach mogących zostać potraktowane za 

zachowania nieetyczne ze strony podmiotu 

kontrolowanego, jeżeli zachowanie to odnosi się do 

przedmiotu kontroli (np. wręczenie prezentu 

członkowi zespołu kontrolującemu),

Zdefiniować pojęcie prezentu. Otrzymanie od Beneficjenta 

materiałów reklamowych związanych z Projektem przy braku 

definicji stanowiłoby naruszenie przedmiotowego zapisu.

Uwaga uwzględniona

doprecyzowano zapisy poprzez zmiane "prezentu " na "niedozolony 

podarunek " oraz dodanie przypisu o treści "Poprzez „niedozwolony 

podarunek” nie rozumie się materiałów reklamowych i 

promocyjnych sfinansowanych ze środków PO IiŚ, w szczególności: 

kalendarzy, wydawnictw, materiałów informacyjnych i materiałów 

biurowych "

109 NFOŚiGW
Rozdział 6.2 

Podrozdział 2 pkt. 7 c)
53

Dodać pkt.h- W przypadku odmowy kontrolowanego 

poddania się czynnością kontrolnym i/lub braku 

możliwości przeprowadzenia kontroli Kontrolujący 

informują bezpośrednich przełożonych oraz 

sporządzają notatkę służbową w sprawie.

Przypadek taki nie jest opisany w wytycznych Uwaga uwzględniona

110
Ministerstwo 

Zdrowia

6.2 Podrozdział 2 

uprawnienia i 

obowiązki 

kontrolujących oraz 

dowody zbierane w 

toku kontroli pkt 13

53
Należy uzupełnić  pkt 13 o postanowienia odnoszace 

się do dowodów w postaci skanów oraz zdjęć.
Uwaga uwzględniona

111
Ministerstwo 

Zdrowia

6.2 Podrozdział 2 

uprawnienia i 

obowiązki 

kontrolujących oraz 

dowody zbierane w 

toku kontroli pkt 14

55

Należy doprecyzować czy w przypadku weryfikacji czy 

produkty i usługi zostały faktycznie dostarczone 

podczas kontroli na miejscu realizacji projektu należy 

sporządzić protokół z oględzin.

Powyższe wydaje się konieczne aby zapewnić jednolite 

podejście wszystkich instytucji w systemie.
Uwaga uwzględniona

112

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 6, 

Podrozdział 6.2 pkt 14 
55

Proponuje się dołączenie do wytycznych wzoru 

protokołu zamiast odsyłania do ustawy o kontroli w 

administracji rządowej. 

Proponowana zmiana ma zwiększyć użyteczność wytycznych. 
Uwaga częściowo 

uwzględniona
w tekście Wytycznych wskazano elementy protokołu



113 NFOŚiGW

Rozdział 6.2 

Podrozdział 2 pkt. 14 

c

55

W razie potrzeby ustalenia stanu obiektu, innych 

składników majątkowych albo przebiegu określonych 

czynności, kontrolujący przeprowadzają oględziny. 

Przeprowadza się je w obecności kierownika 

podmiotu kontrolowanego, odpowiedzialnego za 

obiekt i składniki majątkowe poddane oględzinom lub 

w obecności osoby przez niego wyznaczonej. Z 

czynności kontrolnej, polegającej na 

przeprowadzeniu oględzin, sporządza się protokół, 

który podpisują kontrolujący oraz pozostałe osoby 

uczestniczące. Informacja na temat oględzin wraz z 

ich charakterystyką oraz ustaleniami zamieszczana 

jest w informacji pokontrolnej. Forma i zakres 

protokołu zgodne są z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 15 

lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. 

U. Nr 185, poz. 1092) .

Propozycja zmiany zapisu: W razie potrzeby ustalenia 

stanu obiektu, innych składników majątkowych albo 

przebiegu określonych czynności, kontrolujący 

przeprowadzają oględziny. Przeprowadza się je w 

obecności kierownika podmiotu kontrolowanego, 

odpowiedzialnego za obiekt i składniki majątkowe 

poddane oględzinom lub w obecności osoby przez 

niego wyznaczonej. Informacja na temat oględzin 

wraz z ich charakterystyką oraz ustaleniami 

zamieszczana jest w informacji pokontrolnej. 

W projekcie wytycznych z oględzin sporządzane są dwa 

dublujące się dokumenty

Uwaga 

nieuwzględniona

Zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy wdrożeniowej: "Z czynności 

kontrolnej polegającej na oględzinach lub przyjęciu ustnych 

wyjaśnień sporządza się protokół. Protokół podpisują osoba 

kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności." 

114 MŚ
Pkt 6.2 lit. f) i akapit 

poniżej
45

Wskazano, iż w przypadku m. in. wizyt 

monitorujących nie wydaje się upoważnienia, 

natomiast w pkt 4.6.3  wskazano, że instutucja 

kontrolująca przedkłada beneficjentowi 

upoważnienie do przeprowadzenia wizyty. Należy 

ujednolicić zapisy uwzględniając również załącznik nr 

5 do Wytycznych tj. Wzory upoważnień do 

prowadzenia kontroli/wizyty mintorującej.

Uwaga uwzględniona

115 NFOŚiGW

Rozdział 6.2 

Podrozdział 2 pkt. 

20c)

56

Zaleca się wprowadzenie przez instytucje 

kontrolujące wewnętrznych procedur kontroli 

jakości, mających na celu monitorowanie jakości 

wykonywanych prac oraz efektów, jakie przynoszą 

podmiotowi kontrolowanemu. W szczególności, 

zachęca się wystąpienie do przedstawicieli 

kontrolowanego o dokonanie oceny pracy zespołu 

kontrolującego - po przekazaniu kontrolowanemu 

informacji pokontrolnej/zaleceń pokontrolnych. 

Oceny takiej dokonać można poprzez zastosowanie 

kwestionariusza ankiety pokontrolnej.

Propozycja zmiany zapisu: Zaleca się wprowadzenie 

przez instytucje kontrolujące wewnętrznych procedur 

kontroli jakości, mających na celu monitorowanie 

jakości wykonywanych prac oraz efektów, jakie 

przynoszą podmiotowi kontrolowanemu. 

Ocena kontrolującego przez kontrolowanego niesie duże 

ryzyko uzyskania obiektywnych informacji

Uwaga 

nieuwzględniona

Zapis dot. ankiet jest fakultatywny. Tym samym instytycja nie jest 

zobligowana do występowania do podmiotu kontrolującego w 

zakresie oceny pracy zespołu kontrolującego. Ponadto, w ocenie IZ 

wręcz korzystnym i pożądanym jest uzyskanie obiektywnych 

informacji odnośnie oceny pracy zespołu kontrolującego.



116 MKiDN 6.3 56

pkt 1) zapis: W terminie 14 dni od zakończenia 

kontroli (termin liczony od dnia  upływu terminu 

ważności upoważnienia (…) zespół kontrolujący 

sporządza informację pokontrolną (…)  

Proponujemy zapis: "W terminie 21 dni od dnia 

zakończenia czynności kontrolnych na miejscu zespół 

kontrolujący sporządza informację pokontrolną".

Wskazany 14 dniowy termin na sporządzenie informacji 

pokontrolnej jest stanowczo niewystarczający, szczególnie w 

przypadkach, gdy IP/IW korzysta ze wsparcia podmiotu 

zewnętrznego przy prowadzeniu kontroli. W tej sytuacji IP/IW 

muszą mieć czas na zweryfikowanie dokumentów 

pokontrolnych przekazanych przez podmiot zewnętrzny, a ten 

musi miec czas na ustosunkowanie się do przekazanych uwag.

Uwaga uwzględniona

117

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 6, 

Podrozdział 6.3 pkt 1
56

Należy zmodyfikować podstawowy termin 

przewidziany na sporządzenie informacji 

pokontrolnej. Przedmiotowy zapis winien jedynie 

opcjonalnie przewidywać termin 14-dniowy (jako 

tzw. tryb przyspieszony), co do zasady zaś dawać 21 

dni na sporządzenie informacji pokontrolnej. Termin 

ten uznać należy za minimalny termin na rzetelne 

opracowanie wyników kontroli, zważywszy na jej 

skomplikowany i wieloaspektowy charakter. 

Przedmiotowy zapis radykalnie skraca termin obowiązujący w 

ramach systemu realizacji programu w obecnej perspektywie 

finansowej (przy niezmienionym w istocie zakresie działań 

kontrolnych). W odniesieniu do kontroli skomplikowanych, 

dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, w ramach których 

czynności prowadzone są w kilku, oddalonych od siebie 

lokalizacjach (a także na placu budowy bądź w kilku miejscach 

realizacji robót - inwestycje liniowe), a badaniu poddawany 

jest często szereg procedur zawierania umów (np. kilka 

kontraktów i kilka aneksów jednocześnie) termin 14-dniowy 

zdecydowanie nie jest wystarczający. Należy dopuścić go 

jedynie jako tryb przyspieszony, który ma charakter 

fakultatywny i może znajdować zastosowanie w odniesieniu do 

mniej złożonych kontroli i w wyjątkowych okolicznościach. Dla 

porównania: projekt Wytycznych przewiduje analogiczny 

termin na rozpatrzenie zastrzeżeń beneficjenta na uznanie 

wydatku za niekwalifikowalny w ramach kontroli wniosku o 

płatność.  

Uwaga uwzględniona

118 MŚ Pkt 6.3.1 56

Proponuje się zapis "W terminie 14 dni od 

zakończenia kontroli …" zastąpić zapisem "W terminie 

21 dni od zakończenia kontroli …"

Doświadczenia płynące z kontroli prowadzonych w ramach 

POIiŚ 2007 - 2013 wskazują, iż termin 14 - dniowy na 

sporządzenie rzetelnej i szczegółowej informacji pokontrolnej 

będzie zbyt krótki, w szczególności przy szerokim zakresie 

kontroli.

Uwaga uwzględniona

119 MŚ Pkt 6.3.2 56

W związku ze wskazaniem w Wytycznych, iż termin o 

którym mowa w pkt 1 liczony jest ponownie od czasy 

uzyskania wyjaśnień bądź opinii (stanowiska), nie ma 

konieczności każdorazowego pisemnego 

informowania podmiotu kontrolowanego o 

przedłużeniu terminu.

Konieczność pisemnego informowania podmiotu 

kontrolowanego o przedłużeniu terminu jest zbędna wobec 

przytoczonego zapisu Wytycznych, prowadzi do zbytniego 

sformalizowania procedury kontrolnej i jest dodatkowycm 

obciążeniem kontrolujących w i tak krótkim czasie na 

sporządzenie informacji pokontrolnej. 

Uwaga uwzględniona



120 NFOŚiGW
Rozdział 6.3 

Podrozdział 3 pkt. 1
56

W terminie 14 dni od zakończeniu kontroli (termin 

liczony od dnia upływu terminu ważności 

upoważnienia lub, w przypadku posługiwania się 

upoważnieniem stałym, od dnia wskazanego w 

piśmie informującym o kontroli) zespół kontrolujący 

sporządza informację pokontrolną lub – w przypadku, 

o którym mowa w pkt 4 – wydzielonej części kontroli, 

informację pokontrolną etapową, która po 

podpisaniu jest przekazywana w formie pisemnej 

podmiotowi kontrolowanemu (informacja 

pokontrolna może zostać sporządzona również w 

trakcie kontroli).

Propozycja zmiany zapisu: W terminie 21 dni od 

zakończeniu kontroli (termin liczony od dnia upływu 

terminu ważności upoważnienia lub, w przypadku 

posługiwania się upoważnieniem stałym, od dnia 

wskazanego w piśmie informującym o kontroli) 

zespół kontrolujący sporządza informację 

pokontrolną lub – w przypadku, o którym mowa w 

pkt 4 – wydzielonej części kontroli, informację 

pokontrolną etapową, która po podpisaniu jest 

przekazywana w formie pisemnej podmiotowi 

kontrolowanemu (informacja pokontrolna może 

zostać sporządzona również w trakcie kontroli).

14 dniowy termin sporządzenia Informacji Pokontrolnej 

narusza § 18.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

z dn. 27.04.2007 r ws trybu kontroli realizacji projektów i 

programów współfinansowanych ze środków funduszy 

strukturalnych i funduszu spójności (Dz.U.nr 90, 2007 poz. 

602)

Uwaga uwzględniona

121 CUPT

6.3 Podrozdział 3 

Informacja 

pokontrolna i 

zalecenia pokontrolne

56

Proponuje się pozostanie przy dotychczasowym 

terminie 21 dni na sporządzenie informacji 

pokontrolnej. 

Mając na uwadze zakres kontroli projektów prowadzonych w 

sektorze transportu trudno będzie dotrzymać terminu 14 dni 

na sporządzenie informacji pokontrolnej. W przypadku jego 

wprowadzenia będzie on również nieproporcjonalny do 

terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej 

przez Beneficjenta. Należy również zaznaczyć, że proces 

kontroli zostanie skrócony ze względu na włączenie do 

informacji pokontrolnej zaleceń, które dotychczas 

formułowane były w odrębnym dokumencie. 

Uwaga uwzględniona

122 NFOŚiGW
Rozdział 6.3 

Podrozdział 3 pkt. 3
56

Zespół kontrolujący przesyła podpisany egzemplarz 

informacji pokontrolnej do podmiotu 

kontrolowanego (w przypadku gdy kontrolowanych 

było kilka komórek organizacyjnych/ instytucji 

kontrolowanych, np. IP i IW, powinna być 

wyznaczona komórka wiodąca, która otrzymuje 

oryginał informacji i koordynuje dalsze etapy 

procedury kontradyktoryjnej). Drugi egzemplarz 

podpisanej informacji pozostaje w instytucji 

kontrolującej.

Propozycja zmiany zapisu: Zespół kontrolujący 

przesyła dwa podpisane egzemplarze Informacji 

Pokontrolnej do podmiotu kontrolowanego z których 

jeden po podpisaniu odsyłany jest do 

kontrolującego(…)

Brak odesłanego podpisanego przez Kontrolowanego 

egzemplarza może być podstawą do kwestionowania ustaleń.

Uwaga 

nieuwzględniona

Ustawa wdrożeniowa nie wskazuje ile egzemplarzy informacji 

pokontrolnej przekazuje się do podmiotu kontrolowanego. Nie ma 

podstaw sądzić, że  przekazanie informacji  w jednym egzemplarzu 

do podmiotu kontrolowanego, tym samym brak odesłanego 

podpisanego egzlemparza do instytucji kontrolującej może  być 

podstawą do kwestionowania dokonanych w wyniku kontroli 

ustaleń.  

123 NFOŚiGW
Rozdział 6.3 

Podrozdział 3 pkt 7 d.
57

dane dotyczące podmiotu kontrolowanego,

Propozycja zmiany zapisu: dane dotyczące podmiotu 

kontrolowanego tzn, nazwa podmiotu 

kontrolowanego,  jego adres, oraz nazwa i numer 

Projektu

Zdefiniowanie i ograniczenie informacji do podstawowych w 

sposób jednoznaczny zidentyfikują kontrolowanego.
Uwaga uwzględniona 



124 CUPT

6.3 Podrozdział 3 

Informacja 

pokontrolna i 

zalecenia pokontrolne

58

Proponuje się wykreślenie następującego zapisu: W 

przypadku sporządzenia, podpisania przez zespół 

kontrolujący i przekazania informacji pokontrolnej na 

zakończenie czynności kontroli na miejscu w siedzibie 

kontrolowanego, w informacji należy zawrzeć 

również pouczenie o przysługujących 

kontrolowanemu uprawnieniach w zakresie 

wnoszenia zastrzeżeń do treści informacji 

pokontrolnej. Zaleca się aby możliwość sporządzenia, 

podpisania przez zespół kontrolujący i przekazania 

informacji na zakończenie czynności kontroli na 

miejscu wykorzystywać przede wszystkim przy 

prowadzeniu kontroli doraźnych oraz kontroli 

planowych, których ustalenia są niezbędne do 

podejmowania pilnych decyzji (np. kontrole na 

zakończenie realizacji projektu).

Mając na uwadze, że w trakcie czynności kontrolnych ustalane 

są korekty finansowe, wydatki uznawane są za 

niekwalifkowalne wydaje się zasadnym, żeby informacja 

pokontrolna była zawsze przekazywana pismem podpisanym 

przez Kierownika Jednostki Kontrolującej lub osobę przez 

niego upoważnioną. Należy również zauważyć, że w sytuacji 

włączenia do informacji pokontrolnej zaleceń pokontrolnych 

stopień ich ważności będzie znacznie większy, jeżeli będą 

przekazywane przez  Kierownika Jednostki Kontrolującej, a nie 

Zespół Kontrolujący. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Sporządzenie informacji pokontrolnej na miejscu realizacji projektu 

nie jest to obligatoryjnym postępowaniem, jest to wybór zespołu 

kntrolującego.

125 MKiDN 6.3 58

pkt 7 i) "w przypadku, gdy ustalenia z kontroli 

wskazują na konieczność podjęcia przez podmiot 

kontrolowany określonych działań w celu 

wyeliminowania stwierdzonych uchybień lub 

nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne wraz z 

terminem przekazania informacji o sposobie ich 

wdrożenia lub przyczynach niepodjęciach 

odpowiednich działań (...)"

 Oczywista omyłka pisarska:  należy zmienić zapis: 

"niepodjęciach" na "niepodjęcia'.

Uwaga uwzględniona

126 NFOŚiGW

Rozdział 6.3 

Podrozdział 3 pkt. 7 

ppkt. i

58

w przypadku, gdy ustalenia z kontroli wskazują na 

konieczność podjęcia przez podmiot kontrolowany 

określonych działań w celu wyeliminowania 

stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości - 

zalecenia pokontrolne wraz z terminem przekazania 

informacji o sposobie ich wdrożenia lub przyczynach 

niepodjęciach odpowiednich działań (format zaleceń 

określony jest w pkt 8),

Propozycja zmiany zapisu: w przypadku, gdy ustalenia 

z kontroli wskazują na konieczność podjęcia przez 

podmiot kontrolowany określonych działań w celu 

wyeliminowania stwierdzonych uchybień lub 

nieprawidłowości formułuje się zalecenia 

pokontrolne. (format zaleceń określony jest w pkt 8),

Zalecenia z kontroli formułuje Instytucja a nie członkowie 

zespołu kontrolującego

Uwaga 

nieuwzględniona

Zalecenia są integralną częscią informacji pokontrolnej, która jest 

wydawana w imieniu instytucji kontrolującej.

127 NFOŚiGW
Rozdział 6.3 

Podrozdział 3 pkt. 8
58

Zaleca się stosowanie w informacji pokontrolnej oraz 

w ostatecznej informacji pokontrolnej następującego 

formatu dla zaleceń pokontrolnych:

Propozycja nowego zapisu: Zaleca się stosowanie 

następującego formatu dla zaleceń pokontrolnych 

wydawanych przez Instytucję kontrolującą:

Zalecenia z kontroli formułuje Instytucja a nie członkowie 

zespołu kontrolującego

Rozbieżność w zapisach pkt. 7 w Rozdziale 4.8 Podrozdział 8 z 

pkt 3 w Rozdziale 6.1 Podrozdział 1

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Zapis zmieniony na: "Zaleca się stosowanie 

w informacji pokontrolnej oraz  w ostatecznej informacji 

pokontrolnej następującego formatu dla zaleceń pokontrolnych 

wydawanych przez Instytucję kontrolującą:"  Rozbieżności w 

zapisach zostały usunięte. 



128

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 6, 

Podrozdział 6.3 pkt 13
59

Proponuje się usunięcie słów "w tym do treści 

zaleceń pokontrolnych".

Treść zaleceń pokontrolnych, jak również ocena ich zasadności 

nie powinna podlegać ocenie ze strony jednostki 

kontrolowanej. Zasadniczo przedmiotem procedury 

odwoławczej winno być jedynie ustalenie stanu faktycznego, w 

tym zakresie jednostka kontrolowana winna dysponować 

uprawnieniem do wniesienia zastrzeżeń. Uprawnienia te winny 

jednak kończyć się na etapie prawidłowego ustalenia stanu 

faktycznego i nie obejmować jednocześnie sfery 

zaleceń/rekomendacji, które w ocenie jednostki kontrolującej 

należy zrealizować. Nie jest jasny cel proponowanej regulacji.

Uwaga 

nieuwzględniona
Zalecenia sa integralną częścią informacji pokontrolnej.

129 MKiDN 6.3 59

pkt 15  należy zmodyfikować zapis następująco: 

"(…)Informację o dokonanych zmianach instytucja 

kontrolująca przekazuje bez zbędnej zwłoki  

podmiotowi kontrolowanemu (…)".Obecnie widnieje 

zapis podmiotowi kontrolującemu.

Oczywista omyłka pisarska Uwaga uwzględniona

130 MKiDN 6.3 60

pkt 18 "W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń w razie 

potrzeby kontrolujący mogą przeprowadzić 

dodatkowe czynności kontrolne lub zażądać 

przedstawienia dokumentów lub złożenia 

dodatkowych wyjaśnień  na piśmie w celu ustalenia 

ich zasadności. Podjęcie dodatkowych czynności lub 

działań każdorazowo przerywa bieg terminu 

rozpatrzenia zastrzeżeń".

Proponujemy rozszerzenie zapisu o "uzyskanie 

dodatkowego stanowiska lub opinii innych 

instytucji".

Sugerujemy rozszerzenie zapisu. 

Specyfika i różnorodność przypadków z jakimi spotyka się 

zespół kontrolujący podczas analizy dokumentów Beneficjenta 

poddanych kontroli, wymaga niejednokrotnie zwrócenia się do 

innych instytucji celem uzyskania dodatkowego stanowiska.

Uwaga uwzględniona

131 MŚ Pkt 6.3 lit. c) 45

Uwaga porządkująca: zgodnie z pkt 4.2.3.1.3 kontrole 

w trakcie realizacji projektu są obligatoryjnie 

prowadzone w miejscu realizacji projektu lub w 

siedzibie beneficjenta. Nie ma zatem możliwości, jak 

wskazano w pkt 6.3 lit. c) prowadzenia kontroli w 

trakcie realizacji projektów jedynie na dokumentach.

Uwaga 

nieuwzględniona

Zgodnie z uwagą zgłoszoną przez  od MŚ są projekty, które nie 

podlegają kontroli na miejscu, np.: przygotowawcze

132

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 7 pkt 4 63

Należy zmodyfikować przedmiotowy zapis. W 

obecnym kształcie jest niejasny i niepoprawny 

redakcyjnie (fragment "…oraz zapewnienie 

udostępniania przez beneficjentów" nie ma związku z 

wcześniejszą treścią zapisu. 

Przedmiotowy zapis wymaga przeredagowania. Należy 

zapewnić przejrzystość i jasność treści. Nie jest wiadome, czy 

jego celem jest wskazanie zasadniczego wymogu archiwizacji 

wynikającego z przepisów o pomocy publicznej (Rozp. 

659/1999) czy też bardziej szczegółowa regulacja tych 

przypadków, w których udzielone dofinansowanie stanowi 

rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie 

gospodarczym.

Uwaga uwzględniona

Z uwagi na treść punktu 2, który odnosi się do obowiązków 

beneficjenta w zakresie przechowywania dokumentacji, należy 

wykreślić fragment "oraz zapewnienie udostępniania przez 

beneficjentów dokumentacji związanej z realizacją wszystkich 

projektów w ramach osi priorytetowych, z uwzględnieniem 

powierzenia zadań IP.".



133

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Rozdział 7 pkt 5 63
Należy wskazać wymagany okres przechowywania 

dokumentacji zamiast odsyłać do innych przepisów. 

Odesłanie do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 

należy zastąpić wskazaniem wprost wymaganego okresu 

przechowywania dokumentów. Wytyczne mają stanowić zbiór 

praktycznych informacji, nie zaś odsyłać do aktów 

zewnętrznych. 

uwaga uwzględniona

ZAŁĄCZNIKI

134 MG
Załącznik 1, Rozdział 

3, pkt. 8
14

proponuje się dopisać zapisy precyzujące konieczność 

przeprowadzania kontroli procedur zawierania 

"umów o mniejszej wartości "dla projektów, dla 

których nie przewidziano w rocznych planach kontroli 

konroli na miejscu.

Weryfikacja umów o mniejszej wartości wylącznie podczas 

kontroli na miejscu powoduje, że w przypadku projektów dla 

których nie przewidziano kontroli na miejscu, nie dokonywano 

by weryfikacji ww. wydatków. Proponuje się, aby Wytyczne 

przeewidywały obligatoryją konrole ww. umów przy 

weryfikacji wniosków o płatność.

Uwaga 

nieuwzględniona

Możliwość taka wynika z postanowień rozdziału 3 pkt 1 Załącznika 

nr 1.

135 NFOŚiGW Załącznik nr 1b 

Lista sprawdzająca 1b dotyczy umów (aneksów) 

zawieranych na podstawie ustawy Pzp oraz umów, do 

których nie ma zastosowania ustawa Pzp - wydaje się 

zasadne wskazanie, jakie dokumenty wymienione w 

pytaniach przed tabelą powinny być kontrolowane 

dla obydwu przypadków, ze szczególnym 

wskazaniem, których nie wymagamy przy umowach 

(aneksach) zawieranych wg K.c.

Konieczne sprecyzowanie, jakie dokumnty konieczne są do 

przeprowadzenia kontroli umów (aneksów) zawieranych w 

szczególności wg K.C. 

Uwaga 

nieuwzględniona

W każdym przypadku decyzję podejmuje właściwa instytucja 

kontrolująca, uwzględniając fakt że zakres dokumentów może 

różnić się w zależności od okoliczności indywidualnych związanych z 

daną zmianą umowy (np. polecenia zmian, protokoły konieczności). 

136

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1

Proponuje się opracowanie na szczeblu IZ 

odpowiednich list sprawdzających do kontroli 

procedur zawierania umów. Listy takie mogą być 

częścią wytycznych lub - co może być celowe w 

związku z ciągłymi zmianami prawa w zakresie 

zamówień publicznych - mogą być udostępniane w 

inny sposób. 

Dla zapewniena skuteczności systemu kontroli w ramach PO IiŚ 

celowe wydaje się by listy sprawdzające stosowane przez 

różne instytucje były porównywalne. Powinno to spowodować 

większą jednolitość systemu kontroli i zapewnić, że w ramach 

poszczególnych kontroli będą weryfikowane wszystkie istotne 

aspekty. Nie powinno to oczywiście wykluczać możliwości 

poszerzania przez kontrolujących listy sprawdzającej o 

dodatkowe pytania.  

Uwaga 

nieuwzględniona
IZ rozważy propozycję opracowania jednolitych list sprawdzających. 

137

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 1 pkt 1 lit. b)
2

Proponuje się skreślić te zapisy lub wprowadzić 

definicję zamówienia publicznego. 

Stosowana na gruncie załącznika nazwa "zamówienia 

publiczne" zdaje się nieodpowiadać zakresowo definicji 

zawartej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Termin "zamówienie publiczne" nie jest właściwy ponieważ nie 

obejmuje zamówień udzielanych np. przez podmioty prywatne nie 

zobowiązane podmiotowo do stosowania ustawy Pzp. Ponadto 

definicja zamówienia publicznego jaką posłużono się w wytycznych 

horyzontalnych nie obejmuje  zamówień dla których stosowany 

będzie tryb rozeznania rynku (wymóg taki będzie obowiązywał w 

wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków obowiązujących 

dla POIiŚ 14-20.

138

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 1 pkt 1 lit. c)
2

Należy wyjaśnić rolę, jaką pełnią Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020

Wprowadzenie zmiany sprzyjać będzie przejrzystości 

dokumentu eliminując wątpliwości interpretacyjne. 

Uwaga 

nieuwzględniona 

Nie ma konieczności wprowadzania w wytycznych dotyczacych 

kontroli procedur zawierania umów zapisów określających 

szczegółowo rolę Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków. 



139 MŚ
Załącznik nr 1 - pkt 

1.2 lit. b)
2

Proponuje się wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z 

którym IZ informuje o podjęciu kontroli IP oraz IW, 

analogicznie IP informuje IZ oraz IW.

Uwaga uwzględniona

Dokonano zmiany zapisu na: "(…) W celu uniknięcia 

powielania czynności kontrolnych, o decyzji o podjęciu kontroli IZ 

lub IP informuje odpowiedzialną za prowadzenie kontroli IP lub IW 

oraz dodatkowo IP informuje o takiej decyzji IZ".

140

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 1 pkt 3 lit. b)
2, 3 Należy skreślić wskazane zapisy. 

Skutki finansowe dla beneficjenta winny powstawać w wyniku 

nieprawidłowości. Wobec definicji nieprawidłowości nie 

można przesądzić, że w każdym przypadku wystąpienie 

zdarzenia opisanego w Taryfikatorze jest równoznaczne z 

wystąpieniem nieprawidłowości.

Pozostawienie niniejszego zapisu może skutkować 

kierowaniem przez beneficjentów pozwów o zapłatę. 

Jeżeli istnieje wola ograniczenia kwalifikowalności wydatków w 

odniesieniu do których wystąpiły zdarzenia opisane w 

taryfikatorze niezależnie od wystąpienia nieprawidłowości to 

odpowiednie zapisy w tym zakresie można zawrzeć w umowie 

o dofiansowanie lub w wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków, a nie w wytycznych w zakresie kontroli, które 

zbliżone są bardziej do prawa formalnego niż materialnego. 

Por. także Załącznik nr 1, rozdział 3 pkt 7 (str. 14). 

Uwaga częściowo 

uwzględniona
Odwołano się do pojęcia nieprawidłowości. 

141

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 1 pkt 3 lit. c)
3 Proponuje się skreślenie wskazanego punktu. 

Wydatki winny być uznawane za niekwalifikowalne niezależnie 

od tego, czy umowa została unieważniona przez sąd czy też 

jest nieważna z innych przyczyn. Regulacja zbędna (przy 

odpowiednich zapisach wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków wymagających dla zapewnienia 

tej kwalifikowalności zgodności wydatku z umową). 

Uwaga 

nieuwzględniona

Wskazana okoliczność stanowi jedną z wielu podstaw uznania 

wydatków za niekwalifikowalne. 

142

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 1 pkt 3 lit. d)
3 Należy skreślić wskazane zapisy. 

Fakt, że beneficjent zawarł umowę niezgodnie z informacją z 

kontroli ex-ante - np. radykalnie zmienił projekt SIWZ nie może 

mieć wpływu na kwalifikowalność wydatków. Wydatki należy 

uznać za niekwalifikowalne w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Postanowienie ma charakter ogólny, podstawą do uznania 

wydatków za niekwalifikowalne w każdym przypadku będzie 

stwierdzenie nieprawidłowości. 

143 MŚ

Zalacznik nr 1 - pkt 

1.4 lit. a oraz pkt. 

2.1.2 lit. a) 

3 i 5

Aby kontrola ex-ante faktycznie spełniała funkcję 

prewencyjną i miała realny wpływ na kształt 

postępowania (zapisy dokumentacji przetargowej) 

najbardziej uzasadnione byłoby przeprowadzenie jej 

przed wszczęciem postępowania, a najpóźniej do 

terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu na 

zmianę dokumentacji, a tym samym konieczność 

przedłużenia terminu składania ofert.

Uwaga 

nieuwzględniona

Postanowienia wytycznych pozwalają na wszczęcie kontroli przed 

rozpoczęciem postępowania przetargowego nie później niż przed 

terminem składania ofert. W każdej sytuacji decyzję o etapie 

wszczęcia kontroli podejmuje właściwa instytucja kontrolująca. 

144 MŚ
Załącznik nr 1 - pkt 

1.4 lit. c)
3

Proponuje się zapis "IP" zastąpić zapisem "instytucja 

kontrolująca".

Uwaga częściowo 

uwzględniona
Usunięto fragment "prowadzona przez IP"



145 MŚ
Załącznik nr 1 - pkt 

1.4 lit. e)
4

Proponuje się opracowanie przez IZ i załączenie do 

niniejszych Wytycznych lub Zaleceń MIR dla instytucji 

zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014 - 2020 w 

zakresie procedur kontrolnych, korygowania 

wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń lub 

przekazanie w innym trybie do instytucji podległych 

wzorów list sprawdzających analogicznie do 

prespektywy finansowej 2007 - 2013.

Brak wzorów list sprawdzających opracowanych odgórnie dla 

całego systemu może spowodować niejednolite podejście do 

kontroli procedur zawierania umów.

Uwaga 

nieuwzględniona
IZ rozważy propozycję opracowania jednolitych list sprawdzających. 

146 CUPT
Załacznik nr 1, 1 

Rozdział, pkt 5
4

Wskazuje się, iż w ramach procesu oceny WoD 

sprawdza się czy potencjalny beneficjent posiada 

procedury w obszarza zawierania umów dla zadań 

objetych projektem. Dodanie zapisu: Weryfikacja 

dotyczy również treści posiadanych przez 

beneficjentów procedur. 

Proponujemy, aby weryfikacja dotyczyła również treści 

posiadanych przez beneficjentów procedur. Pozwoli to na 

ustalenie i ewentualne skorygowanie zapisów wytycznych 

dotyczących procedur wyboru wykonawców u poszczególnych 

beneficjentów

Uwaga uwzględniona
Uzupełniono postanowienie o obowiązek zweryfkowania treści 

procedur beneficjenta. 

147 NFOŚiGW

Załacznik nr 1 2 

Rozdział 2.1 

Podrozdział 1 pkt. 

2)a)xi

4
Czy ten protokół na tym etapie postępowania jest 

niezbędny

Uwaga 

nieuwzględniona

Wytyczne nie nakładają obowiązku żadania protokołu 

postępowania w każdym przypadku. Decyzja w tym zakresie zależy 

od właściwej instytucji kontrolującej. 

148

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 2.1 pkt 2
5

Słowa "w zakresie" należy zastąpić słowami "w 

szczególności w zakresie". 

Należy umożliwić instytucji kontrolującej poszerzenie zakresu 

kontroli ex-ante. 
Uwaga uwzględniona

149

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 2.1 pkt 6, 

Załącznik nr 1, 

Rozdział 3 pkt 4 lit. d) 

6

13

Należy umożliwić alternatywnie przeprowadzenia 

kontroli ex-ante lub podjęcie innych działań 

niwelujących możliwość wystąpienia 

nieprawidłowości. 

Nie w każdym przypadku przeprowadzenie kontroli ex-ante 

będzie uzasadnione. Kontrola taka wydłuża proces udzielenia 

zamówienia i nie powinna być przeprowadzana, gdy można w 

inny sposób zapobiec powstaniu nieprawidłowości (np. w 

ramach działań monitoringowych skłaniając beneficjenta do 

odpowiedniej zmiany dokumentacji przetargowej). 

Uwaga uwzględniona
Zgodnie z propozycją, dopuszczono możliwość podjęcia innych 

działań mogących wyeliminować powstanie nieprawidłowości. 

150 NFOŚiGW

Załącznik nr 1 2 

Rozdział, 2.1 

Podrozdział 1 pkt. 

2)b) 7 tiret

6

Kontrola polega na kontroli faktycznie dokonanej 

publikacji itd.. Zamiast "polega na" można napisać 

"dotyczy między innymi". Przecież ogłoszenia o 

zamówieniu ocenia się również pod katem np.. Ich 

zgodności z treścią SIWZ (co jest nawet istotniejszym i 

częściej występującym naruszeniem niż bak 

informacji o dofinansowaniu z UE)

Uwaga uwzględniona

151 MŚ
Załacznik nr 1 - 2.1.5 

lit. c)
8

Należy uwzględnić również wyniki postępowania 

wyjaśniającego Prezesa UZP.

Uwaga 

nieuwzględniona

Pkt 2.1.5 lit. c) dotyczy obligatoryjnej kontroli uprzedniej a nie 

kontroli doraźnej. 

152 CUPT

Załącznik nr 1, 2 

Rozdział, 2.1. 

Podrozdział 1, pkt 5 

d)

8

Zapis: w uzasadnionych przypadkach, instytucja 

kontrolująca może wystąpić do IP z projektem 

wniosku o odstapienie przez Prezesa UZP od 

przeprowadzenia kontroli (np.: w przypadku pilnej 

potrzeby udzielenia zamówienia). Proponujemy 

zrezygnowac z tego zapisu, gdyz jest on sprzeczny z 

ustawą Prawo zamówien publicznych - art. 169 ust. 4 

uprawnienie to przysługuje tylko IZ ,i to w sytuacji 

gdy w ocenie IZ postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego zostało przeprowadzone 

zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Jeżeli wyjątek polegający na odstępawaniu od kontroli 

Przezesa UZP mialby mieć miejsce to musi być on zgodny z 

aktem wyższego rządu tj. ustawą Pzp.

Uwaga 

nieuwzględniona

Postanowienie w takim kształcie obowiązywało w POIiŚ 07-13 i nie 

było kwestionowane. Możliwość wystąpienia z takim wnioskiem 

przez IP (a nie IZ) istnieje na podobnej zasadzie jak wystąpienie do 

UZP z wnioskiem o kontrolę doraźną (w art. 165 ust. 4 ustawy Pzp 

również jest mowa tylko o IZ ale UZP respektując delegację zadań w 

ramach programów operacyjnych uwzględnia wnioski o kontrolę 

składane przez IP). 

153 NFOŚiGW
Załącznik nr 1, 

podrozdział 2.2 pkt 1)
9

W tekście, który zaczyna się od słów "Beneficjent 

zawierający umowy nie objętej ..., powinnien być  

zapis "zawierający umowy nie objęte..."

korekta pomyłki Uwaga uwzględniona Poprawiono omyłkę pisarską.



154

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 2.2 pkt 2 i 

nast. 

9
Należy wskazać katalog umów podlegających 

kontroli. 

To wytyczne w zakresie kontroli winny określać jakie umowy 

powinny podlegać kontroli.

Uwaga 

nieuwzględniona

Zrezygnowano z postanowień z uwagi na kształt wytycznych w 

zakresie kwalifikowania wydatków.

155

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 2.2 pkt 3
9 Słowa "mogą być" należy zastąpić słowem "są". 

Specyfika kontroli procedur zawierania umów sprawia, że 

właściwsze są tu tryby kontroli na miejscu i weryfikacji 

wniosków o płatność. 

Uwaga uwzględniona

156 MŚ
Załącznik nr 1 - pkt 

2.2.5
10

Należy uwzglednić możliwość prowadzenia kontroli 

procedur zawierania umów dla zadań objetych 

projektem nie objętych zakresem stosowania ustawy 

Pzp również w trybie ex-ante, gdyż pkt 2.2.8.1.10  

Zaleceń MIR dla instytucji zaangażowanych w 

realizację POIiŚ 2014 - 2020 w zakresie procedur 

kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu 

rocznych rozliczeń dopuszcza taką możliwość.

Uwaga 

nieuwzględniona

Kontrola umów nie objętych zakresem stosowania ustawy Pzp jest 

kontrolą ex-post zarówno w świetle pkt 2.2.4 Załącznika 1, jak 

również w świetle pkt 2.2.8.1.10  i pkt 2.2.8.1.11 Zaleceń MIR dla 

instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014 - 2020 w 

zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz 

systemu rocznych rozliczeń. 

157

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 2.2 pkt 5 lit. 

a)

10
Należy zastąpić słowa "lub decyzji o dofinansowaniu 

oraz" słowami "oraz decyzji o dofinansowaniu lub".
Poprawka redakcyjna. Uwaga uwzględniona

158

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 3 pkt 1
10

Należy doprecyzować katalog umów podlegających 

weryfikacji w ramach kontroli na miejscu.

Przedmiotowy zapis wskazuje, że umowy nie objęte zakresem 

stosowania ustawy Pzp podlegają również kontroli w ramach 

kontroli na miejscu. Nie jest jasne, czy powyższe należy 

interpretować w ten sposób, że umowy zawierane w trybach 

określonych w ustawie Pzp (oraz aneksy do nich) nie podlegają 

weryfikacji w ramach kontroli na miejscu. Powyższe wymaga 

jednoznacznego wyjaśnienia. Wydaje się, że takie ograniczenie 

wplynęłoby pozytywnie na efektywność kontroli na miejscu.  

Uwaga 

nieuwzględniona

Zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 2 Załącznika nr 1 co do zasady kontrola 

procedur zawierania umów ma charakter kontroli prowadzonej na 

dokumentach, w siedzibie instytucji kontrolującej. Jednocześnie 

dostrzegając potrzebę zweryfikowania w szczególności mniejszych 

wartościowo umów lub umów których specyfika na to wskazuje 

dopuszczono możliwość ich zweryfikowania w ramach kontroli na 

miejscu. Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii IZ nie ma 

konieczności formułowania takiego katalogu. 

159 CUPT
Załącznik nr 1, 3 

Rozdział pkt 1 
10

Jest wpisane "Kontrola procedury zawierania umów 

jest prowadzona według planu (...) W uzasadnionych 

przypadkach (...)  może być również przeprowadzona 

doraźnie".                                                                     

Proponujemy zmienić na "Kontrola procedury 

zawierania umów jest prowadzona według planu lub 

doraźnie".     

Biorąc pod uwage doświadczenia obecnej perspektywy 

statystyka prowadzenia kontroli wskazuje na znacząca 

przewagę przeprowadzania kontroli procedur zawierania 

umów w trybie doraźnym (planowe 203, dorażne 1474 ). 

Wynika to między innymi z faktu wprowadzenia 

obligatoryjnych kontroli  związanych w zweryfikacją Wop-ów 

(m.in pierwszy Wop, kontrole zmian do umów), oraz 

przekazywaniem do CUPT pism z prośbą o kontrole ex-ante.                                          

Ponieważ zapisy w tym zakresie zostały podtrzymane w 

obecnych wytycznych należy się spodziewać, iż w nowej 

perspektywie statystyka będzie wyglądała podobnie. 

Uwaga uwzględniona
Dopuszczono alternatywne prowadzenie kontroli planowych lub 

doraźnych. 



160 CUPT
Załącznik nr 1, 3 

Rozdział pkt 1 
10

Jest wpisane "Umowy nie objęte zakresem 

stosowania ustawy Pzp podlegają również kontroli w 

ramach kontroli na miejscu realizacji projektu lub 

kontroli wniosku o płatność".                                                   

Prosimy o wykreślenie zapisu.  

Zapis w tej formie sugeruje, iż w ramach kontroli na miejscu 

możliwa jest wyłącznie kontrola procedur zawierania umów 

nie objętych zakresem stosowania PZP. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Zasadniczo kontrola procedur zawierania umów jest kontrolą 

prowadzoną na dokumentach. Wspomniany zapis wskazuje jedynie 

że w przypadku umów nieobjętych ustawą Pzp istnieje możliwość 

kontroli w ramach kontroli na miejscu. 

161 CUPT
Załącznik nr 1, 3 

Rozdział pkt 1 a ?
10

Proponujemy dodać punkt 1a do wytycznych o 

poniższej treści:            Kontroli podlegają wyłącznie 

wydatki kwalifikowalne wskazane przez Beneficjenta 

w Tabeli przetargów przekazywanej po podpisaniu 

UoD. Wzór tabeli zgodnie z załącznikiem nr….

W obecnej perspektywie finansowej przekazywane tabele 

przetargowe są podstawową informacją, dzięki której możliwe 

jest prawidłowe wytypowanie postępowań do kontroli. W 

żadnym innym dokumencie, który jest załącznikiem do UoD nie 

ma na tyle szczegółowych informacji, które pozwoliły by na 

weryfikację terminu wszczęcia postepowania, trybu udzielenia 

zamówienia, terminu wyboru wykonawcy, oraz ewentualnych 

zmian, które są wprowadzane w trakcie realizacji kontraktu. 

Wzór załacznika przekazujemy w załączeniu.

Uwaga 

nieuwzględniona

Zgodnie z pkt II.2.1.2 Zaleceń  MIR dla instytucji zaangażowanych w 

realizację POIiŚ 2014 - 2020 w zakresie procedur kontrolnych, 

korygowania wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń, podstawą 

sporządzenia planu kontroli są informacje przekazane przez 

beneficjentów w umowie o dofinansowanie (np. załącznik do 

umowy o dofinansowanie określający harmonogram realizacji 

projektu) lub innych dokumentach wymaganych przez instytucje 

odpowiedzialne za wdrażanie PO IiŚ. Na tej podstawie właściwa 

instytucja może zobowiązać beneficjenta do przekazania 

dokumentu w postaci Tabeli przetargów. 

162 NFOŚiGW

Załącznik nr 1 do 

wytycznych Rozdział 3 

pkt. 2 

10-11

Zamiast:

W uzasadnionych przypadkach (w szczególności ze 

względu na obszerność dokumentacji), instytucja 

kontrolująca może wyrazić zgodę na przekazanie 

dokumentacji np. w formie skanu dokumentacji 

przetargowej wraz 

z oświadczeniem beneficjenta, że dokumenty są 

zgodne z oryginałem (…)

Powinno być:

W uzasadnionych przypadkach (w szczególności ze 

względu na obszerność dokumentacji), Instytucja 

kontrolująca może wyrazić zgodę na przekazanie 

dokumentacji np. w formie skanu dokumentacji 

przetargowej wraz 

z oświadczeniem beneficjenta, że dokumenty są 

zgodne z oryginałem (…)

W związku ze złożonością procedur przetargowych ich 

dokumentacje składają się na ogół z kilkunastu, a nawet 

kilkudziesięciu tomów niezbędna jest forma skanów. Ze 

względu na dużą liczbę realizowanych kontroli, jak i 

ograniczone możliwości lokalowe istotnym problemem jest 

właściwe przechopwywanie i zabezpieczenie tak dużej ilości 

materiałów. Wobec powyższego w opinii NFOŚiGW niezbędne 

jest właściwe przekazywanie dokumentów w wersji 

elektronicznej (w każdym przypadku a nie jedynie w 

uzasadnionych systuacjach), oraz jedynie w przypadkach 

rodziących skutki finansowe posiadanie ich kopii

Uwaga 

nieuwzględniona

W świetle wytycznych wskazane powody dają podstawę do 

przekazania dokumentacji w formie skanu dokumentacji.  

163 NFOŚiGW

Załacznik nr 1 do 

wytycznych 3 Rozdział 

pkt. 3)a) 

11

(…) wskazuje planowany etap kontroli. Takie 

określenie rodzi wątpliwości. Czy chodzi o wskazanie 

czy jest to kontrola ex- ante czy ex- post? A może o 

wskazanie, że kontrola prowadzona jest przed 

złożeniem wniosku o płatność? A może, że kontrola 

dotyczy weryfikacji dokumentacji na miejscu bo etap 

kontroli terenowej już się skończył?

Uwaga częściowo 

uwzględniona
Doprecyzowano pojęcie. 



164 MŚ
Załącznik nr 1 - pkt 

3.3 lit.b)
11

Zgodnie z uwagą do pkt 2.2.5 Załącznika nr 1 Należy 

uwyględnić możliwość prowadzenia kontroli 

procedur zawierania umów dla zadań objetych 

projektem nie objętych zakresem stosowania ustawy 

Pzp w trybie ex-ante, gdyż pkt 2.2.8.1.10 Zaleceń MIR 

dla instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014 

- 2020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania 

wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń 

dopuszcza taką możliwość. 

W związku z powyższym należy dostosować zapisy 

dotyczące trybu kontroli w pkt 3.3 lit. b) do umów nie 

objętych zakresem stosowania ustawy Pzp np. w 

tirecie iv. gdzie przewidzino jedynie naruszenia 

przepisów ustawy Pzp.

Uwaga 

nieuwzględniona

Kontrola umów nie objętych zakresem stosowania ustawy Pzp jest 

kontrolą ex-post zarówno w świetle pkt 2.2.4 Załącznika 1, jak 

również w świetle pkt 2.2.8.1.10  i pkt 2.2.8.1.11 Zaleceń MIR dla 

instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014 - 2020 w 

zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz 

systemu rocznych rozliczeń. 

165 NFOŚiGW
Załącznik nr 1 do 

wytycznych Pkt. IV
12

Zapis "W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów 

ustawy PZp, które mogły mieć wpływ na wynik 

postępowania, w informacji pokontrolnej należy 

zamieścić również informację o wystąpieniu do 

Prezesu UZP z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 

doraźnej", jest nieprawidłowy

W przypadku kontroli ex- ante wszystkie uchybienia mogą być 

poprawione, co spowoduje iż naruszenie na tym etapie zostną 

usuniete, więc możliwość wnioskowania do Prezesa UZP o 

kontrolę nie byłoby właściwe

Uwaga 

nieuwzględniona

Zgodnie z definicją przyjętą w Rozdziale 1 pkt 4 kontrola ex-ante 

może być prowadzona przed wszcęciem postępowania lub przed 

podpisaniem umowy z wykonawcą. W związku z tym mogą 

występować przypadki gdy w przypadku jej prowadzenia po 

wszczęciu postępowania zajdzie konieczność wystąpienia z 

wnioskiem o kontrolę Przesa UZP. 

166 MŚ
Załącznik nr 1 - pkt 

3.3 lit.b) tiret vii.
12

Należy ujednolicić zapis dotyczący przekazywania 

kopii informacji pokontrolnych do IP z zapisem z pkt 

2.3.1.6 Zaleceń MIR dla instytucji zaangażowanych w 

realizację POIiŚ 2014 - 2020 w zakresie procedur 

kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu 

rocznych rozlicze, gdzie przewidziano termin 

przekazania (5 dni).

Uwaga 

nieuwzględniona

Pkt 2.3.1.6 Zaleceń MIR dla instytucji zaangażowanych w realizację 

POIiŚ 2014 - 2020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania 

wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń dotyczy wymagań dla 

kontroli projektów. 

167

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 3 pkt 3 lit. b) 

iv in fine, 

Załącznik nr 1, 

Rozdział 3 pkt 3 lit. c) 

iv, 

Załącznik nr 1, 

Rozdział 5 pkt 8, 

Załącznik nr 1, 

Rozdział 6 pkt 2

12 

13 

20 

20

Należy wyeliminować obowiązek występowania z 

wnioskiem do Prezesa UZP w przypadku stwierdzenia 

naruszeń przepisów ustawy Pzp, które mogą mieć 

wpływ na wynik postępowania. Instytucja 

kontrolująca winna mieć jednak taką możliwość. 

Instytucja kontrolująca winna występować z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli przez Prezesa UZP w sytuacjach, w 

których występuje trudność w ocenie, czy doszło do 

naruszenia prawa mogącego wywierać wpływ na wynik 

postępowania. Nieuwzględnienie proponowanej zmiany 

spowoduje znaczne obciążenie Prezesa UZP koniecznością 

prowadzenia kontroli nawet w sytuacjach, w których jest 

oczywiste, że doszło do takiego naruszenia prawa. 

Uwaga uwzględniona

Zgodnie z sugestią, zmieniono postanowienia mogące sugerować 

istnienie obowiązku występowania z wnioskiem o kontrolę Przesa 

UZP. Jednocześnie należy zauważyć że pkt 1 Rozdziału 6 Załącznika 

nr 1 jednoznacznie wskazuje  że wystąpienie z wnioskiem o 

kontrolę Prezesa UZP jest czynnością fakultatywną ("(...) IP może 

wystąpić do Prezesa UZP z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 

doraźnej (...)".

168 MŚ Zał. 1, 3 3) c) 12,13

W przypadku kontroli ex-post pzu nie przewidziano 

trybu odwoławczego od pierwszej informacji 

pokontrolnej i przekazywania do instytucji wyższego 

szczebla informacji pokontrolnych. Należałoby 

uzupełnić, tak jak w przypadku kontroli ex-ante, gdzie 

zostało to przewidziane.

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Dodano postanowienie dotyczące przekazywania do instytucji 

wyższego szczebla informacji pokontrolnych. Tryb wnoszenia 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej 

przewidziano w Rozdziale 5 (zarówno dla kontroli ex-ante jak i ex-

post).

169 NFOŚiGW

Załącznik nr 1 do 

wytycznych 3 Rozdział 

pkt. 5)

13

(…) Polegajacych w szczególnosci na zasięgnięciu 

przez instytucję kontrolująca opinii prawnych (…) 

wyjaśnień bądź opinii (stanowiska) Czy w takim razie 

podstawą do ponownego liczenia okresu 21 dni na 

kontrolę będzie notatka z rozmową z prawnikiem z 

NF, który udzieli wyjasnień na wątpliwości 

kontrolującego?  

Uwaga uwzględniona

Ponowne liczenie terminu na przeprowadzenie kontroli nie 

powinno być nadużywane i powinno być stosowane w każdym 

przypadku gdy sporządzenie informacji pokontrolnej w sprawie 

dokumentacji rzeczywiście wymaga uzyskania dodatkowych 

wyjaśnień. 



170 CUPT

Załącznik nr 1, 4 

Rozdział - Kontrola 

zmian w umowach 

(aneksów)

Tytuł tego rozdziału jest niefortunny ponieważ zapisy 

w tym rozdziale dotyczą również kontroli zamówień 

udzielanych w trybach niekonkurencyjnych np. Pkt 1 

i), 1 j).                                                                 

Proponujemy zmienić na "4 Rozdział – Kontrola 

zmian do umów (m.in aneksy,zamówienia udzielone 

w trybach niekonkurencyjnych). 

Należy dostosowac nazwę rozdziału wskazując, iż zapisy 

zawarte w tym rozdziale dotyczą kontroli zmian w umowach 

oraz zamówień udzielonych w trybach niekonkurencyjnych

Uwaga uwzględniona Zmieniono nazwę rozdziału. 

171 NFOŚiGW

Załacznik nr 1 do 

wytycznych Pkt. IV 

oraz Pkt. 2 i 8

str. 13 

oraz str. 

20

. Zamiast: „W przypadku stwierdzenia naruszeń 

przepisów ustawy Pzp, które mogły mieć wpływ na 

wynik postępowania również informację o 

wystąpieniu do Prezesa UZP z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli doraźnej (…)” 

Powinno być: 

„W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów 

ustawy Pzp, które mogły mieć istotny wpływ na wynik 

postępowania również informację o wystąpieniu do 

Prezesa UZP z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 

doraźnej (…)”

Należy mieć na względzie fakt, że kontrole doraźne Prezesa 

UZP podejmowane są z pewnym opóźnieniem. Może to 

spowodować realne ryzyko opóźnień w zakresie kwalifikacji i 

certyfikacji wydatków, terminowości dochowania realizacji 

umowy, w której stwierdzono podejrzenie naruszenia Pzp. 

Przed podjęciem decyzji o przekazaniu sprawy do UZP 

należałoby dokonać dodatkowych uzgodnień - w zakresie 

istotności danego naruszenia. 

Uwaga 

nieuwzględniona 

Wystąpienie z wnioskiem o kontrolę doraźną Prezesa UZP nie 

stanowi dla instytucji kontrolującej czynności obligatoryjnej. Należy 

zauważyć że pkt 1 Rozdziału 6 Załącznika nr 1 jednoznacznie 

wskazuje  że wystąpienie z wnioskiem o kontrolę Prezesa UZP jest 

czynnością fakultatywną ("(...) IP może wystąpić do Prezesa UZP z 

wnioskiem o przeprowadzenie kontroli doraźnej (...)".  

172 NFOŚiGW
Załącznik nr 1 do 

wytycznych pkt.b) 
14-15

Zapis: „wymagały przeprowadzenia aukcji lub 

przetargu o których mowa w art. 701 –705 K.c.)”  nie 

jest właściwy, gdyż Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, nie przewidują takiego trybu 

zawierania umowy.

Uwaga uwzględniona

173 CUPT

Załącznik nr 1, 4 

Rozdział - Kontrola 

zmian w umowach 

(aneksów), 4.1 

Podrozdział 1 - Zakres 

kontroli, pkt. d) oraz 

h)

15

W punktach d) oraz h) wskazuje się, iż obligatoryjnej 

kontroli podlegają wydatki kwalifikowane bedące 

wynikiem zwiekszenia wynagrodzenia (w tym również 

ryczałtowego) wykonawcy dokonanego w drodze 

ugody zawartej przed sądem i zatwierdzonej przez 

sąd.

Tak precyzyjnie wskazany katalog zmian do umów pozwala 

domniemywać, że obligatoryjnej kontroli nie będą podlegać 

jakiekolwiek zmiany, w tym w szczególności zwiększenia 

wynagrodzenia wykonawcy dokonanego wskutek 

rozstrzygniecia wydanego przez sąd arbitrażowy. 

Uwaga uwzględniona
Zmieniono postanowienia poprzez utworzenie otwartego katalogu 

zmian do umów podlegających kontroli. 

174

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 4.2
16-17 Należy skreślić zapisy podrozdziału. 

Niewłaściwy przedmiot regulacji. Warunki uznania wydatków 

za kwalifikowalne winny być uregulowane w wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności, a nie w wytycznych w zakresie 

kontroli. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Zrezygnowano z postanowień dotyczacych warunków 

kwalifikowania wydatków, jednocześnie pozostawiono pozostałe 

postanowienia dotyczące procesu kontroli. 

175 CUPT

Załącznik nr 1, 4.3 

podrozdział 3 - 

kontrole na wniosek 

Beneficjenta pkt 1 

17

Pkt 1 Wpisano zalecenie w zakresie przeprowadzania 

kontroli ex-ante w zakresie kontroli zmian do umów. 

Prosimy o wykreślenie zapisu.                                                                                                                     

Zapis jest nielogiczny, ponieważ zmiany do umów podlegają 

kontroli wyłącznie w sytuacji przedłożenia wydatków ( 

wynikających z tych zmian) we wnioskach o płatność. 

Przedkładając faktury we nioskach o płatność Beneficjent 

przedstawia wydatki już poniesione. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Nie są wykluczone sytuacje kiedy jeszcze przed złożeniem wniosku 

o płatność (poniesieniem wydatku) i przed udzieleniem 

zamówienia, beneficjent wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie 

kontroli.

176 CUPT

Załącznik nr 1, 4.3 

podrozdział 3 - 

kontrole na wniosek 

Beneficjenta pkt 2 

17
Pkt 2 - proponujemy przenieść do 4.2 podrozdział 2 

jako nowy punkt 1a 

Rozdział ten dotyczy spełnienia wymogów dla uznania 

wydatków za kwalifikowalne 

Uwaga 

nieuwzględniona

Postanowienie dotyczy wyłącznie weryfikacji przed udzieleniem 

zamówienia (poniesieniem wydatku) dlatego zasadnym jest jego 

pozostawienie we wspomnianym punkcie. Patrz odpowiedź 

powyżej. 



177

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 1, 

Rozdział 4.3 pkt 3
18

Należy dopuścić możliwośc prowadzenia tego rodzaju 

kontroli także bez uprzedniego wniosku beneficjenta 

czy też wpłynięcia wniosku o płatność. 

Zgłoszona propozycja umożliwia wszczęcie obligatoryjnej 

kontroli nawet, gdy beneficjent  nie złożył wniosku o jej 

przeprowadzenie ani wniosku o płatność zawierającego 

odpowiednie wydatki. Przyczynić się to może do lepszego 

rozkładu prac IW, w szczególności poprzez eliminowanie 

sytuacji, w których następuje spiętrzenie obowiązków. 

Uwaga uwzględniona
Dopuszczono możliwość wszczęcia kontroli również bez 

konieczności składania wniosku. 

178 MŚ
Załącznik nr 1 - pkt 

4.4.3
18

Proponuje się ujednolicenie terminów dotyczących 

przebiegu postępowania kontrolnego - wydanie 

opinii, rozpatrzenie zastrzeżeń - z terminami 

przewidzianymi w pkt 3.3 lit. b), pkt 4.1.6-9. Należy w 

tym miejscu podkreślić, że termin 10-dniowy na 

ponowną weryfikację aneksu (po zgłoszeniu 

zastrzeżeń beneficjenta) nie jest zgodny z art. 25 ust. 

5 ustawy wdrożeniowej, gdzie przewidziano termina 

14-dniowy.

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Dostosowano termin na ponowną weryfikację aneksu do art. 25 

ust. 5 ustawy wdrożeniowej. 

179 NFOŚiGW
Załącznik nr 1, 

podrozdział 4.3 pkt2)
18

Tekst: " w pkt 6-10 Podrozdziału 4.1." wymaga 

poprawy na tekst: " w pkt 6-9 Podrozdziału 4.1." 

ponieważ w podrozdziale jest tylko 9 punktów.

korekta pomyłki Uwaga uwzględniona Poprawiono omyłkę pisarską.

180 MŚ
Załacznik nr 1 - pkt 

5.5
19

Należy ujednolicić zapis dotyczący przekazywania 

kopii informacji pokontrolnych do IP z zapisem z pkt 

2.3.1.6 Zaleceń MIR dla instytucji zaangażowanych w 

realizację POIiŚ 2014 - 2020 w zakresie procedur 

kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu 

rocznych rozliczń, gdzie przewidziano termin 

przekazania (5 dni).

Uwaga 

nieuwzględniona 

Pkt 2.3.1.6 Zaleceń MIR dla instytucji zaangażowanych w realizację 

POIiŚ 2014 - 2020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania 

wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń dotyczy wymagań dla 

kontroli projektów.

181 CUPT

Załącznik nr 1,                              

3 Rozdział - Tryb 

kontroli pkt 6 i pkt 7,                                          

5 Rozdział – Tryb 

wnoszenia przez 

beneficjenta 

zastrzeżeń do ustaleń 

zawartych w 

informacji 

pokontrolnej 

instytucji 

kontrolującej pkt 6 i 

pkt 7

14, 19,20

Proponujemy zmienić zapis na  W informacji 

pokontronej należy wskazać w szczególności, że dane 

naruszenie wywołało potencjalną szkodę w budżecie 

ogólnym UE i wskazać wysokość skutku finansowego 

dla beneficjenta w oparciu o art. 24 ust 7 .

Zgodnie z przeprowadzanymi audytami KE, wartośc korekty 

określana metoda dyferencyjną jest nieprawidłowa. Podstawą 

do nakładania korekt powinien być tzw "taryfikator", w którym 

poziom korekty jest z góry określony przez KE.                                       

W starej perspektywie CUPT próbował nakładać korekty przy 

uwzględnieniu rzeczywistej szkody, m.in w przypadku 

używania nazw własnych, określeniu zbyt krótkich treminów 

dla przedłużenia terminu składania ofert, niestety w trakcie 

audytów KE podwazała sposób i wysokośc nałożenia korekt 

(patrz audyt projektu w PPL)    

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Odniesienie się do aspektu szkody rzeczywistej wynika z definicji 

pojęcia nieprawidłowości. 

182 MŚ
Załącznik nr 1 - pkt 

5.11
20

Uwaga porządkująca: błędnie przywołany pkt 

Wytycznych (4.2.2 kontrole krzyżowe)
Uwaga uwzględniona

183 MŚ
Załącznik nr 1 - pkt 

6.1 
20

Uwaga porządkująca: błędnie przywołany pkt 

Wytycznych (4.2.2 kontrole krzyżowe)
Uwaga uwzględniona

184 MŚ
Załacznik nr 1 - pkt 

5.10 i pkt 6.2
20 Uwaga porządkująca: treść pkt powtarza się

Uwaga 

nieuwzględniona 
Pkt 5.10 zawiera ogólne odwołanie do rozdziału 6.

185 MŚ
Załacznik nr 1 - pkt 

6.2
20

Proponuje się doprecyzowanie, iż projekt wniosku do 

Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli doraźnej 

postepowania, sporządzony przez IW, powinien być 

ostatecznym dokumentem, podpisanym ze strony 

IW. 

Uwaga uwzględniona 



186 MŚ
Załącznik nr 1 - pkt 

6.4
21

Procedura wnioskowania o kontrolę doraźną do 

Prezesa UZP jest niepełna. Nie przewiduje np. 

sytuacji, kiedy Prezes UZP nie wszczyna kontroli 

doraźnej, a jedynie prowadzi postępowanie 

wyjaśniajace.

Proponuje się uzupełnienie procedury o etapy 

funkcjonujące w sektorze środowiska w perspektywie 

2007 - 2013:

Po przekazaniu przez IP wniosku do Prezesa UZP, w 

sytuacji podjęcia kontroli doraźnej przez Prezesa UZP, 

kontrola prowadzona przez IW zostaje zakończona i 

podlega rejestracji w SL. IW wydaje drugą informację 

pokontrolną, w której zawiera informacje o 

zakończeniu swojej kontroli w związku z wszczęciem 

kontroli przez Prezesa UZP. Po otrzymaniu opinii z 

kontroli Prezesa UZP (w przypadku wniesienia 

zastrzeżeń przez beneficjenta należy uwzględnić 

rozstrzygnięcie KIO), IW dokonuje analizy wskazanych 

przez Prezesa UZP naruszeń ustawy Pzp pod kątem 

stwierdzenia, czy są one naruszeniami wywołującymi 

skutki finansowe i informuje o ustaleniach 

beneficjenta odrębnym pismem. 

W przypadku, kiedy zostało przeprowadzone przez 

Prezesa UZP jedynie postępowanie wyjaśniające (a 

więc nie doszło do faktycznego zakończenia kontroli 

IW), IW na podstawie własnych ustaleń w obszarach 

nie objetych działaniami Prezesa UZP oraz  na 

podstawie wyników postępowania wyjaśniającego 

Prezesa UZP wydaje drugą informację pokontrolną i 

rejestruje dane w SL.

Uwaga 

nieuwzględniona

Możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego UZP wynika z 

pkt 6.3 Załącznika nr 1. W pozostałej części zaproponowana zmiana 

nie koresponduje z rozwiązaniami zawartymi w pkt 6.3 i 6.4.

187 MŚ Załacznik nr 1a

Lista sprawdzjąca nie aktualna w stosunku do ostaniej 

zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach POIiŚ 2007 - 2013, które 

prawdopodobnie zostaną przeniesione do 

wytycznych dla perspektywy 2014 - 2020. Załącznik 

nieaktualny również w kontekście rozdziału 4 

załącznika nr 1 do Wytycznych.

Uwaga uwzględniona Zaktualizowano listę sprawdzającą.

188

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2

Wątpliwości budzi zbyt szczegółowe uregulowanie 

zakresu kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do kontroli 

w trakcie realizacji projektu. Mając na uwadze zapisy 

pkt. 13 rozdziału 6.1 projektu Wytycznych należy 

dopuścić zdecydowanie większą swobodę instytucji 

kontrolującej do definiowania zakresu działań 

kontrolnych, zwłaszcza z uwagi na fakt, że to 

instytucja kontrolująca posiada wszechstronną 

znajomość danego sektora i specyfiki poszczególnych 

projektów.  

Przedmiotowy załącznik w sposób drobiazgowy określa zakres 

kontroli na miejscu. Doświadczenia płynące z okresu 

programowania 2007-2013 wskazują, że nie wplywa to 

pozytywnie na procesy kontrolne, zwłaszcza w aspekcie ich 

czasochłonności i efektywności. Nie ma potrzeby definiowania 

z góry wszelkich zagdanień podlegających weryfikacji, należy w 

sposób ogólny określić jedynie cele działań kontrolnych, zaś 

szczegółowy dobór audytowanych obszarów należy 

pozostawić w gestii instytucji kontrolującej. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Zdaniem IZ PO IiŚ niezbędna jest standaryzacja procesu kontroli w 

poszczegolnych sektorach oraz weryfikacja jak najszerszgo obszaru 

realizowanego projektu. Modyfikacja zakresu kontroli możliwa jest 

w szczególnych okolicznościach, np.: w ramach kontroli doraźnej 

oraz w przypadku kolejnej kontroli na miejscu w ramach tego 

samego projektu. W pozostałych przypadkach oraz mając na 

uwadze, że większość projektów na miejscu realizacji 

kontrolowanych jest tylko raz, należy sprawdzić jak największy 

zakres merytoryczny, aby uzyskać zapewnienie co do prawidłowej 

realizacji projektu.   

189 MKiDN

Załącznik nr 2 Wzór 

Listy sprawdzającej 

do przeprowadzanych 

kontroli na 

zakończenie (…)

7

Zwracamy się z zapytaniem, czy z uwagi na fakt,  że 

projekt nie był  kontrolowany na miejscu  w trakcie 

realizacji projektu, lista sprawdzająca do kontroli na 

miejscu na zakończenie realizacji projektu powinna 

zostać rozszerzona o obligatoryjne pytania z Listy 

sprawdzającej dla kontroli w trakcie realizacji 

projektu, które nie występują w liście sprawdzającej 

dla kontroli na miejscu na zakończenie realizacji 

projektu? 

Prośba o wyjaśnienie. Uwaga uwzględniona

Zdaniem IZ PO IiŚ, jeśli jest to możliwe i zasadne, należy 

zweryfikować jak najszerszy zakres zrealizowanego projektu. Jeśli 

projekt nie był kontrolowany na miejscu, instytucja może 

rozszerzyć zakres listy sprawdzającej.  



190
Ministerstwo 

Zdrowia

Załącznik nr 2 (wzory 

List sprawdzających)

Sugeruje się usuniecie partykuły "nie" z pytań 

zawartych we wzorach List sprawdzających do 

kontroli, tj: 

- Czy na projekt nie pozyskano innych niż 

zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby 

zasadę zakazu podwójnego finansowania?

- Czy zmiany własności infrastruktury wytworzonej w 

ramach projektu bądź zarządzania tą infrastrukturą 

nie powodują zmian zachowania trwałości projektu 

zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i podpisaną 

umową z beneficjentem?

- W przypadku, gdy VAT był uznany za kwalifikowalny - 

czy beneficjent nie dokonuje czynności 

opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku 

wytworzonego w wyniku realizacji projektu?

- Czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ 

na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta 

podatku VAT, w przypadku gdy VAT stanowił wydatek 

kwalifikowalny w projekcie, w szczególności w 

związku z faktycznym wykorzystaniem infrastruktury 

wytworzonej w ramach projektu bądź związanymi ze 

zmianami w strukturze beneficjenta, bądź w 

strukturze własności wytworzonego majątku?

Propozycja zmiany - przykładowo pytanie: "Czy na 

projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane 

źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu 

podwójnego finansowania?" można zmienić na: "Czy 

na projekt pozyskano inne niż zadeklarowane źródła 

finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu 

podwójnego finansowania?"

Przedmiotowa zamiana pozwoli na unikniecie podwójnego 

zaprzeczenia w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi 

na pytanie zawarte w Liście sprawdzającej, jak również 

poprawi czytelność zapisów w przypadku udzielenia 

odpowiedzi twierdzącej na pytanie. Przy obecnym kształcie 

zapytania, przykładowo: "Czy na projekt nie pozyskano innych 

niż zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę 

zakazu podwójnego finansowania?" odpowiedź "TAK" 

należałoby każdorazowo doprecyzować w polu Uwagi: "TAK - 

nie pozyskano / pozyskano", zaś w przypadku udzielenia 

odpowiedzi "NIE", w polu Uwagi należałoby również 

doprecyzowywać "NIE - nie pozyskano / pozyskano".

Wskazana zmiana ułatwi wpisywanie właściwych odpowiedzi 

członkom zespołu kontrolujacego, którzy wypełniają listę 

sprawdzającą, oraz poprawi czytelność zapisów w odniesieniu 

do osób weryfikujących sporzadzoną LS.

Uwaga uwzględniona Dodano odpowiednie wyjaśnienie do pytań.

191
Ministerstwo 

Zdrowia

Załącznik nr 2 (wzory 

List sprawdzających)

Zawarte we wzorach List sprawdzających pytanie: 

"Czy projekt spełnia wymogi dotyczące generowania 

dochodów przez projekty?" powinno zostać 

doprecyzowane o wskazanie konkretnego 

dokumentu (rozdziału / punktu), w którym określone 

zostały wymogi dotyczące generowania dochodów 

przez projekty, bądź zawierać literalne wskazanie, 

jakie wymogi w zakresie generowania dochodów 

przez projekty należy rozpatrywać w trakcie kontroli.

Niezrozumiały jest również przypis do 

przedmiotowego pytania, tj. co oznacza zapis"doboru 

próby wydatkowych do kontroli"

Zarówno pytanie, jak i przypis do pytania są niejasne. Nie jest 

wiadome, czy weryfikacja w zakresie przedmiotowego pytania 

powinna obejmować procedurę monitoringu dochodu, o 

której mowa w rozdziale 11.1 Wytycznych w zakresie 

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i 

projektów hybrydowych na lata 2014-2020 , czy też odnosi się 

wyłącznie do sprawdzenia, czy projekt nie wygenerował 

dochodu, który powinien być uwzględniony podczas obliczenia 

luki finansowej dla projektu oraz wykorzystany do 

sfinansowania części kosztów inwestycyjnych projektu - 

zgodnie z warunkami określonymi w art. 65 ust. 8 

rozporządzenia nr 1303/2013, czy też należy zweryfikować 

inne, niesprecyzowane w tym pytaniu wymogi.

Uwaga uwzględniona Dokonano niezbędnych doprecyzowań list.

192

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2, 

Rozdział 1 pyt. nr 6
2 Należy skreślić pytanie.

Przedmiotowe pytanie odnosi się do kwestii zachowania 

trwałości projektu, która zasadniczo może być analizowana 

dopiero po zakończeniu jego realizacji. Wydaje się, że w 

okresie wcześniejszym naruszenie zasady trwałości nie jest 

możliwe. 

Uwaga uwzględniona



193 NFOŚiGW

Załącznik nr 2 

Rozdział 1 Lista 

sprawadzająca pkt. 8

3

W przypadku wydatków poniesionych na podstawie 

umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp 

oraz tryb przetargu z K.c., 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.

Propozycja zmiany zapisu: W przypadku wydatków 

poniesionych w trybie bezprzetargowym 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.

Przedmiotowa kontrola dotyczy wyboru Wykonawców na 

podstawie wewnętrznych uregulowań Beneficjenta.

Uwaga częściowo 

uwzględniona
Dokonano zmian w pkt 8

194

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2, 

Rozdział 1 pyt. 9, 10, 

11

3, 8

Proponuje się dodanie przypisów do pyt. 9-11 listy 

sprawdzajacej w rozdziale 1 oraz do pyt. 12 listy 

sprawdzającej w rozdziale 2 załącznika nr 2 

wskazujących, że konieczność badania aspektu 

posiadania i stosowania przez beneficjenta procedur 

wewnętrznych występuje jedynie w trakcie pierwszej 

kontroli projektu na miejscu. Należy rozważyć 

ponadto możliwość odstąpienia od weryfikacji 

posiadania przez beneficjenta procedur 

wewnętrznych na etapie kontroli na miejscu 

(weryfikacji podlegać winno natomiast ich 

prawidłowe stosowanie). 

Zasadne jest przyjęcie w tym zakresie rozwiązania 

analogicznego, jak w systemie realizacji PO IiŚ 2007-2013. 

Kwestia posiadania i stosowania przez beneficjenta 

przedmiotowych procedur winna być badana jedynie w trakcie 

pierwszej kontroli na miejscu. Jednocześnie rozważyć należy, 

by kwestie proceduralne podlegały weryfikacji przez IW przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie lub w okresie 

bezpośrednio po jej zawarciu.

uwaga uwzględniona Postanowienia zostały odpowiednio uzupełnione. 

195

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2, 

Rozdział 1 pyt. 13
3

W  pytaniu proponuje się usunąć zapis "(jeżeli 

dotyczy)".

W odniesieniu do projektów inwestycyjnych każdy z 

Beneficjentów musi wykazać przeprowadzenie tzw. konsultacji 

z organami ds. ochrony środowiska, w wyniku których 

wydawana zostaje decyzja/postanowienie właściwego organu 

stwierdzające:

-  brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, albo

- obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia wraz ze 

wskazaniem jej zakresu.

Uwaga 

nieuwzględniona
W PO IiŚ będą też inne projekty, np.: taborowe



196 NFOŚiGW

Załącznik nr 2 

Rozdział 1 Lista 

sprawadzająca pkt. 15

3

Czy projekt spełnia wymogi dotyczące generowania 

dochodów przez projekty)?

Propozycja zmiany zapisu: Pkt 15 z Listy 

sprawdzającej usunąć w całości lub zdefiniować 

zakres elementów, które powinny zostać sprawdzone

Brak określenia w umowie o dofinansowanie wraz z 

załącznikami wymogów dotyczących w jakich przypadkach 

Projekt spełnia wymogi generowania dochodu. W trakcie 

kontroli na miejscu trudno jest wymagać od kontrolowanego 

przygotowania takiej analizy oraz przeprowadzenia jej 

weryfikacji na miejscu przy tak szerokim zakresie kontroli na 

miejscu. Sprawdzanie czy projekt spełnia wymogi dotyczące 

generowania dochodów winien być monitorowany przez 

IP/IW/IZ a jedynie okresowe wyniki monitoringu mogłyby być 

poddane sprawdzeniu na miejscu

Uwaga uwzględniona

197 NFOŚiGW Zał. 2, pkt. 17 4

Zapis: "Występują jakiekolwiek symptomy 

przerobionych dokumentów" proponuje się zastąpić: 

"wystepują jakiekolwiek symptomy, że dokumenty 

były podrabiane, przerabiane lub zmieniane"

Obecny zapis jest niepoprawny systylistycznie i w związku z 

tym niejasny.
Uwaga uwzględniona

Zapis przeformułowano na: "Wystepują jakiekolwiek symptomy, że 

dokumenty były podrabiane, przerabiane lub zmieniane"

198

Instytut Nafty i 

Gazu-

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2, 

Rozdział 2 pyt. 2
7

Propozycja zapisu:

Czy zakres prac rzeczywiście zrealizowanych jest 

zgodny z zakresem projektu określonym w umowie o 

dofinansowanie/ opisie projektu (w tym również 

poprzez oględziny)?

Propozycja zapisu przy użyciu czasownika w formie dokonanej 

wynika z faktu, iż istotą kontroli na zakończenie jest co do 

zasady weryfikacja inwestycji, która została zrealizowana, 

przeszła pozytywny odbiór końcowy pozwalający na 

wystawienie dokumentów finansowych rozliczanych w ramach 

wniosku o płatność końcową. 

Uwaga uwzględniona

199

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2 

Rozdział 1 

pkt 3

Rozdział 2

pkt 2

Rozdział 3 

pkt 3

1

6

11

Proponuje się, by szczegółowy opis doboru próby 

elementów do kontroli został ujęty w liście 

sprawdzającej bądź też innym dokumencie 

stanowiącym część dokumentacji kontrolnej. 

Zgodnie z pkt. 6 podrozdziału 6.3 projektu Wytycznych 

informacja pokontrolna winna być obiektywna, jasna, zwięzła, 

kontruktywna i terminowa. Jak wskazano również, nie należy 

opisywać szczegółowo badanych procesów ani opisywać 

drobiazgowo wykonanych czynności. Tym samym za 

niezasadny uznać należy szczegołowy opis doboru próby 

elementów w informacji pokontrolnej, który stanowi element 

czynności przygotowawczych działań kontrolnych zespołu 

kontrolującego. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona
skreślono słowo "szczegółowo'

200

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2 

Rozdział 1

Lista sprawdzająca 

pyt. 8

Rozdział 2

Lista sprawdzająca 

pyt. 11

3

8
Proponuje się usunięcie pytań.

Proponuje się przeprowadzanie weryfikacji procedur 

zawierania umów, do których nie miała zastosowania ustawa 

Pzp lub tryb przetargu z K.c. w ramach kontroli 

przeprowadzanej na dokumentach. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Pytania nie zostały usunięte, ale załącznik nr 1 zezwala na 

przeprowadzenie tego typu kontroli na dokumentach. W 

połączeniu z zasadą niedublowania czynności weryfikacyjnych efekt 

może być ten sam, co postulowany w uwadze.

201

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 2 

Rozdział 1 

Lista sprawdzająca 

pyt. 17

Rozdział 2

Lista sprawdzająca 

pyt. 20

4

20

Proponuje się doprecyzowanie zapisu dotyczącego 

symptomów przerobionych dokumentów.

Zaproponowany w projekcie zapis dotyczący symptomów 

przerobionych dokumentów nie jest jasny. Propozycja zmiany 

z "przerobionych dokumentów" na "fałszerstwa 

dokumentów". 

Uwaga uwzględniona



202 MG Załącznik 3

w załączniku powołano się na zapisy Zaleceńw 

zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w 

ramach POIiŚ, które nie są dostępne

Uwaga uwzględniona

Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w 

ramach POIiŚ zostały przesłane do konsultacji zewnętrznych. 

Termin na zgłaszanie uwag to 04.09.2015.

203
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 3 1

po pkt 3 proszę dodać punkt "Wnioski o płatność w 

ramach projektów PT są przekazywane wyłącznie w 

formie elektronicznej za pomocą aplikacji SL2014-PT. 

W przypadku awarii lub niewdrożenia SL2014-PT 

istnieje możliwość składania wniosków w formie 

papierowej. Terminy ich przekazywania do 

odpowiedniej instytucji oraz rodzaj dokumentów, 

które powinny być dołączone do wniosku o płatność 

beneficjenta PT określają Zalecenia w zakresie wzoru 

wniosku beneficjenta w ramach PT POIiŚ."

wskazane w pkt 2 zalecenia n/d projektów PT POIiŚ, 

dodatkowo w ramach perspektywy 2014-2020 dla projektów 

PT realizowanych w KPO została stworzona aplikacja 

obsługująca projekty od wnd do wnp - SL2014-PT. IZ POiiS 

zamierza stworzyć  "Zalecenia w zakresie wzoru wniosku 

beneficjenta w ramach PT POIiŚ."

uwaga uwzględniona

204
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 3 1

w związku z uwagą powyżej proponuje się zmianę 

brzmienia pkt 6 : "W sytuacji przekazania do 

instytucji weryfikującej wraz z wnioskiem o płatność 

beneficjenta elektronicznej wersji dowodów 

księgowych za pomocą odpowiedniego  systemu, 

kontrola ta prowadzona jest, co do zasady na 

przekazanych wersjach dokumentów, z zastrzeżeniem 

pkt 7 i 8 ."

Uwaga uwzględniona

205
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 3 2

Konieczna jest modyfikacja pkt 9 " Dowodem 

przeprowadzenia kontroli wniosku o płatność 

beneficjenta jest wypełnienie listy sprawdzającej, 

której format jest określony w Instrukcji 

Wykonawczej odpowiednej IP, IW lub IZ w zakresie 

wniosków o płatność w ramach projektów PT. "

Uwaga uwzględniona

206
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 3 2

W pkt 10 proszę o dodanie zdania: "W przypadku 

projektów PT - lista sprawdzająca wypełniana jest w 

aplikacji SL2014-PT ".

Uwaga uwzględniona

207 NFOŚiGW Załącznik nr 3, pkt 11 2

"… co powinno być udokumentowane poprzez 

wypełnienie listy sprawdzającej przez tą osobę i 

podpis na liście sprawdzającej"

literówka Uwaga uwzględniona Poprawiono literówkę na tę.

208

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr  3

Rozdział 1 pkt 11
2

Pracownicy odpowiedzialni za kontrolę wniosków o 

płatność powinni przeprowadzać weryfikację 

równolegle i niezależnie od siebie. W związku z 

powyższym proponuje się zmianę zapisu w pkt. 11 na 

następujący: "W praktyce oznacza to, iż wniosek 

powinen być zweryfikowany przez odpowiedniego 

pracownika merytorycznego oraz inną osobę tj. ..."     

Kontrola wniosku o płatność powinna być prowadzona przez 

co najmniej dwóch pracowników instytucji niezależnie. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Nie ma potrzeby zmiany treści zapisów w Załączniku nr 3 Rodział 1 

pkt 12 (poprzednio pkt 11). Zapis wyraźnie wskazuje, że "każdy 

wniosek powinien być weryfikowany przez co najmniej dwie 

osoby".

209
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 3 3

W pkt 13 proszę o dodanie przypisu, że załącznik 3a 

nie dotyczy projektów PT POIiŚ

wzór wniosku o płatność dla projektów PT będzie inny niż dla 

pozostałych projektów.
Uwaga uwzględniona



210 CUPT

Załacznik 3 "Reguły 

prowadzenia kontroli 

wniosków o płatność 

beneficjenta"  

Rozdział 1 pkt. 13 

3

Proponuje się uzupełnienie o informację wskazujacą 

w jakim zakresie pytania zawarte w liście 

sprawdzajacej w załaczniku 3a "Minimalny zakres 

LISTY SPRAWDZAJACEJ" stosuje się  do weryfikacji 

wniosku o płatność beneficjenta projektów pomocy 

technicznej.

Zgodnie z informacją podaną w Załaczniku 3a "Minimalny 

zakres LISTY SPRAWDZAJACEJ" pytania w tej liście ułożone są 

do każdego z bloków we wniosku beneficjenta o płatność 

zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta - obsługa systemu 

teleinformatycznego SL2014. Projekty pomocy technicznej 

będą realizowane przy użyciu aplikacji SL2014-PT ale aktualnie 

nie jest wiadome czy i w jakim stopniu aplikacja ta będzie 

analogiczna do głównego systemu SL2014 i czy będą w niej 

podobne bloki tematyczne. Dlatego też proponuje się 

stosowne wskazanie co do kwestii zastosowania listy z zał. 3a 

w projektach PT. 

uwaga uwzględniona IZ opracuje wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wop PT. 

211 NFOŚiGW
Załacznik nr 3, 

Rozdział 1 pkt 15)
3

Uwaga zgłoszona również przy opiniwoaniu Zaleceń 

w zakresie kontroli (…):

Nie doprecyzowano określenia: „w szczególności w 

sytuacji, gdy ilość tych dokumentów jest znaczna przy 

stosunkowo niskiej kwocie wniosku”

Jaka ilość jest znaczna? Chyba chodzi o liczbę faktur?
Uwaga częściowo 

uwzględniona
Usunięto ten zapis z Wytycznych

212

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr  3

Rozdział 1 pkt 5 i 18
1 i 3

Należy doprecyzować, czy zgodnie z zapisem pkt. 5 

beneficjent może przedstawic tylko wybrane do 

próby dokumenty?  Dodatkowo istnieje sprzeczność 

w treści pkt. 5 i 18 .

Zgodnie z pkt. 5 beneficjent nie musi przedstawiać  100% 

dokumentów, ale jedynie te wybrane do próby. Natomiast 

zgodnie z pkt. 18  beneficjent zobligowany jest do załączania  

do  wniosku o płatność wszystkich wymaganych dokumentów. 

pomimo przeprowadzania weryfikacji na próbie.

Uwaga 

nieuwzględniona

Zdaniem IZ nie ma sprzeczności w treści tych punktów. W pkt. 18 

mowa jest o dokumentach załączanych do wniosku o płatność 

zgodnie z Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta PO IiŚ 2014-2020. 

213
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 3 3,4,5

W pkt 18, 23, 29 proszę o dodanie "lub Zaleceń w 

zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w 

ramach PT POIi Ś - w odniesieniu do projektów PT 

POIiŚ."

Uwaga uwzględniona

214 NFOŚiGW Załącznik nr 3, pkt 21 4

" W przypadku wydatków ponoszonych w ramach 

kategorii zakup gruntów nie jest wymagana zgoda IZ 

na prowadzenie weryfikacji finansowej na próbie 

dokumentów."

literówka Uwaga uwzględniona Poprawiono literówkę.

215 CUPT

Załacznik 3 "Reguły 

prowadzenia kontroli 

wniosków o płatność 

beneficjenta" 

Rozdział 1 pkt. 26 b)

5

Wśród dokumentów, w oparciu o które 

weryfikowana będzie zgodność z zasadami 

kwalifikowania wydatków proponujemy uwzględnić 

także "Wytyczne w zakresie wykorzystania środków 

pomocy technicznej na lata 2014-2020".

W myśl opiniowanych wytycznych Załacznik 3 dotyczyć będzie 

także projektów pomocy technicznej (tak rozumiany jest zapis 

w sekcji 4.2.1.1, pkt 6 ). Dlatego też proponowane jest 

uwzglednienie "Wytycznych w zakresie wykorzystania środków 

pomocy technicznej na lata 2014-2020" (jednego z głównych 

dokumentów regulujących kwalifikowalność wydatków także 

dla PT POIiŚ 2014-2020). 

Uwaga uwzględniona



216
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 3 5

w pkt 26 b) proszę o wstawienie przypisu po 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach POIiŚ o treści - Wytyczne w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ nie dotyczą 

projektów realizowanych w ramach PT POIiŚ. W 

przypadku projektów PT POIiŚ należy mieć na uwadze 

zasady wynikające z  Wytycznych w zakresie 

wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 

2014-2020". Dodatkowo w pkt 26b należy użyć 

prawidłowej nazwy dokumentu - tj. Szczegółowy Opis 

Uwaga uwzględniona

217
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 3 5

pkt. 28 - proszę o dodanie, ze próba dokumentów do 

weryfikacji może zostać dokonanA "… LUB Z INNA 

METODYKĄ USTALONĄ Z IZ", analogicznie jak zostało 

to zapisane w pkt 17 i 22 załącznika.

Dla projektów PT POIiŚ - IZ POIiS będzie opracowywać 

metodykę doboru próby do kontroli
Uwaga uwzględniona

218 MŚ Załączniki 

Załącznik 3a - widzimy potrzebę opracowania osobnej 

listy sprawdzającej dla weryfikacji wniosków o 

płatność w ramach PT POIiŚ, gdyż minimalny zakres 

listy sprawdzającej przedstawiony w załączniku 3a w 

większości postawionych tam pytań nie dotyczy PT. 

W perspektywie 2007-2013 taki minimalny zakres listy 

sprawdzajacej na potrzeby weryfikacji tylko wniosków o 

płatnośc PT POIiŚ został opracowany. Minimalny zakres 

wskazuje, że na każde z postawionych pytań należy udzielić 

odpowiedzi, z których większość będzie: "n/d".

Uwaga uwzględniona IZ  opracuje wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wop PT. 

219 MG

Załącznik nr 3a 

Minimalny zakres 

LISTY 

SPRAWDZAJĄCEJ do 

weryfikacji wniosku o 

płatność beneficjenta 

(w tym 

kwalifikowalności 

wydatków)/ Pytania 

ogólne do wniosku o 

1

Pytanie nr 3. Czy wniosek został przekazany w 

terminie określonym w umowie o dofinansowanie? 

proponuje się zastąpić:

Czy wniosek został przekazany w terminie wskazanym 

w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta w ramach PO IiŚ?

Zgodnie z informacją w Załączniku nr 3 do Wytycznych

 "Terminy ich przekazywania do odpowiedniej instytucji oraz 

rodzaj dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku 

o płatność beneficjenta określają Zalecenia w zakresie wzoru 

wniosku o płatność beneficjenta w ramach PO IiŚ".

Uwaga uwzględniona

220 MG

Załącznik nr 3a 

Minimalny zakres 

LISTY 

SPRAWDZAJĄCEJ do 

weryfikacji wniosku o 

płatność beneficjenta 

(w tym 

kwalifikowalności 

wydatków)/Pytania 

do bloku Postęp 

1

Pytanie nr 7. Czy data wystawienia dokumentu jest 

wcześniejsza od daty zapłaty/zakresu dat zapłaty? 

Proponuje się usunąć pytanie lub doprecyzować, że 

w przypadku gdy zapłata następuje na podstawie 

dokumentu faktura pro-forma, data zapłaty może być 

wcześniejsza niż data wystawienia dokumentu. 

Faktura pro-forma nie stanowi dowodu księgowego i nie jest 

ujmowana w zestawieniu wydatków.  Jeżeli informacja o 

fakturze pro-forma powinna znaleźć się w zestawieniu 

dokumentów, należy doprecyzować w tym zakresie instrukcję 

do wypełniania wniosku o płatność. 

Uwaga 

nieuwzględniona

W momencie wystąpienia takich przypadków należy uzupełnić pole 

uwagi z wyjaśnieniami

221 CUPT Załącznik nr 3a 1

Pytania ogólne do wniosku o płatność beneficjenta 

pytanie nr 1 - czy wniosek został przyporządkowany 

do właściwej wersji umowy o dofinansowanie 

Co autor pytania miał ma myśli - nie ma wersji umowy o 

dofiansowanie jest tylko i wyłącznie jedna umowa o 

dofinansowanie oraz aneksy do niej zmieniające treść zapisów 

umowy o dofinansowanie - należy zmienić treść pytania

Uwaga uwzględniona



222 CUPT Załącznik nr 3a 1
Pytania do bloku Projekt wniosku o płatność 

beneficjenta

Co znaczy projekt wniosku? Beneficjent nie może złożyć do 

instytucji z którą zawarł UoD projektu WoP -- należy zmienić 

zapisy 

Uwaga 

nieuwzględniona

Tu jest mowa o części wop nazwanej przez DKF MIR Projekt w 

SL2014. Nie chodzi o „projekt wop”!

223 CUPT Załącznik nr 3a 1

Pytania do bloku Projekt wniosku o płatność 

beneficjenta - pytanie nr 1 - w tym pytaniu zawiera 

się treść pytania z bloku pytań pytania ogólne do 

wniosku o płatność beneficjenta pytanie nr 1 - czy 

wniosek został przyporządkowany do właściwej 

wersji umowy o dofinansowanie - należy usunąć 

pytanie z bloku pytania ogólne do wniosku o płatność 

beneficjenta pytanie nr 1 

Dublowanie się zakresu  pytań w LS Uwaga uwzględniona

224 CUPT Załącznik nr 3a 2

Pytania do bloku Projekt wniosku o płatność 

beneficjenta - pytanie nr 4 w zestawieniu 

dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 

brak informacji nt wysokości dofinansowania - w tym 

dokumencie znaduje się tylko i wyłącznie wysokość 

kosztów kwalifikowlanych

Należy usunąć pytanie - pytanie w LS bezzasadne
Uwaga 

nieuwzględniona

W zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 

jest kolumna: dofinansowanie.

225

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 3a 

Pytania do bloku 

Projekt wniosku o 

płatność beneficjenta 

pkt 5

2
Proponuje się usunięcie przedmiotowego pytania z 

listy sprawdzającej.
Zakres pytania z pkt. 5 zawiera się w pytaniach z pkt. 6 i 8. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Pole „wnioskowana kwota, w tym” stanowi sumę pola zaliczka i 

refundacja, należy sprawdzić poprawność wyliczenia

226 CUPT Załącznik nr 3a 3

Pytania do bloku Postęp rzeczowy wniosku o płatność 

beneficjenta - pytanie nr 7  - o jaki harmonogram 

chodzi w pytaniu? zgodnie z dokumentami do SL2014 

harmonogram w SL2014 jest inny niż harmonogram 

w POIiŚ 2007-2013 stanowiący załącznik do UoD

Zgodnie z dokumentami do SL2014 harmonogram w SL2014 

jest inny niż harmonogram w POIiŚ 2007-2013 - należy zmienić 

pytanie LS lub je usunąć. Z Harmonogramu w SL 2014 

przezentowanym przez beneficjenta nie jest możliwe 

udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 7 

Uwaga uwzględniona

Pytanie zostało przeformułowane i przeniesione na koniec bloku 

Postęp rzeczowy.

227 CUPT Załącznik nr 3a 3

Pytania do bloku Postęp rzeczowy wniosku o płatność 

beneficjenta - pytanie nr 10  - o jaki harmonogram 

chodzi w pytaniu? zgodnie z dokumentami do SL2014 

harmonogram w SL2014 jest inny niż harmonogram 

w POIiŚ 2007-2013  stanowiący załącznik do UoD

Zgodnie z dokumentami do SL2014 harmonogram w SL2014 

jest inny niż harmonogram w POIiŚ 2007-2013 - należy zmienić 

pytanie LS lub je usunąć. Z Harmonogramu w SL 2014 

przezentowanym przez beneficjenta nie jest możliwe 

udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 10

Uwaga 

nieuwzględniona

Doprecyzowano pytanie zgodnie z terminologią z zał. do UoD pn. 

Harmonogram Realizacji Projektu.

228 CUPT Załącznik nr 3a 4

Pytania do bloku Postęp finansowy wniosku o 

płatność beneficjenta - pytanie nr 5 jest identyczne z 

pytaniem nr 1 z bloku Załączniki wniosku o płatność 

beneficjenta - należy usunąć pytanie nr 5

Dublowanie się zakresu  pytań w LS
Uwaga 

nieuwzględniona

Pytanie dotyczy zakładki: Zestawienie dokumentów, gdzie przy 

każdej pozycji jest miejsce na załącznik



229 CUPT Załącznik nr 3a 6

Pytania do bloku Postęp finansowy wniosku o 

płatność beneficjenta - pytanie nr 23 - czy zasada 

dotycząca 5% płatności końcowej nie dotyczy pjb. Czy 

w takim przypadku istnieje możliwość poświadczania 

wydatków przekraczających 5% płatności końcowej 

na etapie wniosków o płatność pośrednią dla pjb bez 

zatwierdzenia wniosku o płatność końcową jak to ma 

miejsce w przypadku zmiany zapisów §8 ust 1 UoD 

dla GDDKiA w PO IiŚ 2007-2013?

Uwaga uwzględniona Usunięto pytanie z listy sprawdzającej

230

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 3a 

Pytania do bloku 

Postęp finansowy

wniosku o płatność 

beneficjenta, 

Zakładka zwroty 

korekty pkt 6

7
Proponuje się doprecyzowanie przedmiotowego 

pytania.

Przedmiotowe pytanie jest niejasne.  Należy jednoznacznie 

określić, o jakie korekty chodzi. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Pytanie ma na celu potwierdzenie czy uwzględniono wszystkie 

korekty 

231 CUPT Załącznik nr 3a 8

Dodatkowe pytania do wniosku o płatność - pytanie 

nr 1 i nr 2 - o jaki harmonogram chodzi w pytaniu? 

zgodnie z dokumentami do SL2014 harmonogram w 

SL2014 jest inny niż harmonogram w POIiŚ 2007-

2013  stanowiący załącznik do UoD

Zgodnie z dokumentami do SL2014 harmonogram w SL2014 

jest inny niż harmonogram w POIiŚ 2007-2013 - należy zmienić 

pytanie LS 

Uwaga uwzględniona

232 CUPT Załącznik nr 3a 9

Dodatkowe pytania do wniosku o płatność  - pytanie 

nr 6 - w PO IiŚ 2014-2020 nie występuje dokument o 

nazwie wniosek o potwierdzenie wkładu 

finansowego. Poza tym w PO IiŚ 2014-2020 zmieniły 

się zasady weryfikacji czy projekt jest duży - obecnie 

weryfikuje się czy przekracza koszty kwalifikowalne a 

nie koszty całkowite projektu jak to wynika z pytania 

nr 6 w LS - należy zmienić treść pytania

Pytanie w LS nie zgodne z zasadami dotyczącymi weryfikacji 

dużego projektu w ramach PO IiŚ 2014-2020
Uwaga uwzględniona

233
Ministerstwo 

Zdrowia

Załącznik nr 

3a/Dodatkowe 

pytania do wniosku o 

płatność 

beneficjenta/Pytanie 

nr 2 

8

Zasadnym byłoby sprecyzowanie określenia 

"porównywalne" i ewentualnie określić procentowo, 

jaka zmiana w odniesieniu do zapisów w umowie o 

dofinansowanie jest akceptowalna, żeby stwierdzić, 

że wskazane wartości są porównywalne. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Treść pytania we wzorze pozostaje niezmieniona. Niemniej jednak, 

IP może doprecyzować pytanie na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń.

234

Instytut Nafty i 

Gazu - 

Państwowy 

Instytut 

Badawczy

Załącznik nr 3a 

Weryfikacja 

kwalifikowalności 

poszczególnych 

wydatków pkt 5.1

11 Należy usunąć pkt 5.1 oraz skorygować numerację. Brak pytania w pkt. 5.1. Uwaga uwzględniona

235 NFOŚiGW
Załącznik nr 3a, część 

V
11 Należy wypełnić pkt 5.1 Wskazany pkt w liście sprawdzającej jest niewypełniony. Uwaga uwzględniona

236
Ministerstwo 

Zdrowia

Załącznik nr 

3a/Rozdział V/pkt 5.1  
11 Puste pole w pkt 5.1 Uwaga uwzględniona



237
Ministerstwo 

Zdrowia

Załącznik nr 

3a/Rozdział V. 

Weryfikacja 

kwalifikowalności 

poszczególnych 

wydatków

W odniesieniu do pytań zawartych w Liście 

sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność 

beneficjenta, tj: pkt 10.1.2, pkt 10.1.3, pkt. 10.2.2, pkt 

10.2.6.1, pkt 10.3.3, pkt 10.3.7, pkt 10.3.13.5, pkt 

10.3.13.6, pkt 10.3.14.3, pkt 10.3.14.4, sugeruje się 

doprecyzowanie pytań poprzez dopisanie odpowiedzi 

wskazujących znaczenie użycia "Tak"/"Nie": 

"Odpowiedź Tak = nie przekracza; odpowiedź Nie = 

przekracza" (adekwatnie do treści zawartej m.in. w 

pkt 22 listy sprawdzającej (str. 6) w części - Pytania 

do bloku Postęp finansowy wniosku o płatność 

beneficjenta).

Sugeruje się również przeformułowanie pytań, w 

których odpowiedz „Nie” wskazuje na brak 

niezgodności w realizacji projektu, tj. „Pytania do 

bloku Postęp rzeczowy beneficjenta o płatność” pkt 

7, pkt 8 oraz „Dodatkowe pytania do wniosku 

beneficjenta o płatność”, pkt 6, przykładowo: pytanie 

nr 7 w ramach bloku Postęp rzeczowy: „Czy dane 

przedstawione w tabelach: „Czy dane przedstawione 

w tabelach: Postęp rzeczowy realizacji projektu, 

Wskaźniki produktu i Wskaźniki rezultatu wskazują na 

opóźnienia  w realizacji projektu co najmniej  o 6 m-

cy w stosunku do przyjętego harmonogramu lub też 

uzasadniają przypuszczenie, że ukończenie projektu 

nie nastąpi w terminie wynikającym z 

harmonogramu?” można zmienić na „Czy dane 

przedstawione w tabelach: Postęp rzeczowy realizacji 

projektu, Wskaźniki produktu i Wskaźniki rezultatu 

wskazują na brak opóźnienia  w realizacji projektu 

przekraczającego  6 m-cy w stosunku do przyjętego 

Sugerowane zmiany poprawią czytelność Listy sprawdzającej 

oraz pozwolą osobom dokonującym weryfikacji Listy 

sprawdzającej na natychmiastowe zwrócenie uwagi na 

obszary, w których wystąpiły problemy w zakresie rzeczowym 

lub finansowym projektu. 

Uwaga uwzględniona

Przeformułowano pytania tak, aby uniknąć pytań z zaprzeczeniem z 

wyjątkiem 10.3.7, które ze względu na brzmienie pytania pozwala 

na jednoznaczne udzielenie odpowiedzi TAK/NIE.

238 NFOŚiGW
Załącznik nr 3a, część 

V
12

Pkt 7 należy uzupełnić o poz. dotyczącą "Rozliczenia 

zaliczki dla wykonawcy"

Skoro celem kontroli jest potwierdzenie, że wydatki 

zadeklarowane przez beneficjentów na pokrycie 

poszczególnych operacji zostały rzeczywiście poniesione w 

sposób zgodny z programem operacyjnym, należy sprawdzić 

czy wypłacona zaliczka została spożytkowana na 

zadeklarowany i kwalifikowany cel.

Uwaga uwzględniona

Należy mieć na uwadze, że w trakcie kontroli wniosku o płatność 

zaliczka nie musi być rozliczona a prace nie muszą być wykonane. 

Dlatego negatywna odpowiedź na to pytanie nie stoi na 

przeszkodzie uznaniu wydatku za kwalifikowalny, ale oznacza 

konieczność monitorowania wydatku w przyszłości np. podczas 

kontroli na zakończenie.

239 CUPT Załącznik nr 3a 13

Pytanie nr 10 ppkt 2) błędna nazwa Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych 2014-2020 jest Szczegłówy 

Opis Priorytetów a powinno być SzOOP 2014-2020

Należy poprawić zapis w pytaniu Uwaga uwzględniona

240 CUPT Załącznik nr 3a 14

Pytanie nr 10.2.2 - błędna nazwa wytycznych 

powinno być Wytyczne w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020

Nazwa Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach PO IiŚ na lata 2014-2020 - pojawia się w projekcie 

dokumentu pt. Wytycznych MIiR w zakresie kontroli dla PO IiŚ 

2014-2020 - należy poprawić nazwę dokumentu

Uwaga uwzględniona

prawidłowa nazwa to Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014 - 2020

241
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 1

pkt 1a) - w perspektywie 14-20 nie przewiduje się 

tworzenia dokumentu pn. System wdrażania - krótki 

opis systemu realizacji projektów PT POIiŚ będzie 

zawarty w Podręczniku wdrażania dla beneficjentów 

X. osi priorytetowej - Pomoc techniczna w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (dalej Podręcznik wdrażania),

Uwaga uwzględniona

242
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 1

pkt 1 d) - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 nie 

dotyczą projektów PT POIiŚ - proszę o usunięcie

Uwaga uwzględniona



243
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 1

w pkt 1 konieczne jest dodanie Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 

EFS oraz FS na lata 2014-2020

Uwaga uwzględniona

244
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 1

w pkt 1e) proszę o wskazanie aktualnej nazwy 

dokumentu - Wytyczne w zakresie wykorzystania 

środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

Uwaga uwzględniona

245
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 2

Czy rozporządzenie o którym mowa w pkt 1h 

obowiązuję dla PO 14-20?
Uwaga uwzględniona

246
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 2

w pkt 1i) proszę o zmianę na: Zalecenia w zakresie 

wzoru wniosku beneficjenta w ramach PT POIiŚ 2014-

2020

Uwaga uwzględniona

247
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 2

proszę o wykreślenie dokumentu wskazanego w pkt 

2a)i)
Plan działań nie dotyczy beneficjentów POIiŚ Uwaga uwzględniona

248
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 3 proszę o wykreślenie punktu  2b)xi)

w POIiŚ 14-20 nie przewiduje się powoływania podkomitetów 

monitorujących
Uwaga uwzględniona

249
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 3 w pkt 2b x) proszę o dodanie regulamin KM POIiŚ Uwaga uwzględniona

250
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 3

proszę o skorygowanie literówki w przypisie nr 3 na 

str. 3 (prze zamiast przez)
Uwaga uwzględniona

251
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 4

w rozdziale 3 pkt 3 proszę o zmianę brzmienia: 

Przestrzeganie dla każdej kategorii wydatków zasad 

informowania o finansowaniu poszczególnych 

wydatków ze środków unijnych zgodnie z zasadami 

określonymi w odpowiednich  wytycznych. 

Uwaga uwzględniona

252
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 5

pkt 4 (pierwsze zdanie na str. 5) - proszę o wskazanie 

aktualnej nazwy dokumentu tj. Szczegółowym 

Opisem Osi Priorytetowych POIiŚ

Uwaga uwzględniona

253
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 5

pkt 5 Ze zdania W przypadku, gdy kontrolowana 

instytucja rozlicza się za pomocą… - proszę o 

wykreślenie "(zgodnie ze wzorem opracowanym 

przez IZ i umieszczonym na stronie POIiŚ)."

Uwaga uwzględniona

254
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 5

pkt 6a proszę o modyfikację pierwszego zdania 

zgodnie z propozycją: "Sprawdzenie czy wydatki na 

szkolenia ze środków PT POIIŚ poniesiono dla osób 

rzeczywiście zaangażowanych w realizację zadań 

kwalifikowalnych w ramach POIiŚ. "

Uwaga uwzględniona

255 NFOŚiGW

Uwaga  Ogólna- 

załacznik nr 1 do 

wytycznych pkt. 4.4.1

Brak zasady postępowania w przypadku aneksów do 

umów o wartości do 20 tyś zł. Wytyczne powinny 

zostać uzupełnione o tą kwestię.

Uwaga 

nieuwzględniona

W takim przypadku stosuje się generalną zasadę opisaną  w 

podrozdziale 4.4 pkt 1 lit. B wskazującą na możliwość 

przeprowadzenia kontroli doraźnej. Reguły, jakimi należy się 

kierować przy ocenie dopuszczalności danej zmiany należy 

256
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 6

w pkt 7a zdanie pierwsze: proszę o modyfikację 

zgodnie z propozycję "Weryfikacja czy zakupu 

oprogramowania, sprzętu informatycznego i 

biurowego dokonano zgodnie z zasadami 

wynikającymi z Wytycznych w zakresie wykorzystania 

środków pomocy technicznej na lata 2014-2020".

Uwaga uwzględniona



257
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 6

w pkt 7a zdanie trzecie - proszę o modyfikację 

zgodnie z propozycją: "Należy również w kolejnych 

latach weryfikować, czy nie są dokonywane kolejne 

zakupy sprzętu, oprogramowania dla osób, dla 

których został on zakupiony w poprzednim okresie 

np.. Czy dla danego wydziału, w którym nie zmieniła 

się liczba osób wykonujących zadania kwalifikowalne 

w ramach POIiŚ nie zakupiono kolejnych sztuk 

sprzętu, oprogramowania, jeżeli nie został on 

całkowicie zamortyzowany lub nie uległ zużyciu,"

Uwaga uwzględniona

258
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 6

w pkt 7b proszę o usunięcie "podkomitetów 

Monitorujących POIiŚ - ponieważ nie przewiduje się 

ich powoływania oraz usunięcie przypisu 5 jako 

nieaktualnego.

Zasady doboru próby do kontroli, zgodnie z postanowieniami 

Wytycznych zawarte są w innym dokumencie.
Uwaga uwzględniona

259
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 6 i 7 

pkt 7c - proszę o modyfikację zapisu zgodnie z 

propozycją: Zgodność zawierania umów 

cywilnoprawnych z Wytycznymi w zakresie 

wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 

2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 20114-

2020. Należy skontrolować wszystkie zawarte umowy 

cywilnoprawne finansowane z PT POIiŚ, zwłaszcza 

pod kątem celowości zatrudnienia osób w takiej 

formie oraz zweryfikować, czy umów nie zawierano z 

własnymi pracownikami. Ponadto należy 

przeanalizować, czy zakres usługi dla osób 

podpisujących umowy cywilnoprawne obejmował 

zadania kwalifikowalne do refundacji z PT POIiŚ".

uwaga uwzględniona

260 CUPT

Załącznik nr 4 "Reguły 

oraz minimalny zakres 

kontroli na miejscu 

realizacji Planów 

Działań Pomocy 

Technicznej", Rozdział 

3 pkt 7 c)

6

Należy zweryfikować i ewentualnie skorygować zapis, 

w myśl którego dopuszcza się możliwość 

kwalifikowania w ramach PT POIiŚ wydatków na 

umowy cywilno-prawne zawierane przez daną 

instytucję z własnymi pracownikami. 

Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków 

pomocy technicznej na lata 2014-2020" takie wydatki są w 

ramach PT  jednoznacznie określane jako niekwalifikowalne. 

Uwaga uwzględniona

261 CUPT

Załącznik nr 4 "Reguły 

oraz minimalny zakres 

kontroli na miejscu 

realizacji Planów 

Działań Pomocy 

Technicznej", Rozdział 

3 pkt 7 c)

6

Wśród dokumentów wskazanych w pkt 7 C) należy 

uwzględnić także "Wytycznymi w zakresie 

wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 

2014-2020"

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy 

technicznej na lata 2014-2020 są jednym z głównych 

dokumentów regulujących kwalifikowalność wydatków dla PT 

POIiŚ 2014-2020. 

Uwaga uwzględniona

262 CUPT

Załącznik nr 4 "Reguły 

oraz minimalny zakres 

kontroli na miejscu 

realizacji Planów 

Działań Pomocy 

Technicznej", Rozdział 

3 pkt 7 c) oraz pkt 8.

6

Należy skorygować tytuł przywołanego dokumentu 

"System wdrażania XIV i XV osi priorytetowej 

(POMOC TECHNICZNA) w ramach POIiŚ". Powinno 

być: "System Wdrażania X Osi Priorytetowej (Pomoc 

Techniczna) w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastriktura i Środowisko" lub "System Wdrażania"

Proponowana zmiana ma charakter redakcyjny. Nowe 

brzmienie zgodne z Rozdziałem 2 pkt 1 a) Załacznika 4.

Uwaga częściowo 

uwzględniona
w perspektywie 2014-2020 nie będzie takiego dokumentu

263 CUPT

Załącznik nr 4 "Reguły 

oraz minimalny zakres 

kontroli na miejscu 

realizacji Planów 

Działań Pomocy 

Technicznej", Rozdział 

3 pkt 7 c)

7

Proponuje się przeformułowanie ostatniego zdania 

na: "Ponadto, należy przeanalizować, czy zakres 

usługi, objętej umową cywilno-prawną dotyczy zadań 

realizowanych w ramach POIiŚ"

Uwaga redakcyjna w celu uzyskania jednoznaczności zapisu.
Uwaga częściowo 

uwzględniona

Treść zdania brzmi: "Ponadto należy przeanalizować, czy zakres 

usługi dla osób podpisujących umowy cywilnoprawne obejmował 

zadania kwalifikowalne do refundacji z PT POIiŚ."



264
WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 7

w pkt 8 proszę o wykreślenie "Systemem Wdrażania 

XIV i XV Osi priorytetowej (Pomoc techniczna) w 

ramach POIiŚ" - dokument nie ma zastosowania dla 

POIiŚ 14-20.

punkt powinien zostać skonsultowany z WIP DPI Uwaga uwzględniona

265

WZPT DPI (IZ 

POIiŚ)
Załącznik nr 4 7

w pkt 9 proszę o aktualizację dokumentów. Plan 

Ewaluacji POIiŚ na lata 2007-2013 nie ma 

zastosowania do POIiŚ 14-20.

punkt powinien zostać skonsultowany z WKPiE DPI Uwaga uwzględniona

266 MG Załącznik 4 6

pkt 7) c), pkt 8, pkt 9 - część przywołanych 

dokumentów dotyczy perspektywy finansowej 

2007-2013

Uwaga uwzględniona

267 MG Załącznik nr 4 2

pkt 2) a) i) "Plan działań na rzecz zwiększenie 

potencjału administracyjnego jednostek 

zaangażowanych w realizacje PO w Polsce w 

latach 2007-2013" - dokument dotyczy 

perspektywy finansowej 2007-2013

Uwaga uwzględniona

268 MG Załącznik nr 4 2 pkt 2) a) vi) do usuniecia opisy stanowisk wymienione są już w pkt 2) a) ii) Uwaga uwzględniona Usunięto pkt. 2) a) ii)

269 MG Załącznik nr 4 3

pkt 2) b) vi) proponowany zapis "w przypadku 

delegacji osób uczestnicących w szkoleniach, 

polecenia wyjazdu słuzbowego i dokumenty 

potwierdzające wysokość wydatku (np. bilet, 

faktura za hotel itd.)

uszczegółowienie i ujednolicenie z pkt 2) b) xiii) bądź 

scalenie w jeden zapis

Uwaga uwzględniona

270 MG Załącznik nr 4 3

2) b) xiv) proponowany zapis "ewidencja sprzętu 

i wyposażenia zakupionego ze środków PT POIiŚ 

wraz z listą osób do niego przypisanego" 

Trwałość projektu w kontekście wydatków 

finansowanych z PT dotyczy nie tylko komputerów. 

Ewidencja powinna obejmować także inny sprzęt i 

wyposażenie

Uwaga uwzględniona

271 MG Załącznik nr 4 3 i 4

2) b) vii) , 3) c) oraz 4) a) proponowany zapis 

"faktury lub dokumenty księgowe o 

równoważnej wartości"

Uwaga uwzględniona

272 MG Załącznik nr 4 3

w pkt 3) dot. kategorii Informacja i promocja IP 

proponuje dodanie dokumentów do 

sprawdzenia:                                                                            

"f)w przypadku delegacji , polecenia wyjazdu 

słuzbowego i dokumenty potwierdzające 

wysokość wydatku (np. bilet, faktura za hotel 

itd.),                                                                                                                      

g) umowy z wykonawcami,                                                                                    

h) w przypadku szkoleń dla Beneficjenów listy 

obecności ze szkoleń"

Uwaga uwzględniona

273 MG Załącznik nr 4 4

w pkt 4) dot. kategorii Ewaluacja IP proponuje 

dodanie dokumentów do sprawdzenia:     "e) 

umowy z wykonawcami"

Uwaga uwzględniona Dodano pkt c)

274 MG Załącznik nr 4 4

w pkt 4) IP proponuje dodanie do zapisu 

"zweryfikowanie prawidłowego opisu oryginału 

dowodu ksiegowego 

Uwaga uwzględniona


