
L.P. Instytucja Część wytycznych Uwagi Uzasadnienie Odniesienie Wyjaśnienie 

1 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego za 
pośrednictwem Biura 
Związku Województw 
RP 

Ogólna uwaga 

Zalecenia edytorskie mówią, że w wersach, które mają powyżej 40 
znaków, nie powinniśmy zostawiać na końcu pojedynczych liter, 
czyli a, i, o, u, w, z. Wymienione przyimki i spójniki powinny zostać 
przeniesione na początek kolejnego wersu.  

Uwaga stylistyczna Uwzględniona  

2 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego za 
pośrednictwem Biura 
Związku Województw 
RP 

Ogólna uwaga 

Definicja Jednostki Wspierającej (JW.) W projekcie Wytycznych ds. 
zasady partnerstwa jest wskazana następująca definicja: 
„Jednostka Wspierająca  (jw.– - podmiot, któremu w drodze 
porozumienia albo umowy zawartych z instytucją odpowiedzialną 
za realizację inwestycji została powierzona realizacja części zadań 
związanych z realizacją inwestycji, w szczególności samorząd 
województwa,” Natomiast w innym dokumencie tj. projekcie 
Wytycznych w zakresie kontroli oraz w projekcie Wytycznych w 
zakresie sprawozdawczości i monitorowania jest wskazana 
następująca definicja: „Jednostka wspierająca plan rozwojowy 
(JW) – podmiot, któremu w drodze porozumienia albo umowy 
zawartych z IOI, została powierzona realizacja zadań w ramach 
inwestycji,” Proponuje się doprecyzowanie ww. zapisów i 
ujednolicenie definicji 

Brak spójności w zapisach Uwzględniona 
Definicje zostały ujednolicone we wszystkich 
Wytycznych. 

3 Ministerstwo Zdrowia 
Rozdział 1. Cel i 
podstawa prawna 
Wytycznych 

W Słowniku pojęć i skrótów można wprowadzić definicję decyzji 
wykonawczej poprzez odesłanie do art. 20 ust. 1 rozporządzenia 
RRF. 

Usystematyzowanie opiniowanego dokumentu. Uwzględniona  

4 Business Centre Club 
Rozdział 1. Cel i 
podstawa prawna 
Wytycznych 

ust. 2 Niespójność, schemat 1 i schemat 2 dotyczą TYLKO 
REALIZACJI INWESTYCJI. Nie ma mowy o monitorowaniu przez 
SL21 kamieni milowych. Czy to nie jest zatem błąd? 

 Odrzucona  

Wyjaśnienie: Inwestycje powiązane są ze 
wskaźnikami. Do monitorowania kamieni 
milowych odnoszą się zapisy wytycznych 
dotyczące monitorowania reform.  

5 Business Centre Club 
Rozdział 1. Cel i 
podstawa prawna 
Wytycznych 

ust. 3 Jaki jest powód specjalnego podkreślenia tego faktu?  Odrzucona  

Wyjaśnienie: Powodem poruszenia tej kwestii jest 
potrzeba uzyskania jasności w sprawie tego, kogo 
IOI delegują do wykonywania wspomnianych w 
zapisie zadań. 

6 Ministerstwo Zdrowia 
Rozdział 2. Podział 
zadań w zakresie 
sprawozdawczości 

Błędny zapis art. rozporządzenia RRF dotyczącego realizacji 
wspólnych wskaźników: jest art. 27, a powinno być art. 29 ust. 4. 

Odesłanie do właściwego odnośnika w rozporządzeniu 
RRF. 

Uwzględniona  

7 Business Centre Club 
Rozdział 2. Podział 
zadań w zakresie 
sprawozdawczości 

ust. 2 Jak są komunikowane ustalenia operacyjne? I komu?  Odrzucona  

Wyjaśnienie: Ustalenia operacyjne po ich 
podpisaniu przez strone polską i KE, będą 
opublikowane na portalu internetowym 
www.funduszeeuropejskie.pl. 

8 Business Centre Club 
Rozdział 2. Podział 
zadań w zakresie 
sprawozdawczości 

ust. 3 Może lepiej rozbić na dwa punkty pokazując kto za co 
odpowiada? Lepiej wybrzmi. 

 Odrzucona 
Wyjaśnienie: Zapis jest wystarczająco jasny, 
załącznik 1 do porozumienia dotyczy reform i 
inwestycji. 

9 Business Centre Club 
Rozdział 2. Podział 
zadań w zakresie 
sprawozdawczości 

ust. 4 Delegowania do JW? Czy istnieje też inny kierunek 
delegowania? Należałoby doprecyzować. 

 Odrzucona 
Wyjaśnienie:  Nie istnieje inny kierunek 
delegowania. Delegowanie zadań do JW następuje 
poprzez zawarcie z JW umowy bądź porozumienia. 



10 Business Centre Club 
Rozdział 2. Podział 
zadań w zakresie 
sprawozdawczości 

ust. 5 Istotnym uchybieniem jest brak zamodelowania systemu 
informatycznego w schemacie 2, który obejmie OO. Nie jest jasne 
w jaki sposób może odbywać się migracja danych między SL21 a 
ostatnią milą, czyli systemem komunikacji IOI/JW<->OO. 
Pozostawienie tej kwestii samej sobie będzie to rodziło duże 
obciążenia organizacyjne/kosztowe/czasowe. Tym bardziej jest to 
istotne bo nie ma środków w KPO na zarządzanie. 

 Odrzucona  
Uwaga niezrozumiała. OO otrzyma dostęp do 
CST2021 po podpisaniu umowy o  objęcie 
wsparciem swojego przedsięwzięcia.  

11 Ministerstwo Zdrowia 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

Ust. 5 pkt g - w jakiej formie mają być przekazywane Sprawozdania 
poza systemem teleinformatycznym? 

Wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości 
interpretacyjnych. 

Odrzucona  
Wyjaśnienie: IK KPO poinstruuje w tym zakresie 
resorty, których dotyczyć będzie raportowanie z 
utrzymania kamieni milowych. 

12 Ministerstwo Zdrowia 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

Z zapisu pkt 6 wynika, że nie wszyscy OO będą mieć dostęp do 
systemu teleinformatycznego.  Warto doprecyzować jakie to są 
„stosowne przypadki”  oraz zwiększyć limit czasowy na 
wprowadzenie danych. W kontekście terminu (3 dni) można 
rozważyć zamianę: po zweryfikowaniu / potwierdzeniu  
wystąpienia zdarzenia (..) 

Należy wyjaśnić wątpliwość, czy system nie będzie 
obsługiwać wniosków o płatność i czy będą one 
składane w wersji papierowej lub za pomocą innych 
systemów informatyczny. Z definicją "stosownych 
przypadków" związany jest obowiązek 
sprawozdawczy. W przypadku OO postęp finansowy 
to każdy wydatek w ramach przedsięwzięcia, nie ma 
możliwości, aby wprowadzać go do 3 dni roboczych od 
jego poniesienia.  

Odrzucona 

Wyjaśnienie: Uwaga niezrozumiała. Wytyczne 
zawierają wystarczające zapisy pozwalające 
zrozumieć, że niektóre inwestycje będą 
realizowane w oparciu o '" własne" rozwiązania 
implementacyjne - niekoniecznie  informatyczne 

13 
Urząd Miejski 
Wrocławia 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

Nie zdefiniowano  zdarzenia warunkującego konieczność 
wprowadzenia zmiany  

Należy dodać definicję Odrzucona 

Wyjaśnienie: Zdarzeniem warunkującym 
wprowadzenie aktualizacji danych jest jakikolwiek 
fakt powiązanyz z postępem finansowym lub 
rzeczowym reformy/inwestycji/przedsięwzięcia, 
np. poniesienie wydatku, zrealizowanie zadania 
wynikającego z harmonogramu realizacji 
reformy/inwestycji/przedsięwzięcia itp.  

14 Ministerstwo Zdrowia 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

Ust. 2 pkt g - w jakiej formie mają być przekazywane Sprawozdania 
poza systemem teleinformatycznym? 

Wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych. Uwzględniona  
Wyjaśnienie: IK KPO poinstruuje w tym zakresie 
resorty, których dotyczyć będzie raportowanie z 
utrzymania kamieni milowych. 

15 
Urząd Miejski 
Wrocławia 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

pkt 6) - należy wydłużyć termin na wprowadzenie do systemu 
danych dot. postępu rzeczowego i finansowego  

Otrzymanie informacji dot. zakresu finansowego i 
rzeczowego jest zależne od obiegu dokumentów 
wewnątrz organizacji oraz usług zewnętrznych   (np. 
Poczty). Bez zdefiniowania zdarzeń warunkujących 
konieczność wprowadzenia zmiany (np. wykonanie 
przelewu, zaksięgowanie  płatności, podpisanie 
protokołu)  nie jest zasadne wprowadzenie w 
wytycznych  terminu 3-dniowego. Prosimy o zmianę 
zapisów. 

Odrzucona 
Wyjaśnienie: Zapis wprowadzony został w oparciu 
o doświadczenia z  monitorowania polityki 
spójności.  

16 Business Centre Club 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

ust. 1 Może lepiej rozbić na dwa osobne wątki? Monitorowanie 
reform osobno i monitorowanie i inwestycji osobno. Czemu nie 
ma tu mowy odpowiednio o wskaźnikach i kamieniach milowych? 

 Odrzucona  
Wyjaśnienie: Monitorowanie reform i inwestycji 
obejmuje też kamienie milowe i wskaźniki. 

17 Business Centre Club 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

ust. 2 Czy są w którejś z intytucji zbudowane procedury  
spełniające ten wymóg i pozwalające na monitoring od 1 lutego 
2020r.? 

 Odrzucona  

Wyjaśnienie: Po uzyskaniu przez instytucję 
gotowości do rozpoczęcia monitorowania, 
wszystkie wprowadzone dane powinny dotyczyć 
okresu od 1 lutego 2020r.  

18 Business Centre Club 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

ust. 3 Odbywa się?  Uwzględniona Zmieniono na "prowadzona jest". 



19 Business Centre Club 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

ust. 4 Brakuje w sprawozdawczości wątku budowania systemu nie 
tylko instytucjonalnego sprawozdawczości, ale merytorycznej 
interpretacji. Wytyczne skupiają się na wątku kto komu przekazuje 
i w jaki sposób, a nie ma tu w ogóle miejsca na pytanie CO jest 
przedmiotem sprawozdawczości i jak zbudować system 
interpretacji merytorycznej, żeby, przy tak rozproszonym 
mechanizmie nie dochodziło do nieporozumień interpretacyjnych. 
Prosty przykład - jeden ze wskaźników w kamieniach milowych 
mówi o liczbie podpisanych umów na koniec roku, za to w aneksie 
na ten sam koniec roku przypada data ZAKONCZENIA 
INTERWENCJI, którą rozumiałbym jako zamknięcie wszystkich 
projektów. 

 Odrzucona  

Wyjaśnienie: Sczegółowy zakres raportowania 
wynika z celów i wkażników inwestycji i 
determinują go dodatkowo m.in. zakres danych 
określony w porozumieniach instytucjonalnych IK 
KPO-IOI oraz ustaleniach operacyjnych z KE. 

20 Business Centre Club 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

ust. 5 To jest kuriozum w kontekście potrzeby optymalizacji 
procesów 

 Odrzucona  Wyjaśnienie: Brak propozycji zmian zapisów. 

21 Business Centre Club 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

ust. 6 OO mają korzystać z SL21?  Odrzucona  

Wyjaśnienie: Sprawozdawczość i monitorowanie 
ma odbywać się zgodnie ze schematami 
przedstawionymi na str. 9-12. Schematy 
uwzględnia m.in. rolę ostatecznych odbiorców 
wsparcia. 

22 Business Centre Club 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

ust. 6 W obu schematach mało realne  Odrzucona  Wyjaśnienie: Brak propozycji zmian zapisów. 

23 Business Centre Club 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

ust. 6 Brak w słowniku  Odrzucona Wyjaśnienie: Uwaga niezrozumiała.  

24 Business Centre Club 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

ust. 7 Bez OO niestety  Odrzucona  Wyjaśnienie: Brak propozycji zmian zapisów. 

25 Business Centre Club 

Rozdział 3. Założenia 
systemu 
sprawozdawczości i 
monitorowania 

ust. 7 Brakuje informacji, że w ramach schematu 2 IOI/RW musi 
sam zadbać o ściąganie informacji od OO. 

 Odrzucona 
Wyjaśnienie: Wynika to np. z rozdziału 1 ust. 3 
oraz ze schamatów przepływu danych w 
załącznikach 



26 Ministerstwo Zdrowia 
Rozdział 4. Procesy 
sprawozdawczości 

Ust. 3 pkt d) warto rozważyć uzupełnienie zapisu o zatwierdzone 
zbiorcze dane 

Stosując dobre praktyki z realizacji projektów w 
programach operacyjnych sprawozdania z postępu 
rzeczowego i finansowego są składane raz na kwartał 
a następnie weryfikowane przez instytucję 
pośrednicząca. Dopiero po zatwierdzeniu wniosku o 
płatność można generować wiarygodne dane w 
zakresie wskaźników i postępu finansowego. 

Odrzucona 

Wyjaśnienie: Są różne dobre praktyki. Wystarczy 
żeby dane były na bieżąca wprowadzane, a wtedy 
można generować obszerne raporty w trybie 
dobowym. 

27 Ministerstwo Zdrowia 
Rozdział 4. Procesy 
sprawozdawczości 

Do ust. 3 pkt b) ppkt ii) Dane do formularza sprawozdawczego 
powinny zostać wprowadzane po złożeniu sprawozdań 
finansowych w przypadku jednostek budżetowych. W sytuacji 
konieczności wprowadzania danych na bieżąco w postępie 
finansowym wymaga to dodatkowego zaangażowania personelu 
jak również dane te będą podlegały modyfikacjom ze względu na 
możliwość wystąpienia błędów.  

Może się okazać, że w niektórych sytuacjach nie 
będzie możliwe wprowadzanie danych do 3 dni 
roboczych.  

Odrzucona 
Wyjaśnienie: Zapis wprowadzony został w oparciu 
o doświadczenia z  monitorowania polityki 
spójności.  

28 Ministerstwo Zdrowia 
Rozdział 4. Procesy 
sprawozdawczości 

Ust. 3 pkt b ppkt ii oraz pkt c) ppkt ii Brak informacji w jakiej 
formie IOI ma udzielać dodatkowych wyjaśnień. 

Wyeliminowanie rozbieżności interpretacyjnych. Odrzucona 

Wyjaśnienie: Każdorazowo, gdy mowa w 
Wytycznych, że IK KPO może zwrócić się o 
dodatkowe informacje, będzie realizowane to zg z 
tradycyjną komunikacją w administracji publicznej 
(pismo, mail) 

29 
Urząd Miejski 
Wrocławia 

Rozdział 4. Procesy 
sprawozdawczości 

Rozdział opisuje zasady sprawozdawczości z realizacji KPO ,reform, 
inwestycji. Dokument nie uwzględnia sprawozdawczości z 
realizacji przedsięwzięcia. Zasadne jest uzupełnienie wytycznych 
lub informacja w jakim dokumencie takie zasady będą opisane. 

Wytyczne powinny być jednorodne i uwzględniać 
zapisy dotyczące sprawozdawczości na wszystkich 
poziomach. 

Odrzucona  

Wyjaśnienie: Raportowanie przedsięwzięć będzie 
odbywać się zgodnie ze schematem 2 
przedstawionym w Wytycznych. Zasady 
sprawozdawczości w tym zakresie zostały opisane 
w rozdziale 4. ust. 3 pkt. c. 

30 Ministerstwo Zdrowia 
Rozdział 4. Procesy 
sprawozdawczości 

W ust. 2 pkt d warto wprowadzić termin na odpowiedź ze strony 
IOR (np. 3 dni robocze). 

Pozwoli to na wyeliminowanie ewentualnych 
problemów z terminem na udzielenie dodatkowych 
wyjaśnień. 

Odrzucona 

Wyjaśnienie: Każdorazowo, gdy mowa w 
Wytycznych, że IK KPO może zwrócić się o 
dodatkowe informacje, będzie realizowane to zg z 
tradycyjną komunikacją w administracji publicznej 
(pismo, mail). W zależności od sytuacji i zakresu 
danych do uzupełnienia, będzie dostosowywany 
termin dla IOR. 

31 
Urząd Miejski 
Wrocławia 

Rozdział 4. Procesy 
sprawozdawczości 

str. 10-11 Nieczytelne rysunki dotyczące schematów, tekst oraz 
okienka nachodzą na siebie, bądź są niezrozumiałe np.. OOOO.  
Wnosimy o naniesie poprawek. 

Brak czytelności i przejrzystości schematów.  Uwzględniona 
Schematy zostały poprawione by były bardziej 
czytelne 

32 Ministerstwo Zdrowia 
Rozdział 4. Procesy 
sprawozdawczości 

ust. 3 pkt b) - IOI albo JW, jeśli została wyznaczona, wykazuje za 
pomocą formularza sprawozdawczego osiągnięte wartości 
wskaźników oraz postęp finansowy.   Jak ma wyglądać 
dokumentowanie / przedstawienie postępu finansowego przez IOI 
i JW? Czy postęp finansowy będzie sprawozdawany oddzielnie 
oprócz formularza sprawozdawczego? 

Wyeliminowanie ewentualnych rozbieżności 
interpretacyjnych. 

Odrzucona 
Wyjaśnienie: Uwaga niezrozumiała. Formularz 
sprawozdawczy służy do raportowania postępu 
rzeczowego i finansowego.  

33 Ministerstwo Zdrowia 
Rozdział 4. Procesy 
sprawozdawczości 

Ust 3 pkt c) ppkt i Warto doprecyzować jak często OO będzie 
zobowiązany składać formularz sprawozdawczy lub kto ustala 
częstotliwość składanych formularzy – IK KPO, IOI czy JW?  Brakuje 
informacji o zatwierdzaniu formularza.  

Uszczegółowienie procesu sprawozdawczości.  Odrzucona 

Wyjaśnienie: Za monitorowanie postępów 
realizacji inwestycji odpowiada IOI (art. 14 lh pkt 
11 UZPPR). Częstotliwość składania formularza 
pozostaje kwestią do ustalenia między IOI a OO, 
bądź JW a OO, jeśli jeśli wynika to z umowy lub 
porozumienia zawartego między IOI a JW. 



34 Business Centre Club 
Rozdział 4. Procesy 
sprawozdawczości 

ust. 1 pkt. c Zapis sugeruje, że dodatkowe zakresy informacji będą 
dystrybuowane poza systemem informatycznym. To bardzo 
niedobre rozwiązanie. Obowiązkiem dysponenta systemu 
informatycznego powinno być zagwarantowanie kanału przesyłu 
informacji dla całego niezbędnego zakresu.  

 Odrzucona 

Wyjaśnienie: Każdorazowo, gdy mowa w 
Wytycznych, że IK KPO może zwrócić się o 
dodatkowe informacje, będzie realizowane to zg z 
tradycyjną komunikacją w administracji publicznej 
(pismo, mail). W zależności od sytuacji i zakresu 
danych do uzupełnienia, będzie dostosowywany 
termin dla IOR. Na obecnym etapie, nie są jeszcze 
znane wszystkie możliwe wymogi KE dot. 
raportowania, stąd niemożliwe jest ich 
uwzględnienie w Wytycznych.   

35 Ministerstwo Zdrowia Słownik pojęć i skrótów 

14) System teleinformatyczny (CST) – system teleinformatyczny, o 
którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070, z późn. zm.), umożliwiający 
przetwarzanie informacji w formie elektronicznej, służący 
wymianie danych dotyczących reform i inwestycji między IOR lub 
IOI a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, 
udostępniony przez tego ministra, tworzony i utrzymywany przez 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do obsługi m.in. 
reform, inwestycji i przedsięwzięć KPO 

Zapis pełnej nazwy pozwoli na wyeliminowanie 
ewentualnych problemów interpretacyjnych. 

Odrzucona 
Wyjaśnienie: Definicja jest wystarczająco 
precyzyjna i odpowiada stanowi faktycznemu. 

36 Ministerstwo Zdrowia Słownik pojęć i skrótów 
W definicji wspólnych wskaźników warto zapisać pełną nazwę 
Rozporządzenia delegowanego KE 2021/2106. 

Powyższe pozwoli na zachowanie jednolitości w 
zapisie aktów prawnych. 

Uwzględniona  

37 Ministerstwo Zdrowia Słownik pojęć i skrótów 
20) ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju posiada już 
aktualny publikator - Dz.U. z 2021, poz. 1057 

Ujednolicenie zapisu aktów prawnych. Uwzględniona  

38 
Urząd Miejski 
Wrocławia 

Słownik pojęć i skrótów 

pkt 5) Kamienie milowe - w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia 
RFF, mierniki postępów w realizacji reformy, mające charakter 
jakościowy- nieprawidłowy skrót dotyczący rozporządzenia. Jest 
RFF, powinien być RRF 

Nieprawidłowy skrót dotyczący rozporządzenia. 
Należy dokonać korekty.  

Uwzględniona  

39 Ministerstwo Zdrowia Słownik pojęć i skrótów 

Proponuje się zmianę zapisu: 19) Wytyczne – Wytyczne w zakresie 
sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego 
współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności.  

Podana nazwa Wytycznych nie jest tożsama z nazwą 
opiniowanego dokumentu.  

Uwzględniona Nazwa Wytycznych została zmieniona. 



40 Ministerstwo Zdrowia Słownik pojęć i skrótów 
Definicje zawarte w trzech przedstawionych do konsultacji 
Wytycznych powinny zawierać jednakowe definicje 
poszczególnych pojęć oraz być uszeregowane alfabetycznie.  

Ujednolicenie pojęć pozwoli na wyeliminowanie 
ewentualnych problemów ze stosowaniem 
Wytycznych. Natomiast uszeregowanie alfabetyczne 
pozwoli na łatwiejsze wyszukiwanie pojęć i skrótów.  

Uwzględniona 
Słowniki we wszystkich Wytycznych IK KPO zostały 
ujednolicone. 

41 Business Centre Club 
Słownik pojęć i 
skrótów  

Czemu w tych wytycznych nie korzystamy ze SKANERA? Nie przyda 
się w procesie monitorowania wskaźników opartych o pomoc 
publiczną? W ogóle perspektywa pomocy publicznej nie jest ujęta 
w niniejszych wytycznych, dlaczego? Przecież to też jest 
sprawozdawczość. Rozumiem, że to ma być bardzo wąskie 
rozumienie sprawozdawczości, tylko na potrzeby  KPO, ale 
uważam, że to nie jest właściwe podejście. 

 Odrzucona  

Wyjaśnienie: Aplikacja Skaner przeznaczona jest 
do wykonywania zadań z zakresu kontroli, 
Wytyczne dotyczą natomiast sprawozdawczości i 
monitoringu. Pomoc publiczna jest monitorowana 
w ramach realizacji inwestycji oraz obecnie w 
ramach monitorowania gotowości instytucjonalnej 
inwestycji. 

42 Business Centre Club 
Słownik pojęć i 
skrótów  

Definicja Inwestycji Jak i w innych wytycznych brak definicji 
poszczególnych znaczeń oraz relacji między nimi. Dodatkowo - czy 
inwestycja nie wspiera reformy? I to nie jest cel takiej inwestycji? 
Wskaźniki inwestycji ok,. Jak ma się działanie do reformy? I nie 
lepsze byłoby sformułowanie /zdarzenie/? 

 Odrzucona  
Wyjaśnienie: Co do zasady inwestycje służą 
realizacji reform, ale są też reformy bez inwestycji 
i inwestycje bez reform. 

43 Business Centre Club 
Słownik pojęć i 
skrótów  

Definicja Przedsięwzięcia Czy na pewno tu powinniśmy wspominać 
o celach? 

 Odrzucona  
Wyjaśnienie: Każdy projekt realizowany jest w 
jakims celu. 

44 Business Centre Club 
Słownik pojęć i 
skrótów  

Definicja Schemat 1 Które inwestycje będą działały w tym 
schemacie? Są takie? Jak czytałem wskaźniki to wydaje mi się, że 
wszystkie inwestycje opierają się na interakcji z OO 

 Odrzucona  
Wyjaśnienie: W ramach KPO większość inwestycji 
monitorowana będzie w schemacie 2, są jednak 
takie, które monitorowane będą w schemacie 1. 

45 
Urząd Miejski 
Wrocławia 

Załącznik 1 Schemat 
przepływu informacji w 
systemie 
teleinformatycznym 

Schematy zawierają skrót OP, który nie został rozwinięty, 
należałoby rozwinąć skrót lub skorygować jeśli chodziło o OPN. 

Nieczytelność skrótu. Uwzględniona 
Skrót OP odnosił się do one page note i został 
usunięty. 

46 Ministerstwo Zdrowia 
Załącznik 2. Formularz 
sprawozdawczy 

Blok danych - źródła finansowania wydatków  Nazwa wiersza 
"Budżet państwa"   Czy w ramach inwestycji KPO przewiduje się 
wkład własny, jeśli tak nie może on być wydatkiem 
niekwalifikowalnym.  Należy rozważyć czy nie wskazać w 
formularzu pozycji kwoty podatku VAT finansowanego z budżetu 
państwa / JST / innych środków publicznych / środków 
prywatnych. 

Rozwiązanie wątpliwości związanych ze źródłami 
finansowania wydatków. 

Uwzględniona 
Kwestia zostanie wyjaśniona w instrukcji 
wypełniania formularza, po decyzji w zakresie 
sposobu finansowania poszczególnych inwestycji 

47 Ministerstwo Zdrowia 
Załącznik 2. Formularz 
sprawozdawczy 

Wiersz - "Rodzaj wniosku" Skoro wniosek nie będzie podstawą 
wypłaty refundacji (również płatności zaliczkowej i płatności 
końcowej) czy to oznacza, że nie będzie to wniosek OO o płatność i 
część związana z finansami nie będzie wypełniana?  Jaka jest 
zasada wypełniania tego rodzaju wniosku, tj. w jakiej sytuacji jaki 
rodzaj wniosku powinien zostać zaznaczony? Czy w takim razie 
wnioski skutkujące wypłatą środków OO maja być składane poza 
tym systemem teleinformatycznym lub przewidziany jest inny 
formularz wniosku o płatność? 

Konieczność wyjaśnienia wątpliwości związanych ze 
składaniem wniosków. 

Odrzucona 

Wyjaśnienie: Wniosek ma charakter 
sprawozdawczy, ale może też być w schemacie 2 
wykorzystywany do wnioskowania o refundację. 
Nie jest to przedmiotem Wytycznych i zależy od 
decyzji IOI.  



48 Ministerstwo Zdrowia 
Załącznik 2. Formularz 
sprawozdawczy 

Wiersz "Wydatki kwalifikowane w tym VAT"  Czy wskazanie w 
nazwie wiersza podatku VAT jest poprawne?  

Z opisu wynika, że VAT nie jest wydatkiem 
kwalifikowanym, z tego względu nie powinien się 
pojawiać w polu formularza sprawozdawczego w 
pozycji wydatki kwalifikowalne.  

Odrzucona 

Wyjaśnienie: Kwestia zostanie wyjaśniona w 
instrukcji wypełniania formularza, po decyzji w 
zakresie sposobu finansowania poszczególnych 
inwestycji. 

49 
Urząd Miejski 
Wrocławia 

Załącznik 2. Formularz 
sprawozdawczy 

Wniosek za okres do… Wybór z kalendarza daty (dnia 
poprzedzającego dzień złożenia poprzedniego formularza 
sprawozdawczego) - błędny zapis 

Zgodnie ze wskazanymi w dokumencie zapisami data 
dotycząca końca okresu sprawozdawczego jest 
wcześniejszy od daty dotyczącej jego początku. 
Powinno być: Wybór z kalendarza daty (dnia 
poprzedzającego dzień złożenia kolejnego  formularza 
sprawozdawczego)  

Odrzucona 

Wyjaśnienie: Kwestia zostanie wyjaśniona w 
instrukcji wypełniania formularza, po decyzji w 
zakresie sposobu finansowania poszczególnych 
inwestycji. 

50 
Urząd Miejski 
Wrocławia 

Załącznik 2. Formularz 
sprawozdawczy 

W pierwszym wierszu na str. 17 napisano, że pole  formularza 
sprawozdawczego to "Wydatki kwalifikowalne, w tym VAT", 
natomiast przy opisie pola wpisano, że należy wpisać kwotę dla 
danego kosztu, a w przypadku KPO, VAT nie jest wydatkiem 
kwalifikowalnym. W takiej sytuacji użycie w nazwie pola "w tym 
VAT" wydaje się być mylące. 

Informacje podane w nazwie pola nie do końca 
współgrają z opisem pola. użycie w nazwie pola "w 
tym VAT" wydaje się być mylące. Wnosimy o 
naniesienie poprawek w celu uniknięcia niejasności. 

Odrzucona 

Wyjaśnienie: Kwestia zostanie wyjaśniona w 
instrukcji wypełniania formularza, po decyzji w 
zakresie sposobu finansowania poszczególnych 
inwestycji. 

51 
Urząd Miejski 
Wrocławia 

Załącznik 2. Formularz 
sprawozdawczy 

Jaki dokument będzie podstawą do wypłaty środków?  Wnosimy o 
doprecyzowanie. 

cytat: Rodzaj wniosku:  Niezależnie od wybranych 
pozycji, wnioski te będą pełniły funkcję jedynie 
formularza sprawozdawczego i nie będą bezpośrednią 
podstawą do refundacji wydatków ostatecznym 
odbiorcom. 

Odrzucona 

Wyjaśnienie: Wniosek ma charakter 
sprawozdawczy, ale może też być w schemacie 2 
wykorzystywany do wniskowania o refunację. Nie 
jest to przedmiotem Wytycznych i zależy od 
decyzji IOI.  

52 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego za 
pośrednictwem Biura 
Związku Województw 
RP 

Załącznik 2. Formularz 
sprawozdawczy 

Wydatki kwalifikowalne, w tym VAT Kwota dla danego kosztu. 
Uwaga! W przypadku KPO, VAT nie jest wydatkiem 
kwalifikowalnym. Propozycja zmiany: usunąć zapis „w tym VAT” 
jeżeli w przypadku KPO VAT co do zasady nie jest wydatkiem 
kwalifikowalnym. 

Brak spójności zapisów. Odrzucona 

Część wydatków związanych z VAT może być 
kwalifikowalna w szczególnych przypadkach. W 
sytuacji,  gdy wspomniane wydatki ponoszą 
państwowe jednostki budżetowe, są one 
finansowane z budżetu państwa. 

52 
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Załącznik 3. 
Podsumowanie w 
zakresie osiągnięcia 
kamienia 
milowego/wskaźnika 
(one page note, 
sporządzany w języku 
polskim oraz 
angielskim) 

W nazwie załącznika słowo "angielskim" należy przenieść nad 
tabelę. 

Słowo "angielskim" znajduje się w złym miejscu. Uwzględniona  

 


