
Informacja pokontrolna z kontroli planowej nr 11/2017 służącej potwierdzeniu spełniania 
kryteriów desygnacji

1. Jednostka kontrolowana
Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD), realizujące 
zadania Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020, wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego funkcji 
Instytucji Zarządzającej RPO WD (IZ) oraz Instytucji Certyfikującej RPO WD (IC) dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2. Jednostka kontrolująca
Kontrolerzy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

1. Łukasz Chawawko – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – do dnia 31 marca 2018 r. kierownik zespołu 
kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 2/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

2. Agata Chrapek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego do 
dnia 31 marca 2018 r., od dnia 1 kwietnia 2018 r. kierownik zespołu kontrolującego,
na podstawie upoważnienia nr 1/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

Kontrolerzy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

3. Karina Kalisz – główny specjalista w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju – członek zespołu kontrolującego,

4. Marcin Berliński – starszy specjalista w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju – członek zespołu kontrolującego. 

na podstawie upoważnienia MR/13-UDK/18 z dnia 2 lutego 2018 r.

3. Termin kontroli

Czynności kontrolne na miejscu w dniach od 6 do 9 lutego 2018 r. Wyjaśnienia i informacje 
otrzymywane od jednostki kontrolowanej do dnia 12 kwietnia 2018 r.

4. Cel i zakres kontroli

Potwierdzenie spełniania przez IZ RPO WD następujących kryteriów desygnacji określonych 
w załączniku XIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (rozporządzenia 
ogólnego):

- 1.(i) istnienie struktury organizacyjnej obejmującej funkcje instytucji zarządzającej i instytucji 
certyfikującej i przydział funkcji w ramach każdej z tych instytucji, z zapewnieniem poszanowania, 
w stosownych przypadkach, zasady rozdziału funkcji.

- 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru do finansowania, w tym 
zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie szczegółowych celów i wyników 
stosowanych priorytetów, zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i).

- 3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu 
do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli na miejscu 
operacji.

- 3.B.(i) Procedury poświadczania składanych Komisji wniosków o płatność okresową.

- 3.B.(ii) Procedury sporządzania zestawienia wydatków i poświadczania, że jest ono prawdziwe, 
kompletne i rzetelne oraz że wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
z uwzględnieniem wyników wszystkich audytów.

Kontrola została przeprowadzona na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WD oraz IC RPO 
WD.
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5. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

5.1. Istnienie struktury organizacyjnej obejmującej funkcje instytucji zarządzającej i instytucji 
certyfikującej i przydział funkcji w ramach każdej z tych instytucji, z zapewnieniem 
poszanowania, w stosownych przypadkach, zasady rozdziału funkcji 

Funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WD pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego, poprzez 
komórki organizacyjne wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, przyjętym Uchwałą nr 4124/V/17 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 92/V/15 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu (Regulamin Organizacyjny UMWD). 
wersja dokumentu odpowiadająca badanemu Opisowi Funkcji i Procedur Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – wersja 4.0 (OFiP). 

Zgodnie z treścią OFiP pkt 2.2.1. - Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek, 
IZ RPO WD zapewnia rozdzielność swoich funkcji m.in. w zakresie zarządzania, wdrażania RPO WD 
(w tym naboru i oceny projektów, postępowania odwoławczego, zawierania umów o dofinansowanie, 
weryfikacji wniosków o płatność), kontroli systemowych i projektów (w tym kontroli na miejscu i na 
dokumentach), dokonywania płatności na rzecz beneficjentów/IP RPO WD, realizacji i rozliczania 
projektów własnych samorządu województwa dolnośląskiego, w tym w zakresie pomocy technicznej. 

Odpowiedzialność poszczególnych komórek UMWD za realizację zadań w ramach IZ RPO WD 
została wskazana, zgodnie z treścią przywołanego powyżej pkt OFiP, w Regulaminie Organizacyjnym 
UMWD, zapisach Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla IZ RPO WD (ZIW) oraz zakresach czynności 
i opisach stanowisk pracy pracowników komórek organizacyjnych UMWD, zaangażowanych 
w przygotowanie i realizację RPO WD 2014-2020. 

W realizację zadań obejmujących pełną obsługę Programu w ramach UMWD zaangażowany jest 
w szczególności Departament Funduszy Europejskich, w skład którego wchodzą:

 Wydział Zarządzania RPO (DEF-Z),
 Wydział Zarządzania Finansowego RPO (DEF-ZF),
 Wydział Wdrażania EFRR (DEF-W),
 Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O),
 Wydział Kontroli RPO (DEF-K),
 Wydział Wdrażania EFS (DEFS-W),

 Wydział Obsługi Wdrażania EFS (DEFS-O),
a także następujące departamenty:

 Departament Marszałka,
 Departament Prawny,
 Departament Organizacyjny i Kadr,
 Departament Rozwoju Regionalnego,
 Departament Budżetu i Finansów.
Zadania komórek organizacyjnych opisano w Zarządzeniach Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
w sprawie szczegółowych zakresów zadań poszczególnych Departamentów (zarządzenia 
są aktualizowane na bieżąco w zależności od zapotrzebowania i zmian w strukturze organizacyjnej 
UMWD). 

Umiejscowienie IZ RPO WD w systemie, z uwzględnieniem innych instytucji biorących udział 
w realizacji Programu Operacyjnego, opisano w OFiP w pkt 1.3 – Struktura systemu. Schematy 
przedstawiające organizacyjne powiązania między IZ, Instytucją Certyfikującą, Instytucjami 
Pośredniczącymi oraz Instytucją Audytową przedstawione zostały w OFiP, odpowiednio w Załączniku 
nr 1a – Struktura systemu zarządzania i kontroli RPO WD 2014-2020 oraz Załączniku nr 1b – 
Schemat powiązań w systemie zarządzania i kontroli RPO WD 2014-2020, które to wskazują na 
podział funkcji w poszczególnych instytucjach systemu instytucjonalnego RPO WD 2014-2020.

Funkcje IZ RPO WD zostały opisane w OFiP pkt 2.1.2. Wyszczególnienie funkcji i zadań pełnionych 
bezpośrednio przez instytucję zarządzającą, które są zgodne z art. 125 rozporządzenia ogólnego.

W system realizacji RPO WD 2014-2020 zostało włączonych 5 Instytucji Pośredniczących (IP RPO 
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WD), tj.:

 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca,

 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,

 Gmina Wałbrzych, pełniąca rolę lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej,

 Gmina Wrocław pełniąca rolę lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego,

 Miasto Jelenia Góra, pełniące rolę lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 
Jeleniogórskiej.

Wykaz zadań IZ RPO WD oraz IP RPO WD wskazano w OFiP w pkt 2.1.3. - Wyszczególnienie funkcji 
oficjalnie oddelegowanych przez instytucję zarządzającą, wskazanie instytucji pośredniczących oraz 
formy delegacji. Szczegółowy zakres obowiązków każdej IP RPO WD określają porozumienia zawarte 
pomiędzy IZ RPO WD i IP RPO WD: 
 Porozumienie z dnia 22.05.2015 r. nr DEF-Z/891/15 (ze zm.) w sprawie powierzenia zadań 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej,

 Porozumienie z dnia 22.05.2015 r. nr DEF-Z/890/15 (ze zm.) w sprawie powierzenia zadań 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy,

 Porozumienie z dnia 12 czerwca 2015 r. nr DEF-Z/985/15 (ze zm.) w sprawie powierzenia zadań 
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej,

 Porozumienie z dnia 9 czerwca 2015 r. nr DEF-Z/986/15 (ze zm.) w sprawie powierzenia zadań 
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego Gminie Wrocław jako Instytucji Pośredniczącej

 Porozumienie z dnia 11 czerwca 2015 r. nr DEF-Z/987/15 (ze zm.) w sprawie powierzenia zadań 
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego – Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej. 

IZ RPO WD, na podstawie art. 123 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm., zwanej dalej ustawą 
wdrożeniową), zostały powierzone zadania związane z certyfikacją wydatków do Komisji Europejskiej. 
Funkcję Instytucji Certyfikującej (IC) pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

W celu zagwarantowania rozdzielności funkcji zarządzania programem i certyfikacji, 
w strukturze organizacyjnej UMWD funkcję IC pełni, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym 
UMWD, wyodrębniona komórka organizacyjna – Wydział Certyfikacji RPO, umiejscowiona 
w Departamencie Prawnym. 
Funkcje IC zostały opisane w OFiP pkt 3.1.2 - Wyszczególnienie funkcji pełnionych przez instytucję 
certyfikującą. Stanowią one odzwierciedlenie uregulowań art. 126 rozporządzenia ogólnego. Zgodnie 
z przywołanym powyżej punktem OFiP  „organizacyjnie jak i personalnie, na poziomie realizacji zadań 
i ich nadzoru, w zakresie pełnionych funkcji merytorycznych zachowuje rozdzielność funkcji, tj. osoby 
biorące udział w procesie certyfikacji (w szczególności sporządzające, weryfikujące i zatwierdzające 
wnioski o płatność do KE oraz zestawienia wydatków) nie uczestniczą w realizacji następujących 
procesów, realizowanych w ramach IZ RPO WD: 

 proces wyboru projektów do dofinansowania,
 proces zawierania i rozwiązywania umów o dofinansowanie,
 proces weryfikacji wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów 

i wykazanych we wnioskach o płatność złożonych przez beneficjentów, w tym również instytucje 
systemu wdrażania danego programu operacyjnego w ramach realizowanych projektów własnych 
i pomocy technicznej,

 proces prowadzenia kontroli, o których mowa w art. 22 ustawy wdrożeniowej,
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 proces wydawania decyzji o umorzeniu w całości lub w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu 
na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków,

 proces wydawania decyzji o zapłacie odsetek oraz decyzji o zwrocie środków, o których mowa 
odpowiednio w art. 61, art. 189 oraz w art. 207 ustawy o finansach publicznych.”

Wydział Certyfikacji RPO, realizujący zadania IC, zgodnie z  OFiP, „w sposób niezależny realizuje 
swoje zadania względem zadań (zarządzanie, wdrażanie i kontrola) IZ RPO WD. Tym samym, 
IC w zakresie pełnionej funkcji jest komórką niezależną od komórek wykonujących funkcje instytucji 
zarządzających programem, a osoby realizujące funkcje IC nie realizują innych funkcji w ramach 
zadań IZ RPO WD”.

Jednocześnie stwierdzić należy, iż w OFiP uwzględniono również:

 Schemat organizacyjny IZ RPO WD z wyszczególnieniem funkcji jednostek, które zostały 
przedstawione w Załącznikach nr 2a, oraz 2b do niniejszego Opisu. 

 Schemat organizacyjny i funkcje poszczególnych jednostek IP:
a) Załącznik nr 3a - Schemat organizacyjny Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, 
b) Załącznik nr 3b - Schemat zadań Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej,
c) Załącznik nr 4a - Schemat organizacyjny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
d) Załącznik nr 4b - Schemat zadań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
e) Załącznik nr 5a – Schemat organizacyjny Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
f) Załącznik nr 5b - Schemat zadań Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
g) Załącznik nr 6a - Schemat organizacyjny Instytucji Pośredniczącej ZIT WrOF,
h) Załącznik nr 6b- - Schemat zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT WrOF,
i) Załącznik nr 7a - Schemat organizacyjny Instytucji Pośredniczącej ZIT AJ,
j) Załącznik nr 7b - Schemat zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT AJ.
 Schemat organizacyjny IC w pkt 3.2.1. Opisu - Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji. 

W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdzić można opracowanie schematu organizacyjnego, 
obejmującego wszystkie funkcje IZ i IC RPO WD oraz IP RPO WD oraz ich podział w poszczególnych 
instytucjach, zapewniający - w stosownych przypadkach - poszanowanie zasady rozdziału funkcji. 
Tym samym, zadania IC, o których mowa w art. 126 rozporządzenia ogólnego, oraz zadania IZ RPO 
WD, o których mowa w art. 125 rozporządzenia ogólnego, realizują odrębne kompetencyjnie 
i kadrowo komórki UMWD. 

Dodatkowo, w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono, iż uregulowania 
ZIW, Regulaminu Organizacyjnego UMWD oraz OFiP, zapewniają rozdział funkcji pomiędzy IZ i IC. 

Ponadto, zapisy ZIW gwarantują stosowanie przez pracowników IZ i IC odpowiednich procedur 
wewnętrznych, zapewniających odpowiednią ścieżkę audytu. Poszczególne procesy zawarte zostały 
w ZIW, w opisach stanowisk pracy oraz w zakresach obowiązków pracowników UMWD, co zostało 
wskazane w punkcie 2.2.3 OFiP - Opis procedur. Przyporządkowanie procesów w ZIW dla IZ RPO 
WD uwzględnia i wyodrębnia funkcje IZ i IC. 

Tym samym, należy uznać, iż instytucje uczestniczące w realizacji RPO WD wdrożyły 
uregulowaniami OFIP i ZIW dla IZ RPO procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu.
Pogłębione badanie prawidłowości funkcjonowania właściwej ścieżki audytu, jak również stosowanie 
procedur przez pracowników IZ i IC, a także zapewnienie odpowiedniego rozdziału funkcji IZ i IC 
stanowiło przedmiot analizy w toku kontroli pozostałych obszarów opisanych w niniejszej informacji.

Stanowiska wrażliwe
W badanym obszarze dokonano analizy zapewnienia odpowiednich procedur w związku 
z identyfikacją „stanowisk wrażliwych” i rozwiązań, mających na celu uniknięcie nadużyć finansowych, 
jak również realizacji polityki w zakresie etyki i rzetelności.

W OFiP w pkt 2.1.4 - Opis procedur zapewniających skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania 
nadużyć finansowych, wskazano iż IZ RPO WD stosuje procedury zgodne z art. 125 ust. 4 lit. c 
rozporządzenia ogólnego, poprzez wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków 
zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka. Dotyczy to konieczności 
zapewnienia efektywnego systemu przeciwdziałania korupcji i zapobiegania oszustwom w projektach 
współfinansowanych z funduszy unijnych, zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dla państw 
członkowskich i instytucji wdrażających programy pn. Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz 
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skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych. W OFIP IZ RPO WD wskazała 
również, iż w procedurach wszystkich instytucji zaangażowanych w system zarządzania i kontroli RPO 
WD 2014-2020 uwzględnione zostały mechanizmy antykorupcyjne oraz mające wpływ na 
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych. Ponadto, IZ RPO WD opisała wrażliwe 
zadania występujące przy realizacji programu, dotyczące poniżej wskazanych obszarów:

 nabory wniosków o dofinansowanie,
 ponowna ocena wniosków o dofinansowanie,
 weryfikacja wniosków o płatność,
 przeprowadzanie kontroli u beneficjentów.

W związku z powyższym, IZ RPO WD wdrożyła procedury identyfikowania i unikania konfliktów 
interesów, m.in. poprzez obowiązek składania deklaracji bezstronności przy wykonywaniu zadań 
w obszarach zidentyfikowanych jako wrażliwe. Przedmiotowe deklaracje stanowią integralny element 
ZIW RPO WD, jako załącznik do właściwej instrukcji wykonawczej. 

Ponadto, IZ RPO WD, zapisami Rozdziału 21 ZIW IZ RPO WD – Zarządzanie ryzykiem nadużyć 
finansowych, uregulowała procedury postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia 
popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, prób skorumpowania, posiadania informacji o takim 
procederze oraz wskazała instrukcję dotyczącą procesu samooceny i analizy ryzyka nadużyć 
finansowych, jak również postępowania w przypadku odebrania informacji przez zewnętrzny punkt 
kontaktowy o możliwości wystąpienia nadużycia. 

Dodatkowo w toku kontroli stwierdzono, iż zarządzeniem nr 125/2012 Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. przyjęto Kodeks Etyki Pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który określa standardy zachowania pracowników 
UMWD w czasie wykonywania obowiązków służbowych.  Kodeks Etyki jasno określa zasady, jakimi 
powinni kierować się wszyscy pracownicy Urzędu, m.in. wskazując na zasadę praworządności, 
uczciwości i rzetelności, uprzejmości, jawności, profesjonalizmu, godnego zachowania w miejscu 
pracy i poza nim oraz niedyskryminowania. Kodeks w § 3 wskazuje także konieczność przestrzegania 
przez pracowników jego wymogów oraz kierowania się jego zasadami, określając jednocześnie 
konsekwencje jego nieprzestrzegania włącznie z odpowiedzialnością służbową 
(jak za nieprzestrzeganie należytej organizacji i porządku w procesie pracy) lub dyscyplinarną 
(określoną w ustawie o pracownikach samorządowych i Kodeksie Pracy).

Tym samym potwierdzono zapewnienie przez IZ RPO WD odpowiednich procedur w związku 
z identyfikacją „stanowisk wrażliwych” i rozwiązań mających na celu uniknięcie nadużyć 
finansowych, jak również realizację polityki w zakresie etyki i rzetelności.
Rozdzielność funkcji w IZ w zakresie realizacji pomocy technicznej.
W przedmiotowym obszarze analizie poddano rozdział funkcji w sytuacji, gdy IZ jest również 
beneficjentem Pomocy Technicznej RPO WD.

Zgodnie z rozdziałem 1.11. Rozdzielenie obowiązków Wytycznych Komisji Europejskiej dla państw 
członkowskich dotyczącymi kontroli zarządczych (okres programowania 2014-2020) „Aby zapewnić 
zgodność z zasadą rozdzielności funkcji (por. art. 72 lit. b) RWP) i uniknąć ryzyka powstającego 
w przypadku, gdy IZ (lub IP) odpowiada za (i) wybór i zatwierdzanie operacji, (ii) kontrole zarządcze 
oraz (iii) płatności, zapewnia się odpowiednie rozdzielenie obowiązków pomiędzy te trzy funkcje”. 

Art. 125 ust. 4. lit. a) rozporządzenia ogólnego stanowi, iż:

„4. W odniesieniu do zarządzania finansowego i kontroli programu operacyjnego instytucja 
zarządzająca: 

a) kontroluje, czy dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, czy wydatki deklarowane 
przez beneficjentów zostały zapłacone oraz, czy spełniają one obowiązujące przepisy prawa, 
wymagania programu operacyjnego oraz warunki wsparcia operacji;”.

Artykuł 125 ust. 5 rozporządzenia ogólnego doprecyzowuje, iż kontrole przeprowadzone na podstawie 
ust. 4 lit. a) akapit pierwszy obejmują następujące procedury: 

a) weryfikacje administracyjne w odniesieniu do każdego złożonego przez beneficjentów wniosku 
o refundację; 

b) kontrole operacji na miejscu. 

W wyniku analizy OFiP, Regulaminu Organizacyjnego UMWD, Zarządzenia nr 46/2017 Marszałka 
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Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań 
Departamentu Funduszy Europejskich oraz Rozdziału 15 ZIW IZ RPO WD, który reguluje kwestie 
realizacji projektów Pomocy Technicznej RPO WD, stwierdzono iż zapewniono odpowiedni rozdział 
funkcji w sytuacji, gdy IZ RPO WD jest również beneficjentem ww. Programu.

Ponadto, zgodnie z art. 125 ust 7 rozporządzenia ogólnego „W przypadkach gdy instytucja 
zarządzająca jest również beneficjentem w ramach programu operacyjnego rozwiązania dotyczące 
kontroli, o których mowa w ust. 4 lit. a) akapit pierwszy, zapewniają właściwą rozdzielność funkcji.”.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono, iż zgodnie z pkt 2.1.2. OFiP  
Wyszczególnienie funkcji i zadań pełnionych bezpośrednio przez instytucję zarządzającą  
(odwołującego się do Regulaminu Organizacyjnego UMWD) funkcję kontrolną w zakresie kontroli 
realizacji projektów Pomocy Technicznej RPO pełni Wydział Nadzoru i Kontroli UMWD. Zaznaczyć 
należy, iż na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej, zgodnie z Uchwałą nr 4733/V/17 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, aktualna 
nazwa ww. komórki to Wydział Kontroli i Skarg. Na moment przeprowadzenia czynności kontrolnych 
nie przygotowano zaktualizowanej wersji OFiP, uwzględniającej zmiany w nazewnictwie komórek 
organizacyjnych UMWD. 

W ramach podjętych czynności kontrolnych zwrócono się do IZ RPO WD z prośbą o wyjaśnienie 
„(…) w jaki sposób została zachowana rozdzielność funkcji (w zgodzie z zapisami pkt 1.11 
Wytycznych KE dla państw członkowskich dotyczących kontroli zarządczych) wewnątrz IZ RPO WD 
w zakresie realizacji Pomocy Technicznej (wątpliwości budzą zapisy par 4, pkt 1 lit r), s) zd) 
Zarządzenie nr 46/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich)”.

Odpowiadając IZ RPO WD wyjaśniła iż:

„(…) w celu zachowania rozdzielności funkcji podjęta została Uchwała Nr 3017/V/16 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1217/V/15 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 
do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego w sprawach związanych 
z realizacją projektów w ramach Priorytetu 11 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

„Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020 (RPO 2014-2020) Instytucja Zarządzająca RPO WD jest beneficjentem w ramach 
Priorytetu 11 Pomoc Techniczna i na tej podstawie realizowane są projekty własne.

W zakresie realizacji projektów Pomocy Technicznej RPO w ramach Departamentu Funduszy 
Europejskich następuje rozdzielenie funkcji Dyrektora Departamentu i jego Zastępców. W rezultacie, 
Zastępcy Dyrektora Departamentu występują jako reprezentanci do podpisywania i zatwierdzania 
dokumentów w imieniu Jednostki realizującej Projekt/Beneficjenta projektów Pomocy Technicznej 
RPO realizowanych przez Departament Funduszy Europejskich. Natomiast Dyrektor Departamentu 
Funduszy Europejskich występuje jako reprezentant IZ RPO 2014-2020.

Oświadczenia woli są dokumentami związanymi z realizacją projektów Pomocy Technicznej RPO 
występującymi po stronie beneficjenta. Upoważnienie pozwoli na sprawną realizację zadań 
związanych z prowadzeniem ww. projektów przez Departament Funduszy Europejskich i rozdzielenie 
funkcji beneficjenta od IZ RPO WD.”

Jednocześnie, w ww. informacji wskazano, iż Beneficjentem w przypadku realizacji projektów Pomocy 
Technicznej RPO jest Dział Administracji i Obsługi Technicznej RPO, natomiast funkcję IZ RPO pełni 
Dział Budżetu i Pomocy Technicznej RPO.

W toku kontroli IZ RPO WD ustosunkowała się również do zapytania kto zastępuje Dyrektora 
Departamentu w przypadku jego nieobecności w zakresie podpisywania dokumentów dotyczących 
PT jako IZ RPO, wskazując iż 

 „Z uwagi na fakt, że funkcje IZ sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, to w przypadku 
nieobecności Dyrektora Departamentu, dokumenty dotyczące PT jako IZ podpisuje Marszałek 
Województwa mający bezpośredni nadzór nad działalnością Departamentu.”

Wyjaśnienia IZ RPO WD zostały przyjęte. Tym samym, potwierdza się rozdział funkcji w sytuacji, 
gdy IZ jest również beneficjentem Pomocy Technicznej RPO WD.
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5.2. Nabory
Podstawy prawne m.in.:

• art. 39-46 ustawy wdrożeniowej 
• rozdział 6 Tryb konkursowy Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów 

wyboru projektów na lata 2014-2020

• rozdział 7 Tryb pozakonkursowy Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Sprawdzenie kryterium desygnacji 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, 
wyboru finansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie celów 
szczegółowych i wyników odpowiednich osi priorytetowych zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) 
ppkt (i) zostało dokonane na próbie naborów przeprowadzonych bezpośrednio przez IZ RPO WD. 
Dane na temat ww. naborów pozyskano z systemu SL2014 oraz ze strony internetowej programu. 
Dokonano doboru losowego i celowego naborów. Do próby weszły 3 nabory:

 RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16 (tryb konkursowy)

 RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16 (tryb konkursowy)

 RPDS.11.01.00-IZ.00-02-001/15 (tryb pozakonkursowy)

5.2.1. Nabór nr RPDS.03.03.02-IZ-00-02-064/16 (tryb konkursowy) 
Ogłoszenie o naborze w trybie konkursowym nr RPDS.03.03.02-IZ-00-02-064/16 dla poddziałania 
3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 
zostało opublikowane na stronie internetowej RPO WD w dniu 29.01.2016 r. 

Instytucją organizującą konkurs (IOK) jest IZ RPO WD. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie wnioskodawcy wypełniają wniosek o dofinansowanie 
za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie 
www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyłają do IOK w terminie od godz. 8:00 dnia 06.05.2016 r.1 do 
godz. 15:00 dnia 25.05.2016 r. Tym samym spełniony został ustawowy wymóg publikacji ogłoszenia 
o konkursie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru (art. 40 ustawy 
wdrożeniowej).

W ramach naboru nr RPDS.03.03.02-IZ-00-02-064/16 wystąpiły zgłoszenia w zakresie 
funkcjonowania generatora wniosków. IZ RPO WD poinformowała zespół kontrolujący (mail z dnia 
10.04.2018 r.), że wszystkie problemy techniczne były naprawiane do 24 h od ich zgłoszenia.

Zasady przeprowadzania konkursu nr RPDS.03.03.02-IZ-00-02-064/16 określa Regulamin konkursu, 
który został  przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1713/V/16 z dnia 
28.01.2016 r. 

Pierwsza zmiana Regulaminu konkursu przyjęta uchwałą ZWD nr 2138/V/16 z dnia 29.04.2016 r. 
dotyczyła m.in.: uznania, że „kryterium merytoryczne specyficzne „Wymiana źródła ciepła” ma 
charakter obligatoryjny i projekt, którego dotyczy powinien je spełnić lub zostanie odrzucony”, 
przedłużenia terminu na składanie wniosków od dnia 06.05.2016 r. godz. 8:00 do dnia 25.05.2016 r. 
godz. 15:00 oraz doprecyzowania w zakresie wymaganych załączników do wniosku. Druga zmiana 
Regulaminu została przyjęta Uchwałą ZWD nr 3666/V/17 z dnia 18.04.2017 r. i dotyczyła zwiększenia 
alokacji ogółem przeznaczonej na konkurs z 10 000 000 EUR (42 000 000 PLN po kursie 4,2400) na 
11 776 967,09 EUR (49 737 665,14 PLN po kursie 4,2233). Kolejne wersje Regulaminu konkursu 
zostały opublikowane na stronie RPO WD poświęconej naborowi2. 

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów (zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 uchwałą nr 2/15 
z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami) 

1 Zgodnie z punktem 7 podrozdziału 6.3 Organizacja konkursu Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w 
zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 „IOK ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej oraz 
na portalu w formie ogłoszenie o konkursie, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru 
wniosków o dofinansowanie (…)”
2 http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-3-3-2-efektywnosc-energetyczna-w-
budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-wrof/ 

http://www.snow-umwd.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-3-3-2-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-wrof/
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-3-3-2-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-wrof/
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obowiązujących dla przedmiotowego naboru stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Zgodnie z art. 47 ustawy wdrożeniowej IZ w terminie do dnia 30.11 każdego roku zamieszcza na 
swojej stronie internetowej harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie 
konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy. Przedmiotowy 
harmonogram znajduje się na stronie internetowej w zakładce „wersje archiwalne” – wersja 
obowiązująca od dnia 30.11.2015 r.3 Nabór wniosków o dofinansowanie do poddziałania 3.3.2 figuruje 
pod pozycją nr 23 harmonogramu.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów został przyjęty Uchwałą nr 1755/V/16 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 03.02.2016 r., a następnie zmieniony decyzją dyrektora 
Departamentu Funduszy Europejskich (na podstawie upoważnienia Zarządu) w dniu 07.03.2016 r.

Zgodnie z regulaminem pracy KOP dokonano powołania4 Komisji Oceny Projektów nr 28/2016 z dnia 
15.06.2016 r. decyzją zastępcy dyrektora DFE ds. EFRR. KOP działa zgodnie z Regulaminem pracy 
KOP i dokonuje oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 
przez projekty zgłoszone w trybie konkursowym. Członkowie KOP biorący udział w procesie 
weryfikacji wniosków o dofinansowanie podpisali stosowne Deklaracje bezstronności i poufności 
(otrzymano do wglądu oryginały deklaracji). Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków 
o dofinansowanie KOP przygotowuje listę ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny.

Szczegółowy opis procesu oceny wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym z podziałem na 
etapy został przedstawiony w punkcie 14 Regulaminu. Konkurs jest postępowaniem służącym 
wybraniu projektów do dofinansowania, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Procedury 
związane z wyborem projektów do dofinansowania obejmują okres od momentu zgłoszenia projektu 
do dofinansowania do jego wybrania do dofinansowania lub odrzucenia (przez odrzucenie projektu 
należy rozumieć jego negatywną ocenę w rozumieniu art. 53 ust 2 ustawy wdrożeniowej).

Złożony w ramach naboru wniosek o dofinansowanie podlega tzw. weryfikacji technicznej, w trakcie 
której sprawdzeniu podlega kompletność wypełnienia formularza wniosku, kompletność załączników, 
czytelność scanów i kompletność podpisów i pieczęci. Weryfikacja techniczna trwa 7 dni od dnia 
zakończenia naboru i jest przeprowadzana na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej.

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana przez KOP obejmuje następujące etapy:

 I etap - ocena spełniania przez projekt kryteriów dotyczących jego zgodności ze strategią 
ZIT. Ocenę projektu pod tym kątem przeprowadza Panel we właściwym ZIT lub co najmniej 
dwóch członków KOP (pracowników ZIT WrOF z ewentualnym udziałem eksperta) w terminie 
do 20 dni  od dnia zakończenia weryfikacji technicznej tj. przekazania wniosków do oceny 
zgodności ze Strategią ZIT;

 II etap - ocena formalna (obligatoryjna) podzielona na dwa etapy (każdy po 10 dni):

o I etap oceny formalnej (ocena kryteriów formalnych ogólnych obligatoryjnych bez 
możliwości dokonania korekty oraz kryteriów formalnych specyficznych 
obligatoryjnych – jeśli dotyczą naboru) – ocena dokonywana przez pracowników IZ 
RPO WD (10 dni);

o II etap oceny formalnej (ocena kryteriów formalnych ogólnych obligatoryjnych 
z możliwością dokonania korekty oraz kryteriów formalnych specyficznych 
obligatoryjnych – jeśli dotyczą naboru) – ocena dokonywana przez pracowników IZ 
RPO WD (10 dni);

 III etap oceny – I sekcja oceny merytorycznej (ocena kryteriów merytorycznych ogólnych 
obligatoryjnych i punktowych oraz kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych i 
punktowych – jeśli dotyczą naboru, obejmuje ocenę ekonomiczno-finansową (2 ekspertów z 
dziedziny analiza ekonomiczno-finansowa) oraz dziedzinową (2 ekspertów z dziedziny 
efektywność energetyczna) – do 40 dni od zakończenia oceny formalnej.

Zgodnie z art. 45 ustawy wdrożeniowej „po każdym etapie konkursu właściwa instytucja zamieszcza 
na swojej stronie internetowej listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu”.

3 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naboru-wnioskow-na-2016-rok-w-regionalnym-programie-
wojewodztwa-dolnoslaskiego/ 
4 Ponadto dokonano 5 zmian powołania KOP w okresie od 01.07.2016 r. do 06.04.2017 r.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naboru-wnioskow-na-2016-rok-w-regionalnym-programie-wojewodztwa-dolnoslaskiego/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naboru-wnioskow-na-2016-rok-w-regionalnym-programie-wojewodztwa-dolnoslaskiego/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naboru-wnioskow-na-2016-rok-w-regionalnym-programie-wojewodztwa-dolnoslaskiego/
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W ciągu 10 dni od zakończenia oceny ostatniego projektu sporządzany jest protokół z prac Komisji 
Oceny Projektów wraz z listą projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem 
projektów wybranych do dofinansowania. 

Protokół oraz lista projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzane są przez Przewodniczącego 
KOP i przekazywane niezwłocznie do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 
W terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę 
punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania jest publikowana na stronie 
internetowej RPO WD.

Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej „wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego 
projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu 
ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów”. 
Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia otrzymania od IZ pisemnej informacji 
o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku.

W ramach naboru nr RPDS.03.03.02-IZ-00-02-064/16 zweryfikowano procedowanie IOK 
w odniesieniu do dwóch wybranych losowo wniosków o dofinansowanie: RPDS.03.03.02-02-0009/16 
i RPDS.03.03.02-02-0013/16 (patrz podrozdział 5.3.1 i 5.3.2).

5.2.2. Nabór nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16 (tryb konkursowy) 

Nabór projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 5 Transport Działanie 5.2. System 
transportu kolejowego, Poddziałanie 5.2.2. System transportu kolejowego – ZIT WrOF został 
ogłoszony w dniu 30.11.2016 r. Nabór przeznaczony był dla beneficjentów realizujących 
przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT 
WrOF. Konkurs został ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wraz z Gminą Wrocław pełniącą funkcję IP 
w ramach ZIT WrOF (obie jednostki pełnią funkcję Instytucji Organizującej Konkurs). Dla 
przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła 1 067 844 EUR, tj.  4 508 010 PLN.

Wnioskodawca wypełniał wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator 
wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/  w terminie 
od dnia 09.01.2017 r. do dnia 07.02.2017 r. Ponadto w ww. terminie (do godz. 15:00 dnia 07.02.2017 
r.) do siedziby IOK należało dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator 
wniosków papierowej wersji wniosku o dofinansowanie, opatrzonej czytelnym podpisem lub parafą 
i z pieczęcią imienną osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, wraz z podpisanymi 
załącznikami (za wyjątkiem wymaganej – w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel 
z aktywnymi formułami – analizy finansowej, którą należy przedłożyć na nośniku CD). Za datę wpływu 
wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę wpływu wersji papierowej. Suma kontrolna wersji 
elektronicznej wniosku (w aplikacji) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

IOK zdecydowała o dwóch zmianach Regulaminu konkursu:

1) W dniu 06.02.2017 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której 
dla Działania 5.2. System transportu kolejowego w Osi Priorytetowej 5 Transport 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte 
zostały zmiany Regulaminu w zakresie doprecyzowania jego postanowień odnoszących się 
do okresu realizacji projektu oraz terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność. Dodano 
następujący zapis: W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek 
Wnioskodawcy/Beneficjenta IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu 
oraz zmianę terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność także poza termin wskazany 
w regulaminie.

2) W dniu 22.05.2017 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę  Nr 3817/V/17 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr 3036/V/16 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu dla Działania 5.2. System transportu kolejowego w Osi Priorytetowej 5 Transport 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z późn. zm., 
na mocy której zwiększono alokację dla przedmiotowego konkursu. 

Konkurs przewidziany był w „Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
(Harmonogram konkursów RPO WD) na lata 2015 – 2016” zatwierdzonym Uchwałą Nr 845/V/15 
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Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Został zaplanowany do ogłoszenia 
w listopadzie 2016 roku, w harmonogramie na 2016 rok występuje na pozycji 65.

Oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie dokonuje 
Komisja Oceny Projektów w oparciu o „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, 
zatwierdzone uchwałą Nr 42/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 8 września 2016 roku. 

Konkurs składał się z etapów:

 I etap – oceny formalnej przeprowadzanej przez 2 pracowników IOK w terminie do 30 dni od 
dnia następnego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie. Obejmuje ona 
weryfikację w zakresie braków formalnych i/lub oczywistych omyłek pisarskich, ocenę 
zgodności z kryteriami formalnymi wyboru projektów zatwierdzonymi przez KM RPO WD 
2014-2020 (ogólnymi obligatoryjnymi, dla których brak jest możliwości korekty oraz ogólnymi 
obligatoryjnymi, dla których istnieje możliwość korekty).

 II etap – oceny merytorycznej przeprowadzanej w przypadku pozytywnej oceny formalnej, do 
40 dni od zakończenia oceny formalnej. Obejmuje ona ocenę finansowo-ekonomiczną 
projektu w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów obligatoryjnych i punktowych, 
dokonywana przez 2 ekspertów zewnętrznych oraz ocenę spełnienia przez projekt 
obligatoryjnych i punktowych kryteriów merytorycznych ogólnych oraz kryteriów 
merytorycznych specyficznych, dokonywana przez 2 ekspertów zewnętrznych.

 III etap - oceny projektu spełnienia przez projekt kryteriów dotyczących jego zgodności ze 
Strategią ZIT WrOF, dokonywana przez ekspertów zewnętrznych i/lub pracowników IP RPO 
WD – trwa do 20 dni od dnia następnego po dniu zakończenia oceny merytorycznej 
wszystkich projektów w ramach naboru, tj. przekazania projektów do oceny zgodności ze 
Strategią ZIT.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, na wniosek przewodniczącego KOP termin zakończenia 
poszczególnych etapów oceny wniosków może zostać wydłużony. Decyzja w powyższej kwestii jest 
przedstawiana w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla naboru prowadzonego w trybie konkursowym, 
dedykowanego ZIT WrOF oraz ZIT AJ i współfinansowanego z EFRR dla naboru został zatwierdzony 
w dniu 12.01.2017 roku przez Dyrektora Wydziału Wdrażania oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu 
Funduszy Europejskich ds. Wdrażania EFRR.

Powołanie Komisji Oceny Projektu nr 9/2017 dla oceny spełniania kryteriów wyboru projektów 
złożonych w ramach naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze 
środków EFRR w ramach naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16 nastąpiło w dniu 8.02.2017 roku. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy KOP do składu KOP zostali powołani pracownicy IOK będący 
pracownikami UMWD. Następnie Przewodniczący KOP dokonał dekretacji wniosków 
o dofinansowanie na pracowników IOK, będących członkami powołanego KOP, celem rozpoczęcia 
oceny formalnej.

Zmiana Powołania Komisji Oceny Projektu nr 1 nastąpiła w dniu 21.02.2017 roku dla oceny spełniania 
kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru w trybie konkursowym nr RPDS.05.02.02-
IZ.00-02-213/16 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR w ramach RPO 
WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działanie 5.2 System transportu kolejowego, 
Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego.

Kolejna zmiana Powołania Komisji Oceny Projektu nr 2  nastąpiła w dniu 23.02.2017 roku dla oceny 
spełniania kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru w trybie konkursowym 
nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR 
w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działanie 5.2 System transportu 
kolejowego, Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF.

Następna zmiana Powołania Komisji Oceny Projektu nr 3 nastąpiła w dniu 20.03.2017 roku.

Członkowie KOP, zgodnie z Regulaminem pracy KOP, podpisali stosowne deklaracje:

 dwie osoby deklaracje poufności pracowników IP - ZIT WrOF z dnia 13.03.2017 oraz 
10.02.2017 roku;
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 trzy osoby deklaracje bezstronności i poufności dla pozostałych członków KOP lub 
pracowników IOK IP ZIT WrOF w dniu 10.02.2017 roku;

 dwie deklaracje (brak informacji z jakiego urzędu) zostały podpisane w dniu 8.02.2017 roku;

 cztery deklaracje bezstronności i poufności dla ekspertów zostały podpisane w dniach: 
9.02.2017 roku (dwie deklaracje), 12.02.2017, brak daty na jednej deklaracji.

Protokół z posiedzenia roboczego KOP, które odbyło się w dniu 23.03.2017 roku, z losowania 
ekspertów, podpisany został przez zastępcę Przewodniczącego KOP, sekretarza KOP oraz 
przedstawiciela Wydziału Zarządzania Finansowego RPO.

Protokół z posiedzenia roboczego KOP, które odbyło się w dniu 3.04.2017 roku, z losowania 
ekspertów podpisany został przez zastępcę Przewodniczącego KOP, sekretarza KOP oraz 
przedstawiciela Wydziału Zarządzania Finansowego RPO.

Protokół z posiedzenia roboczego KOP, które odbyło się w dniu 8.05.2017 roku, z losowania 
pracownika IP - ZIT WrOF, podpisany przez zastępcę Przewodniczącego KOP ds. Strategii w ZIT oraz 
przedstawicieli komórki w ZIT.

Protokół zdawczo odbiorczy pomiędzy IP - ZIT WrOF a IZ RPO WD z dnia 10.05.2017 przekazujący 
Protokół częściowy z oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT WrOF wraz z załącznikami. Protokół 
częściowy z prac KOP w ZIT sporządzony przez Zastępcę Sekretarza KOP ds. Strategii w ZIT, 
zatwierdził Zastępca Przewodniczącego KOP ds. Strategii w ZIT.

Protokół z prac Komisji Oceny Projektów dla naboru (zgodny z załącznikiem nr 16 Regulaminu KOP) 
z dnia 22.05.2017 (data ołówkiem) podpisany został przez przewodniczącego KOP. Zgodnie 
z załącznikiem projekt nie został wybrany do dofinansowania. Zgodnie z wyjaśnieniami IZ RPO WD 
Do Protokołu z prac Komisji Oceny Projektów (KOP) z dnia 22.05.2017r. omyłkowo dołączono 
niewłaściwe Listy, które nie uwzględniały zwiększenia alokacji. IZ RPO WD przekazała poprawioną 
listę projektów które uzyskały dofinansowanie, zgodnie z którą wniosek uzyskał dofinansowanie. 

Uchwała nr 3854/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru projektów w trybie 
konkursowym do dofinansowania została podjęta w dniu 31.05.2017 roku.

Zgodnie z procedurami, podczas oceny projektów, IZ RPO WD zobowiązana jest do weryfikacji czy 
wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz czy 
wnioskodawca nie figuruje w prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Finansów Rejestrze podmiotów 
wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowych z udziałem środków europejskich. 

W związku z powyższym,  w dniu 9.06.2017 roku IZ RPO WD zwróciła się do Wydziału Środowiska 
ws. informacji o zaległościach w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska przez wnioskodawcę.

Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska przekazał w dniu 12.06.2017 roku do IZ RPO WD 
zweryfikowaną tabelę beneficjentów z informacją o sposobie wywiązywania się o obowiązku 
ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (wnioskodawca nie zalega). 

Jednocześnie, IZ RPO WD pismem z dnia 9.06.2017 roku zwróciła się do Ministerstwa Finansów 
w sprawie figurowania podmiotu w rejestrze podmiotów wykluczonych. 

Pismem z dnia 14.06.2017 roku poinformowano, iż wnioskodawca nie figuruje w prowadzonym przez 
Ministra Rozwoju i Finansów Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. 

IZ RPO WD w dniu 25.08.2017 roku ponownie zwróciła się do Wydziału Środowiska 
z prośbą o zweryfikowanie zaległości w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska wnioskodawcy. 
Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska przekazał w dniu 28.08.2017 roku do IZ RPO WD 
zweryfikowaną tabelę beneficjentów z informacją o sposobie wywiązywania się o obowiązku 
ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (wnioskodawca nie zalega). 

Dla naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16, zgodnie z wyjaśnieniami IZ RPO WD, po weryfikacji 
w systemach zgłoszeniowych Wykonawcy oraz skrzynki zgłoszeniowej GWND, nie stwierdzono 
problemów z działaniem Generatora wniosków.

W ramach naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16 zweryfikowano procedowanie IOK 
w odniesieniu do wniosku o dofinansowanie nr RPDS.05.02.02-02-0001/17 (patrz podrozdział 5.3.3).
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5.2.3. Nabór nr RPDS.11.01.00-02-0004/15 (tryb pozakonkursowy) 
Zgodnie z Regułą 7 zintegrowanej instrukcji wykonawczej nr UMWD/ZIW-2(5)/15/2015 w związku ze 
specyfiką Priorytetu nr 11 Pomoc Techniczna pracownik Działu Budżetu i Pomocy Technicznej RPO 
w DEF-ZF dokonuje identyfikacji, wskazując projekt, który jest: 

 zgodny z celami programu operacyjnego, 

 dotyczy realizacji zadań publicznych, 

 możliwy do realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, 

 wykonalny. 

Za zgłoszone IZ RPO WD może uznać projekty z zakresu Pomocy Technicznej RPO wskazane w 
SZOOP RPO WD odpowiadające zakresowi RPO WD 2014-2020. 

W dniu 27.05.2015 roku IZ RPO WD (Dział Pomocy Technicznej RPO w DEF-ZF) skierował 
do wskazanych w SZOOP potencjalnych beneficjentów Działania 11.1 prośbę o przekazanie 
informacji do dnia 1.06.2015 roku w zakresie kwoty zabezpieczonej w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej oraz 
w budżecie właściwej jednostki w ramach środków Pomocy Technicznej na 2015 rok. Informacja 
ta, niezbędna była w celu identyfikacji projektów realizowanych w ramach PT i stanowiła jeden 
z elementów wniosku o dofinansowanie w ramach PT 2014-2020.

IP - DIP przekazała powyższą informację w dniu 1.06.2015 roku – kwota wynosi 3 812 372 PLN w tym 
EFS 3 232 016 PLN, budżet województwa dolnośląskiego 580 356 PLN. W dniu 16.06.2015 r. Dział 
Administracji i Obsługi Technicznej RPO w DEF-ZF wskazał przedmiotowe kwoty (DEF-ZF 710 000, 
Wydział Informatyki 1 140 000, Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej – 700 000, Wydział 
Koordynacji Polityki Regionalnej – 350 000).

W dniu 10.07.2015 roku IZ RPO WD wezwała wnioskodawców do złożenia wniosków 
o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna na rok 2015. Zgodnie 
z wezwaniem, nabór wniosków trwał w terminie od 14.07.2015 roku do 24.07.2015 roku. Wraz 
z wezwaniem przekazano aktualny wyciąg z SZOOP-u zatwierdzonego Uchwałą nr 1179/V/15 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.09.2015 roku, wraz z załącznikiem nr 4 określającym 
wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 
na lata 2014-2020.

W ramach naboru nr RPDS.11.01.00-02-0004/15 zweryfikowano procedowanie IOK w odniesieniu do 
dwóch wniosków o dofinansowanie: RPDS.11.01.00-02-0004/15  nr RPDS.11.01.00-02-0002/15 
(patrz podrozdział 5.3.4 i 5.3.5).

5.3. Wnioski o dofinansowanie
5.3.1. Wniosek o dofinansowanie RPDS.03.03.02-02-0009/16 
Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna centrum szkoleniowo-medycznego przy 
ulicy Pomorskiej 31-37 we Wrocławiu

Beneficjent: Dom zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza 
w Trzebnicy

Wniosek o dofinansowanie został przekazany do IZ RPO WD w wersji papierowej (pismo z dnia 
24.05.2016 r., data wpływu 25.05.2016 r.) oraz elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków 
(data wpływu 24.05.2016 r.). Wniosek został poddany procedurze weryfikacji technicznej. Pracownik 
dokonujący weryfikacji technicznej podpisał Deklarację bezstronności i poufności w ramach EFRR 
w dniu 30.05.2016 r. W wyniku weryfikacji technicznej stwierdzono braki formalne. Karta weryfikacji 
technicznej została sporządzona, zweryfikowana i zatwierdzona w dniu 31.05.2016 r. Następnie 
IZ RPO WD pismem z dnia 01.06.2016 r., znak DEFR-W.V.432.461.2016, przekazała 
do wnioskodawcy zidentyfikowane braki formalne i oczywiste omyłki, z prośbą o skorygowanie 
wniosku i uzupełnienie wymaganych informacji. Wnioskodawca został poinformowany, 
że skorygowany wniosek powinien zostać odesłany do IZ RPO WD (elektronicznie i w formie 
papierowej) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia następnego po dniu otrzymania pisma 
z uwagami.

Skorygowany wniosek o dofinansowanie został przekazany do IZ RPO WD w wersji papierowej 
(pismo z dnia 09.06.2016 r., data wpływu 10.06.2016 r.) oraz elektronicznej za pośrednictwem 
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generatora wniosków (data wpływu 10.06.2016 r.). Wniosek został poddany procedurze weryfikacji 
technicznej (data podpisania karty weryfikacji technicznej 17.06.2016 r.), w wyniku której 
stwierdzono, że wnioskodawca złożył skorygowany wniosek w terminie, poprawił wszystkie braki 
formalne i oczywiste omyłki, udzielił stosownych wyjaśnień, przez co wniosek może zostać 
przekazany do dalszego etapu weryfikacji - oceny spełniania przez projekt kryteriów dotyczących jego 
zgodności ze strategią ZIT WrOF.

Lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej została zatwierdzona przez dyrektora 
Wydziału Wdrażania EFRR, a jej scan zamieszczono na stronie internetowej RPO WD w części 
poświęconej naborom. Wersja elektroniczna zestawienia wniosków została również udostępniona 
pracownikom ZIT WrOF w generatorze wniosków do weryfikacji pod kątem zgodności ze strategią ZIT.

Dwie karty oceny zgodności projektu ze strategią ZIT w ramach EFRR (załącznik 6 do Regulaminu 
KOP) zostały sporządzone przez dwóch ekspertów ds. ZIT powołanych do KOP  i zatwierdzone przez 
zastępcę przewodniczącego KOP odpowiednio w dniach 18.07.2016 r. oraz 12.08.2016 r. 
Stwierdzono, że ocena strategii ZIT została przeprowadzona w terminie około 2 miesięcy, czyli 
dłuższym niż wskazane w Regulaminie konkursu 20 dni. Projekt w ocenie obu ekspertów był zgodny 
ze strategią ZIT (nie sformułowano prośby o dodatkowe wyjaśnienia) i został przekazany do oceny 
formalnej.

Ocena formalna składała się z dwóch etapów. Pierwszy etap dotyczył kryteriów formalnych ogólnych 
bez możliwości dokonania korekty. Dwie karty weryfikacji formalnej z wynikiem pozytywnym zostały 
sporządzone przez pracowników IZ RPO WD i podpisane przez kierownika Działu Projektów 
i Wydziału Wdrażania EFRR w dniu 27.10.2016 r. 

Drugi etap dotyczył kryteriów formalnych ogólnych obligatoryjnych z możliwością dokonania korekty. 
Dwie karty weryfikacji formalnej zostały sporządzone przez pracowników IZ RPO WD i zatwierdzone 
przez kierownika Działu Projektów I Wydziału Wdrażania EFRR w dniu 29.11.2016 r. Stwierdzono, że 
weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona w terminie dłuższym niż 20 
dni (10 dni na etap I i 10 dni na etap II) i trwała łącznie ponad 3 miesiące.

W wyniku drugiego etapu weryfikacji kryteriów formalnych z możliwością dokonania korekty 
stwierdzono, że projekt nie spełnia kryteriów formalnych zawartych w „Kryteriach wyboru projektów w 
ramach RPO WD 2014-2020”. W związku z powyższym IZ RPO WD pismem z dnia 30.11.2016 r., 
znak DEFR-W.V.432.461.2016, wezwała wnioskodawcę do złożenia skorygowanego wniosku 
w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu otrzymania pisma.

Wnioskodawca pismem z dnia 08.12.2016 r. odniósł się do uwag przekazanych przez IZ i przekazał 
skorygowany wniosek o płatność (data wpływu wersji elektronicznej 08.12.2016 r.).  

Zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej IZ RPO WD pismem z dnia 22.12.2016 r., znak 
DEFR-W-V.432.461.2016, poinformowała wnioskodawcę o stwierdzeniu oczywistych omyłek i braków 
formalnych oraz wezwała go do złożenia skorygowanego wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia następnego po dniu otrzymania pisma. Ponadto, w drugim akapicie ww. pisma 
IZ informuje wnioskodawcę, że „w razie wykrycia w poprawionym/uzupełnionym wniosku 
o dofinansowanie projektu błędów, które występowały w pierwszej wersji wniosku i nie zostały 
wykazane w piśmie wzywającym do poprawy/uzupełnienia – Wnioskodawca jest wzywany do kolejnej 
poprawy/uzupełnienia wniosku”, powołując się na nieistniejący rozdział 8 pkt 44 ppkt b Regulaminu 
pracy KOP – dotyczy wersji z dnia 07.03.2016 r., która znajduje się na stronie internetowej naboru). 
Wskazany przez IZ przepis znajduje się w rozdziale 8 pkt 39 ppkt b Regulaminu pracy KOP.

Wnioskodawca pismem z dnia 27.12.2016 r. odniósł się do zaleceń IZ i przekazał elektroniczną 
ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem generatora wniosków w dniu 
26.12.2016 r.

Wniosek został po raz kolejny poddany ocenie formalnej w zakresie kryteriów formalnych ogólnych 
obligatoryjnych z możliwością dokonania korekty z wynikiem pozytywnym. Lista sprawdzająca została 
sporządzona przez pracownika IZ RPO WD podpisana przez kierownika Działu Projektów I Wydziału 
Wdrażania EFRR w dniu 30.12.2016 r. Tym samym wniosek został przekazany do oceny 
merytorycznej.

Lista projektów, które spełniły kryteria formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej, została 
podpisana przez Przewodniczącą KOP w dniu 22.02.2017 r., a jej scan zamieszczono na stronie 
internetowej RPO WD w części poświęconej naborom.

Wniosek o dofinansowanie został poddany ocenie merytorycznej z wynikiem negatywnym. Nie 
spełnione zostały obligatoryjne kryteria merytoryczne, dotyczące m.in. sytuacji finansowej 
wnioskodawcy, planu finansowego, trwałości projektu oraz prawidłowości zastosowania metodologii. 
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Niespełnienie obligatoryjnych kryteriów merytorycznych oznacza odrzucenie wniosku. Karty kryteriów 
merytorycznych zostały sporządzone przez dwóch niezależnych ekspertów w dniach 17.01.2017 r. 
oraz 30.01.2017 r. Stwierdzono, że na kartach oceny merytorycznej brakuje podpisu osoby 
weryfikującej kartę. Raport z oceny projektu z oceną negatywną został sporządzony przez sekretarza 
KOP i podpisany przez kierownika Działu Oceny Projektów EFRR Wydział Wdrażania EFRR w dniu 
01.02.2017 r.

Następnie IZ RPO WD pismem z dnia 04.05.2017 r., znak DEFR-W-V.432.461.2016, poinformowała 
wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu w związku z niespełnieniem obligatoryjnych kryteriów 
merytorycznych w części ocena finansowo-ekonomiczna projektu (kryteria nr: 1 – Sytuacja finansowa 
Wnioskodawcy, 2 – Plan finansowy, 3 – Zachowanie trwałości, 4 – Prawidłowość zastosowania 
metodologii). W związku z powyższym, Uchwałą nr 3685/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 25.04.2017 r. projekt nie został wybrany do dofinansowania. Wnioskodawca został pouczony 
o możliwości wniesienia protestu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

Zgodnie z informacją otrzymaną z IZ RPO WD (mail z dnia 29.03.2018 r.) wnioskodawca Dom 
zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy nie złożył 
protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

5.3.2. Wniosek o dofinansowanie RPDS.03.03.02-02-0013/16 
Tytuł projektu: Przebudowa i remont budynku warsztatów terapii zajęciowej, pobytu i rehabilitacji, przy 
ul. Stawowej 1 w Trzebnicy, w ramach zadania pn. Podniesienie efektywności energetycznej 
w budynkach użyteczności publicznej dofinansowana ze środków EFRR w ramach RPO dla WD na 
lata 2014-2020.

Beneficjent: Fundacja Pora Na Seniora

Wniosek o dofinansowanie (wersja I) został złożony do IZ RPO WD w dniu 25.05.2016 r., a następnie 
został poddany procedurze weryfikacji technicznej. Pracownik dokonujący weryfikacji technicznej 
podpisał „Deklarację bezstronności i poufności w ramach EFRR” w dniu 31.05.2016 r. W wyniku 
weryfikacji technicznej stwierdzono braki formalne. Karta weryfikacji technicznej została sporządzona, 
zweryfikowana i zatwierdzona przez dyrektora Wydziału Wdrażania EFRR w dniu 01.06.2016 r. 
Następnie IZ RPO WD pismem z dnia 01.06.2016 r., znak DEFR-W.V.432.465.2016, przekazała do 
wnioskodawcy zidentyfikowane braki formalne i oczywiste omyłki, z prośbą o skorygowanie wniosku 
i uzupełnienie wymaganych informacji. Wnioskodawca został poinformowany, że skorygowany 
wniosek powinien zostać odesłany do IZ RPO WD (elektronicznie i w formie papierowej) w terminie 
7 dni kalendarzowych od dnia następnego po dniu otrzymania pisma z uwagami.

Skorygowany wniosek o dofinansowanie (wersja II) został przekazany do IZ RPO WD w dniu 
07.06.2016 r. Wniosek został ponownie poddany procedurze weryfikacji technicznej (data 
zatwierdzenia przez dyrektora Wydziału Wdrażania EFRR karty weryfikacji technicznej – 14.06.2016 
r.), w wyniku której stwierdzono, że wnioskodawca złożył skorygowany wniosek w terminie, poprawił 
wszystkie braki formalne i oczywiste omyłki, udzielił stosownych wyjaśnień, przez co wniosek mógł 
zostać przekazany do dalszego etapu weryfikacji - oceny spełniania przez projekt kryteriów 
dotyczących jego zgodności ze strategią ZIT WrOF. Lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji 
technicznej została opublikowana na stronie internetowej RPO WD z datą 30.06.2016 r.

Dwie karty oceny zgodności projektu ze strategią ZIT w ramach EFRR (załącznik 6 do Regulaminu 
KOP) zostały sporządzone przez dwóch ekspertów ds. ZIT powołanych do KOP  i zatwierdzone przez 
zastępcę przewodniczącego KOP odpowiednio w dniu 12.08.2016 r. Stwierdzono, że ocena strategii 
ZIT została przeprowadzona w terminie około 2 miesięcy, czyli dłuższym niż wskazane w Regulaminie 
konkursu 20 dni.  Projekt w ocenie obu ekspertów był zgodny ze strategią ZIT i został przekazany do 
oceny formalnej. Lista projektów po ocenie zgodności ze Strategią ZIT WrOF  zakwalifikowanych do 
kolejnego etapu oceny została opublikowana na stronie internetowej RPO WD z datą 01.09.2016 r. 

Ocena formalna składała się z dwóch etapów. Pierwszy etap dotyczył kryteriów formalnych ogólnych 
bez możliwości dokonania korekty. Dwie karty weryfikacji formalnej zostały sporządzone przez 
pracowników IZ RPO WD i podpisane przez kierownika Działu Projektów EFRR Wydziału Wdrażania 
EFRR w dniu 02.11.2016 r. Stwierdzono, że „wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne ogólne oraz 
kryteria formalne specyficzne”.

Drugi etap dotyczył kryteriów formalnych ogólnych obligatoryjnych z możliwością dokonania 
korekty. Dwie karty weryfikacji formalnej zostały sporządzone przez pracowników IZ RPO WD 
i zatwierdzone przez kierownika Działu Projektów EFRR Wydziału Wdrażania EFRR w dniu 
25.11.2016 r. Stwierdzono, że weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie została 
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przeprowadzona w terminie dłuższym niż 20 dni (10 dni na etap I i 10 dni na etap II) i trwała łącznie 
ponad 3 miesiące.

W wyniku drugiego etapu weryfikacji kryteriów formalnych z możliwością dokonania korekty 
stwierdzono, że projekt nie spełnia kryteriów formalnych ogólnych obligatoryjnych z możliwością 
dokonania korekty zawartych w „Kryteriach wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”. 
IZ RPO WD pismem z dnia 25.11.2016 r., znak: DEFR-W.V.432.465.2016, wezwała wnioskodawcę do 
złożenia skorygowanego wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po 
dniu otrzymania pisma.

Wnioskodawca złożył skorygowany wniosek o dofinansowanie (wersja III) w dniu 05.12.2016 r. 
W wyniku oceny wniosku IZ stwierdziła brak formalny polegający na niezałączeniu w generatorze 
wniosków skorygowanej analizy finansowej w formacie excel, o czym poinformowała wnioskodawcę 
pismem z dnia 14.12.2016 r., znak: DEFR-W.V.432.465.2016.

Uzupełniony wniosek o dofinansowanie (wersja IV) został ponownie złożony do IZ RPO WD w dniu 
14.12.2016 r. Następnie został poddany ocenie formalnej, w wyniku której stwierdzono, że spełnia 
wszystkie kryteria formalne ogólne obligatoryjne z możliwością dokonania korekty oraz kryteria 
formalne specyficzne obligatoryjne. Dwie listy sprawdzające zostały zatwierdzone przez kierownika 
Działu Projektów EFRR I Wydziału Wdrażania EFRR w dniu 20.12.2016 r. Tym samym wniosek został 
skierowany do oceny merytorycznej.

Lista projektów, które spełniły kryteria formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej, została 
opublikowana na stronie internetowej RPO WD z datą 22.02.2017 r.

Wniosek o dofinansowanie został poddany ocenie merytorycznej (I sekcja oceny merytorycznej – 
kryteria merytoryczne kluczowe ogólne i specyficzne – ocena finansowo-ekonomiczna) przez trzech 
niezależnych ekspertów w zakresie kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych oraz kryteriów 
merytorycznych ogólnych punktowych. Listy sprawdzające zostały podpisane w dniach 02.01.2017 r., 
03.01.2017 r. i 18.01.2017 r. Dwóch na trzech ekspertów oceniło projekt jako niespełniający kryteriów 
merytorycznych ogólnych obligatoryjnych oraz punktowych w zakresie oceny finansowo-
ekonomicznej. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu „w ciągu 10 dni od zakończenia oceny ostatniego projektu 
sporządzany jest protokół z prac Komisji Oceny Projektów wraz z listą projektów, które uzyskały 
wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania”. Protokół z prac 
KOP został podpisany przez Przewodniczącą KOP w dniu 27.03.2017 r., a lista projektów, które 
spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów 
wybranych do dofinansowania – w dniu 19.04.2017 r. Następnie, zgodnie z Regulaminem protokół 
i lista są przekazywane niezwłocznie do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania została zatwierdzona Uchwałą nr 3685/V/17 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.04.2017 r. Projekt nr RPDS.03.03.02-02-0013/16 nie znalazł 
się na ww. liście. Zatwierdzenie przez Zarząd listy było równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu 
w ramach RPO WD dla poddziałania 3.3.2. Lista projektów wybranych do dofinansowania została 
opublikowana na stronie internetowej naboru, jednakże załączony scan listy nie zawiera daty, z którą 
lista została zatwierdzona. Brakuje również daty publikacji listy na stronie, co uniemożliwia 
zachowanie właściwej ścieżki audytu w zakresie zachowania przez IZ 7-dniowego terminu na 
publikację listy projektów od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

IZ RPO WD pismem z dnia 04.05.2017 r., znak DEFR-W-V-432.465.2016, poinformowała 
wnioskodawcę, że projekt ze względu na niespełnienie kryteriów merytorycznych obligatoryjnych 
(kryterium nr 1 Sytuacja finansowa Wnioskodawcy, kryterium nr 2 Plan finansowy) nie został wybrany 
do dofinansowania. Wnioskodawca został poinformowany również o przysługującym mu prawie do 
wniesienia protestu w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu otrzymania pisma.

Wnioskodawca Fundacja Pora Na Seniora pismem z dnia 23.05.2017 r. wniósł protest od negatywnej 
oceny wniosku o dofinansowanie. IZ RPO WD dokonała ponownej oceny projektu z uwzględnieniem 
argumentów wnioskodawcy. Lista sprawdzająca została podpisana przez eksperta w dniu 06.06.2017 
r. IZ RPO WD poinformowała wnioskodawcę o uwzględnieniu protestu pismem z dnia 22.06.2017 r., 
znak DEF-Z-IV.432.193.2017 i przekazała projekt do kolejnego etapu weryfikacji merytorycznej. 

Kolejny etap weryfikacji merytorycznej dotyczył kryteriów merytorycznych dziedzinowych, w tym 
specyficznych dla danej osi priorytetowej oraz specyficznych obligatoryjnych i punktowych. 
Weryfikacja w tym zakresie została przeprowadzona przy użyciu list sprawdzających przez dwóch 
ekspertów (podpisy na listach sprawdzających w dniach 28.06.2017 r. i 06.07.2017 r.) oraz 
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zatwierdzona przez kierownika Działu Oceny Projektów EFRR Wydziału Wdrażania EFRR w dniu 
10.07.2017 r.

IZ RPO WD pismem z dnia 31.10.2017 r., znak DEFR-W-V.432.1.2017, przekazała do Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3685/V/17 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.04.2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie 
konkursowym. Projekt zawierał informację o pozytywnym rozpatrzeniu protestów złożonych przez 
dwóch wnioskodawców – Parafię Ewangelicko-Augsburską we Wrocławiu i Fundację Pora Na 
Seniora. Projekt Fundacji nr RPDS.03.03.02-02-0013/16 został wybrany do dofinansowania 
z rekomendowaną kwotą dofinansowania w wysokości 3 552 008,93 PLN i umieszczony na liście pod 
numerem 6 z liczbą punktów 64,91. Data zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie w SL2014: 
31.10.2017 r.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinasowania, uzupełniona o dwa projekty ww. 
wnioskodawców, została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 
31.10.2017 r. W związku z wyborem do dofinansowania dwóch nowych projektów w terminie 
późniejszym niż 6 miesięcy od pierwotnej Uchwały Zarządu z dnia 25.04.2017 r., dla ww. projektów 
wydłużony został termin złożenia ostatniego wniosku o płatność o 6 miesięcy, tj. z sierpnia 2019 r. na 
luty 2020 r.

Pismem z dnia 03.11.2017 r., znak DEFR-W-V.432, IZ RPO WD zwróciła się do Ministerstwa 
Finansów o udzielenie informacji o figurowaniu Fundacji Pora Na Seniora w rejestrze projektów 
wykluczonych. 

Pismem z dnia 03.11.2017 r., znak DEFR-W.V.432.52.2017, IZ RPO WD zwróciła się do Wydziału 
Środowiska Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych UMWD o informację w 
zakresie zaległości w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do Fundacji Pora 
Na Seniora. Odpowiedź z Wydziału Środowiska z informacją o niezaleganiu przez Fundację 
z opłatami za korzystanie ze środowiska zostało przekazane do IZ RPO WD przy piśmie z dnia 
09.11.2017 r., znak DEFR-W.V.432.52.2017.

IZ RPO WD pismem z dnia 16.11.2017 r., znak DEFR-W.V.432.465.16, poinformowała Fundację Pora 
Na Seniora o pozytywnym rozpatrzeniu protestu, liczbie zdobytych punktów i decyzji o wyborze 
projektu do dofinansowania. Pismem z dnia 28.11.2017 r., znak DEFR-W.V.432.435.2016, IZ 
zobowiązała beneficjenta do dostarczenia w terminie 14 dni zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach 
środowiskowych. Przedmiotowe zaświadczenie wpłynęło do IZ RPO WD w dniu 12.12.2017 r. 

Mailem z dnia 29.03.2018 r. IZ RPO WD poinformowała zespół kontrolujący, że dotychczas 
z wnioskodawcą Fundacja Pora na Seniora nie została podpisana umowa o dofinansowanie.

W wyniku analizy procesu oceny wniosków o dofinansowanie stwierdzono znaczne przekroczenia 
terminów wskazanych na weryfikację ZIT oraz na weryfikację formalną wniosków o dofinansowanie nr 
RPDS.03.03.02-02-0009/16 oraz RPDS.03.03.02-02-0013/16. Uwaga zespołu kontrolującego w tym 
zakresie została przekazana do IZ RPO WD drogą mailową w dniu 09.03.2018 r. W odpowiedzi na 
powyższe otrzymano wyjaśnienie IZ RPO WD przesłane mailem w dniu 29.03.2018 r. następującej 
treści: 

„W naborze wpłynęły 24 wnioski o dofinansowanie projektów. Po weryfikacji technicznej liczba 
pozytywnie ocenionych wniosków wynosiła 23. Mimo, iż bieg oceny ZIT rozpoczyna się dla wszystkich 
projektów w momencie przekazania zatwierdzonej Listy wniosków o dofinansowanie po weryfikacji 
technicznej skierowanych do KOP, to fizycznie eksperci i pracownicy ZIT WrOF nie byli wstanie ocenić 
wszystkich wniosków na raz. Z uwagi na ograniczoną liczbę ekspertów, wylosowanych do oceny 
zgodności ze Strategią ZIT, średnia liczba wniosków przypadająca na eksperta wyniosła 12-13 
wniosków, co spowodowało przesunięcie w czasie rozpoczęcia oceny kolejnych wniosków 
o dofinansowanie. Kumulacja liczby wniosków oraz konieczność wystąpienia o wyjaśnienia do 
Wnioskodawców spowodowała wydłużenie terminu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach 
niniejszego naboru, a co za tym idzie poszczególnych projektów. Analogiczna sytuacja miała miejsce 
na etapie oceny formalnej. Pomimo rozpoczęcia oceny formalnej od dnia zatwierdzenia protokołu 
częściowego z prac KOP w ZIT (22 projekty ocenione pozytywnie), pracownicy IZ RPO WD nie 
dokonują oceny wszystkich wniosków jednocześnie. Wydłużenie oceny formalnej spowodowane było 
również koniecznością wystąpienia o wyjaśnienia do Wnioskodawców w zakresie kryteriów 
formalnych ogólnych obligatoryjnych z możliwością dokonania korekty oraz  stwierdzenia braków 
formalnych i/lub oczywistych omyłek. Każdorazowe wystąpienie o wyjaśnienia wstrzymywało bieg 
terminu przewidzianego na ocenę formalną danego projektu do czasu otrzymania wyjaśnień. Po 
uzyskaniu wyjaśnień, oceniający musieli ponownie przeanalizować każdy wniosek w celu dokonania 
ich rzetelnej oceny”.
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5.3.3. Wniosek o dofinansowanie nr RPDS.05.02.02-02-0001/17 
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 pt. „Przebudowa dworców 
kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów w szczególności na 
potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF” nr projektu RPDS.05.02.02-02-0001/17 został 
złożony w dniu 7.02.2017 roku (data pisma 6.02.2017 roku).

Karta oceny formalnej projektu w ramach EFRR dla projektu została sporządzona przez pierwszą 
i drugą parę oczu w dniu 23.02.2017 roku (zatwierdzona została w dniu 24.02.2017 roku). Zgodnie 
z przedmiotową kartą wniosek zawierał błędy i skierowano go do uzupełnienia (nie zostały spełnione 
kryteria: formalne ogólne obligatoryjne z możliwością dokonania korekty nr 1 – Poprawność 
wypełnienia złożonego wniosku, nr 4 – Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu, nr 7 – Ocena 
występowania pomocy publicznej/pomoc de minimis).

W dniu 2.03.2017 roku Wnioskodawca zwrócił się do IZ RPO WD z prośbą o wydłużenie terminu 
dokonania poprawy wniosku do dnia 9.03.2017 roku w związku z niepodjęciem wersji papierowej 
pisma z uwagami.

W dniu 6.03.2017 roku IZ RPO WD poinformowała Wnioskodawcę PKP SA o wydłużeniu terminu na 
uzupełnienie/poprawę wniosku o dofinansowanie do dnia 9.03.2017 roku. Wnioskodawca został 
pouczony, iż w przypadku nie dostarczenia poprawionego/uzupełnionego wniosku o dofinansowanie 
w wyznaczonym terminie, zostanie on odrzucony i nie podlega dalszej ocenie z powodu niespełnienia 
kryterium formalnego - obligatoryjnego.

Pismo wnioskodawcy z dnia 8.03.2017 roku, przekazujące opis dokonanych zmian we wniosku 
i w niektórych załącznikach oraz poprawiony wniosek o dofinansowanie, wpłynęło do IZ RPO WD 
w dniu 09.03.2017 roku.

W dniu 17.03.2017 roku IZ RPO WD przekazała do Wnioskodawcy pismo z uwagami do wniosku 
o dofinansowanie celem umieszczenia ad acta. (pismo z uwagami do wniosku o dofinansowanie 
z dnia 24.02.2017r.)

Karta ponownej oceny formalnej w ramach EFRR dla wniosku o dofinansowanie została wypełniona 
przez dwie pary oczu w dniu 20.03.2017 roku (oddzielne karty weryfikacji), zatwierdzona została 
w dniu 21.03.2017 roku – zgodnie z kartami wszystkie kryteria zostały spełnione. Tego samego dnia 
wniosek o dofinansowanie został zarejestrowany w systemie SL2014.

W dniu 23.03.2017 roku wniosek został przekazany do oceny merytorycznej (mail).

Karta oceny merytorycznej projektu w ramach EFRR – ocena kryteriów ogólnych i specyficznych (data 
wpływu uzupełnionego/poprawionego wniosku 8.03.2017 r.)  została sporządzona przez dwóch 
oceniających odpowiednio w dniu 6.04.2017 roku oraz w dniu  9.04.2017 roku. Karta oceny 
merytorycznej projektu w ramach EFRR – ocena finansowo-ekonomiczna została sporządzona przez 
dwóch niezależnych oceniających w dniu 29.03.2017 roku.
Raport z oceny projektu ze środków RPO WD 2014-2020 z dnia 20.04.2017 sporządził Sekretarz 
KOP, zaakceptował Przewodniczący KOP.
Karty oceny zgodności projektu ze strategią ZIT w ramach EFRR – zgodnie, z którymi projekt spełnia 
wszystkie kryteria oceny zostały sporządzone przez dwie pary oczu w dniu 9.05.2017 roku, 
zweryfikowane i zatwierdzone w dniu 10.05.2017 roku. Raport z oceny zgodności projektu ze 
Strategią ZIT ze środków RPO WD 2014-2020 sporządził i zatwierdził Zastępca Przewodniczącego 
KOP ds. Strategii ZIT.
Modyfikacja wniosku o dofinansowanie na status „zatwierdzony” nastąpiła w dniu 5.06.2017 roku.

5.3.4. Wniosek o dofinansowanie nr RPDS.11.01.00-02-0004/15 

Wniosek o dofinansowanie nr RPDS.11.01.00-02-0004/15 wnioskodawcy – Instytucji Pośredniczącej 
RPO WD – Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej wpłynął do IZ RPO WD w dniu 24.07.2015 roku.
Lista sprawdzająca Wniosku o dofinansowanie zawierająca ocenę formalną, merytoryczną 
horyzontalną oraz dostępu została sporządzona przez dwie pary oczu (jedna) w dniu 5.08.2015 roku 
oraz 7.08.2015 roku, zatwierdzona w dniu 10.08.2015 roku. W związku z uwagami do wniosku 
zawartymi w liście,  w dniu 11.08.2015 roku skierowano pismo do wnioskodawcy z prośbą o poprawę 
wniosku o dofinansowanie zgodnie z uwagami przekazanymi w piśmie.
Poprawiony wniosek wpłynął 17.08.2015 roku, lista sprawdzająca wniosku o dofinansowanie pod 
względem formalnym, merytorycznym, horyzontalnym oraz dostępu została sporządzona na jednej 
liście przez dwie pary oczu  w dniach 18.08.2015 roku oraz 26.08.2015 roku, zatwierdzona 
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26.08.2015 roku, ocena finansowa została dokonana na tej samej karcie przez osobę sprawdzającą 
31.08.2015 roku oraz zatwierdzającą 2.09.2015 roku. W dniu 8.09.2015 roku poinformowano 
wnioskodawcę, iż wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalno-merytorycznym 
i finansowym. Jednocześnie, IZ RPO WD przekazała informację, iż po zatwierdzeniu przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, dofinansowanie 
ze środków z UE będzie stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Wniosek o dofinansowanie został zarejestrowany w SL2014 w dniu 9.12.2015 roku – po terminie 
określonym w pkt 8 Rozdziału 5, Podrozdziału 1 Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania 
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

5.3.5. Wniosek o dofinansowanie nr RPDS.11.01.00-02-0002/15 

Wniosek o dofinansowanie nr RPDS.11.01.00-02-0002/15 wnioskodawcy – Instytucji Zarządzającej 
RPO WD wpłynął do IZ RPO WD w dniu 23.07.2015 roku. Lista sprawdzająca Wniosku 
o dofinansowanie zawierająca ocenę formalną, merytoryczną horyzontalną oraz dostępu została 
sporządzona przez dwie pary oczu w dniach 5 i 7.08.2015 roku, zatwierdzona 7.08.2015 roku. 
Zgodnie z zapisami w Liście, wniosek wymagał poprawy o czym wnioskodawca został  
poinformowany w dniu 10.08.2015 roku. 
Skorygowany wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 17.08.2015 roku. Lista sprawdzająca 
Wniosku o dofinansowanie zawierająca ocenę formalną, merytoryczną horyzontalną oraz dostępu 
została sporządzona 18 i 26.08.2015 roku, zatwierdzona 26.08.2015 roku, w zakresie oceny 
finansowej w dniu 1.09.2015 roku, a zatwierdzona w dniu 2.09.2015 roku. W dniu 9.09.2015 roku 
poinformowano wnioskodawcę, iż wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalno-
merytorycznym i finansowym. Jednocześnie, IZ RPO WD przekazała informację, iż po zatwierdzeniu 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, 
dofinansowanie ze środków z UE będzie stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wniosek o dofinansowanie został zarejestrowany w SL2014 w dniu 9.12.2015 roku – po terminie 
określonym w pkt 8 Rozdziału 5, Podrozdziału 1 Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania 
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Weryfikacja wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.1 przebiegała zgodnie z procedurą 
UMWD/ZIW-2(2)/15/2015 z dnia 19.06.2015 roku.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki: „w celu zachowania rozdzielności funkcji podjęta została Uchwała 
Nr 3017/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 1217/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie 
udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego 
w sprawach związanych z realizacją projektów w ramach Priorytetu 11 Pomoc Techniczna 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
„Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 
2020 (RPO 2014-2020) Instytucja Zarządzająca RPO WD jest beneficjentem w ramach Priorytetu 11 
Pomoc Techniczna i na tej podstawie realizowane są projekty własne.
W zakresie realizacji projektów Pomocy Technicznej RPO w ramach Departamentu Funduszy 
Europejskich następuje rozdzielenie funkcji Dyrektora Departamentu i jego Zastępców. W rezultacie, 
Zastępcy Dyrektora Departamentu występują jako reprezentanci do podpisywania i zatwierdzania 
dokumentów w imieniu Jednostki realizującej Projekt/Beneficjenta projektów Pomocy Technicznej 
RPO realizowanych przez Departament Funduszy Europejskich. Natomiast Dyrektor Departamentu 
Funduszy Europejskich występuje jako reprezentant IZ RPO 2014-2020.
Oświadczenia woli są dokumentami związanymi z realizacją projektów Pomocy Technicznej RPO 
występującymi po stronie beneficjenta. Upoważnienie pozwoli na sprawną realizację zadań 
związanych z prowadzeniem ww. projektów przez Departament Funduszy Europejskich i rozdzielenie 
funkcji beneficjenta od IZ RPO WD.”
Z uwagi na fakt, że funkcje IZ sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, to w przypadku 
nieobecności Dyrektora Departamentu, dokumenty dotyczące PT jako IZ podpisuje Marszałek 
Województwa mający bezpośredni nadzór nad działalnością Departamentu.” 

5.4. Wnioski o płatność 
Podstawy prawne m.in.:

• Art. 19, art. 22 ust. 2, art. 23, art. 25 ustawy wdrożeniowej
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• Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich dotyczących kontroli zarządczych 
(okres programowania 2014-2020)

• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020

Sprawdzenie kryterium desygnacji 3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji 
administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez 
beneficjentów oraz kontroli operacji na miejscu zostało przeprowadzone na próbie wniosków 
o płatność beneficjentów zweryfikowanych przez IZ RPO WD. Do próby wybrano w sposób losowy 
3 wnioski o płatność: 

 RPDS.05.01.01-02-0016/16-003
 RPDS.07.01.01-02-0008/16-001
 RPDS.10.04.04-02-0003/16-004

5.4.1. Wniosek o płatność RPDS.05.01.01-02-0016/16-003
Tytuł projektu: „Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i 
dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”

Wniosek o płatność refundacyjną/sprawozdawczy nr RPDS.05.03.01-2002-0016/16-003 za okres od 
31 grudnia 2016 r. do 15 maja 2017 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 237 534,41 PLN, w tym 
dofinansowanie 1 051 904,25 PLN, wpłynął do IZ RPO WD w SL2014 w dniu 29 czerwca 2017 r. 

Pierwsza wersja Wniosku o płatność była weryfikowana pod względem formalnym, merytorycznym 
i rachunkowym przez dwóch pracowników DEFR-W w oparciu o załącznik nr 4 Lista sprawdzającą dla 
wniosku o płatność, obowiązującej na moment weryfikacji instrukcji wykonawczej o numerze 2 
w Rozdziale 8 ZIW IZ RPO WD. We wniosku o płatność Beneficjent wykazał poniesione wydatki, 
zgodnie ze sposobem rozliczania projektów dofinansowanych z EFRR, z wyłączeniem wniosku 
pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą, wniosku zaliczkowego nierozliczającego wydatków 
oraz projektów rozliczanych przez DIP i ZIT AW. W wyniku weryfikacji przedmiotowy Wniosek 
o płatność nie podlegał zatwierdzeniu, ponieważ podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie 
zwiększający dofinansowanie o nr RPDS.05.01.01-02-0016/16-01. Powodem braku zatwierdzenia 
były również stwierdzone w wyniku weryfikacji błędy/nieścisłości. Lista sprawdzająca dotycząca 
wycofanego wniosku o płatność wraz z deklaracją bezstronności została podpisana przez obu 
pracowników DEFR-W w dniu 31 lipca 2017 r. 

Kolejna wersja wniosku o płatność wpłynęła do IZ RPO WD w SL2014 w dniu 3 sierpnia 2017 r. 

Wniosek był sprawdzany pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w oparciu 
o powyżej wskazany załącznik nr 4 obowiązującej na moment weryfikacji instrukcji wykonawczej 
o numerze 2 w Rozdziale 8 ZIW IZ RPO WD. Lista sprawdzająca wraz z deklaracją bezstronności 
została podpisana przez pracowników IZ, odpowiednio w dniu 18 sierpnia 2017 r. oraz 21 sierpnia 
2017 r. W wyniku ponownej weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień. 

Tym niemniej, zaznaczyć należy, iż IZ RPO WD dokonała autokorekty w Zestawieniu wydatków. 
W pozycji 3/faktura FK/1/2017 – w polu „Uwagi” uzupełniono numer faktury pierwotnej tj. FV/4/2017 
z dnia 21 kwietnia 2017 r., której dotyczy faktura korygująca.

W systemie SL2014 w polu Weryfikacja wniosku, dotyczącym analizowanego Wniosku o płatność, 
ujęta została kolejna weryfikacja, bez listy sprawdzającej z ponownej weryfikacji. W wyjaśnieniach 
przekazanych drogą elektroniczną w dniu 8 lutego 2018 r. IZ RPO WD wskazała, iż w związku 
z dokonaną autokorektą wniosku o płatność zostały wygenerowane dwie karty weryfikacji, w tym 
druga jako karta po „autokorekcie”. W systemie SL2014 druga karta weryfikacji jest zgodna 
z poprzednią, do której załączono listy sprawdzające.

Mając na uwadze powyższe, Zespół Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia IZ RPO WD.

Ostatecznie, zgodnie z informacją zawartą w załączniku do karty weryfikacji wniosku wygenerowanej 
z SL 2014, przedmiotowy wniosek o płatność został zaakceptowany przez Dyrektora Wydziału 
Wdrażania EFRR w dniu 22 sierpnia 2017 r. Środki zostały wypłacone beneficjentowi w dniu 
5 września 2017 r. w wysokości 1 051 904,25 PLN.

W zakładce „Kontrole” w SL2014 wprowadzono następujące kontrole dotyczące przedmiotowego 
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projektu:

1) RPDS.05.01.01-02-0016/16-001 – kontrola własna instytucji na dokumentach, przeprowadzona 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, przeprowadzona w dniach 15 grudnia 2016 r. – 
18 stycznia 2017 r. na dwóch postępowaniach o zamówienie publiczne:

 „Wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy 
jakości połączeń z Siecią TEN-T – dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej”,

 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg 
krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.

Wynik kontroli – bez zastrzeżeń.

2) RPDS.05.01.01-02-0016/16-002 – kontrola własna instytucji na miejscu, w dniach 19 października 
2017 r. – 15 listopada 2017 r. w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu, na podstawie 
Kwartalnego Planu Kontroli na IV kwartał 2017 r., przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego nr 4330/V/17 z dnia 4 października 2017 r.

Kontrola przeprowadzona po zatwierdzeniu weryfikowanego wniosku o płatność.

Wynik kontroli – bez zastrzeżeń.

3) RPDS.05.01.01-02-0016/16-003 – kontrola własna instytucji na dokumentach na zakończenie 
rzeczowo-finansowej realizacji projektu w siedzibie IZ RPO WD, przeprowadzona w dniu 18 grudnia 
2017 r.

Analizowany Wniosek o płatność był przedmiotem badania w ramach niniejszej kontroli IZ.

Kontrola przeprowadzona po zatwierdzeniu weryfikowanego wniosku o płatność.

Wynik kontroli – bez zastrzeżeń.

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w liście sprawdzającej podczas weryfikacji analizowanego 
wniosku o płatność, pracownicy DEFR-W – w trakcie analizy dokumentu –  uwzględnili wynik 
pierwszej z ww. kontroli, która została przeprowadzona przed zatwierdzeniem analizowanego wniosku 
o płatność.

5.4.2. Wniosek o płatność RPDS.07.01.01-02-0008/16-001

Tytuł projektu: Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach

Wniosek o płatność refundacyjną/sprawozdawczy nr RPDS.07.01.01-02-0008/16-001 za okres 
od 29 lutego 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. 

Pierwsza wersja wniosku o płatność wpłynęła do IZ RPO WD w systemie SL2014 w dniu 28 lutego 
2017 r. (kwota wydatków kwalifikowalnych 709 832,92 PLN, w tym dofinansowanie 447 194,74 PLN). 

Weryfikacja przedmiotowej wersji Wniosku o płatność została przeprowadzona pod względem 
formalnym, merytorycznym i rachunkowym przez dwóch pracowników DEFR-W, w oparciu o załącznik 
nr 4 Lista sprawdzającą dla wniosku o płatność, obowiązującej na moment weryfikacji instrukcji 
wykonawczej o numerze 2 w Rozdziale 8 ZIW IZ RPO WD. We wniosku o płatność Beneficjent 
wykazał poniesione wydatki, zgodnie ze sposobem rozliczania projektów dofinansowanych z EFRR, 
z wyłączeniem wniosku pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą, wniosku zaliczkowego 
nierozliczającego wydatków oraz projektów rozliczanych przez DIP i ZIT AW. W wyniku weryfikacji 
przedmiotowy wniosek o płatność został skierowany do poprawy w związku ze stwierdzonymi 
błędami, nieścisłościami i brakiem przekazania wymaganej dokumentacji. Lista sprawdzająca 
dotycząca pierwszej weryfikacji wniosku o płatność wraz z deklaracją bezstronności została 
podpisana przez obu pracowników DEFR-W w dniu 31 marca 2017 r. 

Druga wersja wniosku o płatność wpłynęła do IZ RPO WD w systemie SL2014 w dniu 11 kwietnia 
2017 r. (kwota wydatków kwalifikowalnych 709 832,92 PLN, w tym dofinansowanie 447 194,74 PLN). 

Weryfikacja przedmiotowej wersji wniosku o płatność została przeprowadzona pod względem 
formalnym, merytorycznym i rachunkowym przez dwóch pracowników DEFR-W w oparciu o załącznik 
nr 4 Lista sprawdzającą dla wniosku o płatność, obowiązującej na ten moment instrukcji wykonawczej 
o numerze 2 w Rozdziale 8 ZIW IZ RPO WD. We wniosku o płatność Beneficjent wykazał poniesione 
wydatki, zgodnie ze sposobem rozliczania projektów dofinansowanych z EFRR, z wyłączeniem 
wniosku pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą, wniosku zaliczkowego nierozliczającego 
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wydatków oraz projektów rozliczanych przez DIP i ZIT AW. W wyniku weryfikacji przedmiotowy 
wniosek o płatność został skierowany do poprawy w związku ze stwierdzonymi błędami, 
nieścisłościami i brakiem przekazania wymaganej dokumentacji. Lista sprawdzająca dotycząca drugiej 
weryfikacji wniosku o płatność wraz z deklaracją bezstronności została podpisana przez obu 
pracowników DEFR-W w dniu 18 maja 2017 r. 

Kolejna, trzecia wersja wniosku o płatność wpłynęła do IZ RPO WD w SL2014 w dniu 25 maja 2017 r. 
Przedmiotowy wniosek o płatność opiewał na kwotę wydatków kwalifikowalnych, niższą względem 
poprzednich wersji dokumentu, w wysokości 707 957,92 PLN, w tym dofinansowanie 446 013,49 PLN, 
tj. o kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 875,00 PLN, w tym dofinansowanie 1 181,25 PLN. Powyższe 
wynikało z przeprowadzonej korespondencji elektronicznej (system SL2014) pomiędzy beneficjentem, 
a IZ RPO WD. W dniu 25 maja 2017 r. w odpowiedzi na pismo IZ RPO WD z dnia 23 maja 2017 r. 
beneficjent przekazał poprawiony wniosek o płatność wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami. 
Beneficjent, w związku z wątpliwościami IZ RPO WD, wycofał z wniosku o płatność koszty osobowe 
związane z zarządzaniem projektem. Jednocześnie, zobligował się przedstawić przedmiotowe koszty 
w następnym wniosku o płatność.

Weryfikacja trzeciej wersji wniosku o płatność została przeprowadzona pod względem formalnym, 
merytorycznym i rachunkowym przez dwóch pracowników DEFR-W w oparciu o załącznik nr 4 Lista 
sprawdzającą dla wniosku o płatność, obowiązującej na moment weryfikacji  instrukcji wykonawczej 
o numerze 2 w Rozdziale 8 ZIW IZ RPO WD. We wniosku o płatność Beneficjent wykazał poniesione 
wydatki, zgodnie ze sposobem rozliczania projektów dofinansowanych z EFRR, z wyłączeniem 
wniosku pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą, wniosku zaliczkowego nierozliczającego 
wydatków oraz projektów rozliczanych przez DIP i ZIT AW.  Lista sprawdzająca dotycząca trzeciej 
weryfikacji wniosku o płatność wraz z deklaracją bezstronności została podpisana przez obu 
pracowników DEFR-W w dniu 25 maja 2017 r. 

W przedmiotowym wniosku o płatność beneficjent uwzględnił korektę finansową nałożoną w wyniku 
kontroli IZ RPO WD (opis kontroli poniżej) w wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych poniesionych 
na opłacenie wynagrodzenia za pełnienie usług nadzoru inwestorskiego od września do listopada 
2016 r. w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach”, zgodnie 
z umową nr RF-I.272.25.2016.:

 w pozycji 3 – Faktura VAT Nr 16-FVS/0299 z dnia 31 października 2016 r., zapłacona 21 listopada 
2016 r., początkowe wydatki ogółem 1 986,59 PLN, pomniejszenie przez beneficjenta w wysokości 
496,65 PLN, przedłożone wydatki kwalifikowalne 1 489,94 PLN, 

 w pozycji 4 – Faktura VAT Nr 16-FVS/0334 z dnia 30 listopada 2016 r., zapłacona 21 grudnia 
2016 r., początkowe wydatki ogółem 4 704,38 PLN, pomniejszenie przez beneficjenta w wysokości 
1 176,10 PLN, przedłożone wydatki kwalifikowalne 3 528,28 PLN.

Powyższe pomniejszenie zostało prawidłowo naliczone, co potwierdziła weryfikacja IZ RPO WD.

Ostatecznie, zgodnie z informacją zawartą w załączniku do karty weryfikacji wniosku wygenerowanej 
z systemu SL2014, przedmiotowy wniosek o płatność został zaakceptowany przez Dyrektora 
Wydziału Wdrażania EFRR w dniu 25 maja 2017 r. Środki wypłacono beneficjentowi w dniu 5 czerwca 
2017 r. w wysokości 446 013,49 PLN.

W dniu 12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie 
wykorzystania pozostałych środków do rozdysponowania z EFRR w ramach poszczególnych 
Działań/Poddziałań RPO WD, polegającą m.in. na zwiększeniu dofinansowania dla projektu. 
W konsekwencji, badany wniosek o płatność, zatwierdzony w dniu 25 maja 2017 r., tj. w terminie 
przed podjęciem ww. decyzji, został skorygowany, poprzez zwiększenie jego poziomu dofinansowania 
do 66,08 %. Aneks do umowy, uwzględniający zwiększenie dofinansowania, został podpisany w dniu 
30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z uregulowaniami instrukcji wykonawczej o numerze 8 w Rozdziale 2 ZIW IZ RPO WD 
w przypadku zwiększenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniącego rolę IZ, poziomu 
dofinansowania dla projektu, pracownik właściwego Działu Projektów EFRR w DEFR-W po 
podpisaniu aneksu do umowy/zmianie decyzji o dofinansowanie projektu, przygotowuje notatkę 
wewnętrzną do Dyrektora DEF, w której wnioskuje o wyrażenie zgody na wypłatę dodatkowych 
środków dofinansowania (uprzednio zatwierdzonych wniosków o płatność) oraz o wyrażenie zgody na 
dokonanie stosownych zmian w SL2014. Notatka wewnętrzna jest przekazywana do Kierownika 
Działu Płatności i Rozliczeń EFRR. 

W dniu 28 lipca 2017 r. sporządzona została notatka wewnętrzna dotycząca dopłaty środków do 
wniosku o płatność nr RPPD.07.01.01-20-0008/16-001, w związku ze zwiększeniem poziomu 
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dofinansowania projektu, którego dotyczy wniosek. Przedmiotowa notatka została podpisana przez 
Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i przekazana zgodnie z procedurą do 
Działu Płatności i Rozliczeń EFRR w dnu 31 lipca 2017 r.

W konsekwencji, badany wniosek o płatność, został skorygowany, poprzez zwiększenie jego poziomu 
dofinansowania w dniu 31 lipca 2017 r. Kwota w wysokości 21 805,10 PLN została wypłacona w dniu 
9 sierpnia 2017 r.

W zakładce „Kontrole” w SL2014 wprowadzono następujące kontrole dotyczące przedmiotowego 
projektu:

1) RPDS.07.01.01-02-0008/16-001 – kontrola własna instytucji na dokumentach, przeprowadzona 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, przeprowadzona w dniach 3 listopada 2016 r. 
i 16 listopada 2016 r. na dwóch postępowaniach o zamówienie publiczne:

 „Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach” – postępowanie ponowne”,

 „Usługi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: Budowa przedszkola gminnego 
w Dobroszycach”.

W trakcie czynności sprawdzających kontrolerzy IZ RPO WD stwierdzili nieprawidłowości w ramach 
postępowania na usługi nadzoru inwestorskiego dotyczące:

a) Naruszenia wymogów pkt 5a sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych poprzez brak upublicznienia zapytania 
ofertowego, zgodnie ze wskazanymi powyżej warunkami, o których mowa w pkt 7 ww. Wytycznych. 

b) Naruszenia wymogów pkt 5a tiret vi sekcji 6.5.3. ww. Wytycznych poprzez brak zachowania 
minimalnego terminu na złożenie ofert, wynoszącego nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty 
ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, biegnącego od dnia następnego po 
dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończącego się z upływem następnego dnia.

c) Naruszenia wymogów pkt 11 sekcji 6.5.3. ww. Wytycznych poprzez brak publikacji informacji o 
wyniku postępowania na własnej stronie internetowej oraz brak nadesłania przedmiotowej informacji 
do każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

Tym samym w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono korektę finansową, 
polegającą na pomniejszeniu o 25% faktycznych wydatków kwalifikowanych, wynikających z realizacji 
zamówienia pn. „Usługi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Budowa przedszkola 
gminnego w Dobroszycach” (umowa RF-I.272.24.2016, zawarta w dniu 5 września 2016 r. o wartości 
60 989,10 zł brutto).

2) RPDS.07.01.01-02-0008/16-002 – kontrola własna instytucji na miejscu, w dniach 6 września 
2017 r. – 7 września 2017 r. w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu, na podstawie 
Kwartalnego Planu Kontroli na III kwartał 2017 r., przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego nr 4036/V/17 z dnia 4 lipca 2017 r.

Kontrola przeprowadzona po zatwierdzeniu weryfikowanego wniosku o płatność.

Wynik kontroli – bez zastrzeżeń.

Wynik kontroli skutkujący nałożeniem sankcji finansowych został uwzględniony przez beneficjenta, 
co zostało odnotowane w liście sprawdzającej  podczas analizy przedmiotowego wniosku o płatność.

5.4.3. Wniosek o płatność RPDS.10.04.04-02-0003/16-004
Tytuł projektu: Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich 
szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Wniosek o płatność zaliczkową/sprawozdawczy nr RPDS.10.04.04-02-0003/16-004 za okres od 
1 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r. 

Pierwsza wersja wniosku o płatność wpłynęła do IZ RPO WD w SL2014 w dniu 14 czerwca 2017 r. 
(wydatki objęte wnioskiem obejmowały kwotę wydatków kwalifikowalnych 38 942,46 PLN, w tym 
dofinansowanie 29 535,86 PLN, wnioskowana kwota zaliczki w wysokości 230 000 PLN). 

Weryfikacja przedmiotowej wersji wniosku o płatność została przeprowadzona pod względem 
formalnym, merytorycznym i rachunkowym przez dwóch pracowników DEFS-W w oparciu o załącznik 
nr 4 Lista sprawdzającą dla wniosku o płatność, obowiązującej na moment weryfikacji instrukcji 
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wykonawczej o numerze 10 w Rozdziale 8 ZIW IZ RPO WD. We wniosku o płatność Beneficjent 
wykazał poniesione wydatki, zgodnie ze sposobem rozliczania projektów dofinansowanych w ramach 
10 Osi Priorytetowej RPO WD 2014-2020 „Edukacja”, z wyłączeniem wniosku pełniącego wyłącznie 
funkcję sprawozdawczą oraz wniosku zaliczkowego, nie rozliczającego wydatków. W wyniku 
weryfikacji przedmiotowy wniosek o płatność został skierowany do poprawy w związku 
ze stwierdzonymi błędami i nieścisłościami. Lista sprawdzająca dotycząca pierwszej weryfikacji 
wniosku o płatność wraz z deklaracją bezstronności została podpisana przez obu pracowników 
DEFS-W w dniu 6 lipca 2017 r. 

Druga wersja wniosku o płatność wpłynęła do IZ RPO WD w SL2014 w dniu 18 lipca 2017 r. (wydatki 
ujęte we wniosku obejmowały kwotę wydatków kwalifikowalnych 38 942,46 PLN, w tym 
dofinansowanie 29 535,86 PLN, wnioskowana kwota zaliczki w wysokości 230 000 PLN).

Weryfikacja przedmiotowej wersji wniosku o płatność została przeprowadzona pod względem 
formalnym, merytorycznym i rachunkowym przez dwóch pracowników DEFS-W w oparciu o załącznik 
nr 4 Lista sprawdzającą dla wniosku o płatność, obowiązującej na moment weryfikacji instrukcji 
wykonawczej o numerze 10 w Rozdziale 8 ZIW IZ RPO WD. We wniosku o płatność Beneficjent 
wykazał poniesione wydatki, zgodnie ze sposobem rozliczania projektów dofinansowanych w ramach 
10 Osi Priorytetowej RPO WD 2014-2020 „Edukacja”, z wyłączeniem wniosku pełniącego wyłącznie 
funkcję sprawozdawczą oraz wniosku zaliczkowego, nie rozliczającego wydatków. W wyniku 
ponownej weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca drugiej 
weryfikacji wniosku o płatność wraz z deklaracją bezstronności została podpisana przez obu 
pracowników DEFS-W w dniu 26 lipca 2017 r. 

W systemie SL2014 w polu Weryfikacja wniosku, dotyczącym analizowanego wniosku o płatność, 
ujęta została trzecia weryfikacja, nie zawierająca kolejnej listy sprawdzającej. W wyjaśnieniach 
przekazanych drogą elektroniczną w dniu 8 lutego 2018 r. IZ RPO WD wskazała, że weryfikację 
drugiej wersji wniosku o płatność przeprowadzono w oparciu o listę sprawdzającą zatwierdzoną 
w dniu 26 lipca 2017 r., w której IZ RPO WD wskazała zakres korekt merytorycznych i rachunkowych, 
jakie dokona po zatwierdzeniu wniosku. Modyfikacji wymagały informacje ujęte we wniosku 
o płatność:

1) w opisie postępu rzeczowego zadania 6, zgodnie z informacją przekazaną w SL2014 w dniu 
25 lipca 2017 r. błędnie wskazano w ramach zadania 3 informację, iż partnerzy przeprowadzili 
doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) w łącznej liczbie 99 godzin dla 141 uczniów, 
prawidłowo powinno być wskazane 93 godziny i 106 uczniów,

2) w tabeli „Rozliczenie Zaliczek” wskazano kwotę zaliczek rozliczaną bieżącym wnioskiem o wartości 
29 353,86 zł zamiast 29 535,86 zł.

Ponadto, w związku ze stwierdzeniem – w analizowanym wniosku o płatność – wydatków 
niekwalifikowalnych na kwotę 180,00 zł oraz ich zwrotem przez Beneficjenta w dniu 6 lipca 2017 r., 
IZ RPO WD dokonała korekt w tabeli Rozliczenie zaliczek, pomniejszając kwotę zaliczek rozliczonych 
w poprzednich wnioskach o płatność o kwotę 180,00 PLN oraz wskazując kwotę 180,00 PLN w polu 
Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych.

Jak wyjaśniła IZ RPO WD, korekta dokonana została w SL2014 zgodnie z wymogami „Podręcznika 
pracownika instytucji” (załącznik, strony 70-72), tj. po zakończeniu weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku 
o płatność pracownik utworzył korektę wniosku, a system automatycznie nadał inny (kolejny) numer 
wersji wniosku z informacją, że przebieg weryfikacji jest zgodny z poprzednią kartą weryfikacji.

Ponadto, wyjaśniono, iż nie ma możliwości załączenia do wniosku skorygowanego listy 
sprawdzającej, ze względu na specyfikę systemu SL2014, który nie pozwala dwa razy zatwierdzić 
tego samego wniosku. W omawianym przypadku wniosek został zatwierdzony w wersji drugiej, 
a konieczność dokonania korekt spowodowała automatyczne utworzenie wersji 3 tego wniosku 
w SL2014.

Mając na uwadze powyższe Zespół Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia IZ RPO WD.

Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez IZ RPO WD drogą elektroniczną w dniu 8 lutego 
2018 r. w odniesieniu do metodologii doboru próby dokumentacji źródłowej, poinformowano, 
iż weryfikację wniosku o płatność nr RPDS.10.04.04.-02-0003/16-004 prowadzono w oparciu 
o Metodykę doboru próby do kontroli w ramach RPO WD 2014-2020 dla projektów 
współfinansowanych z EFS (w zakresie projektów leżących w obszarze właściwości Wydziału Obsługi 
Wdrażania EFS i Wydziału Wdrażania EFS), przyjętej Uchwałą nr 3993/V/17 ZWD z dnia 26 czerwca 
2017 r. 

W rozdziale 7 ww. dokumentu wskazano m.in., iż zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie 
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kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz uregulowaniami umowy 
o dofinansowanie dopuszcza się możliwość weryfikacji wniosków o płatność w oparciu o próbę 
dokumentów poświadczających prawidłowość wydatkowania środków w ramach realizowanego 
projektu, rozliczanych we wnioskach o płatność.

W przypadku projektu skierowanego do uczestników, zgodnie z Metodyką doboru próby dokumentów 
do pogłębionej weryfikacji źródłowej, obligatoryjnemu sprawdzeniu podlega dokumentacja źródłowa 
dotycząca minimum 5% uczestników projektu wykazanych w okresie rozliczeniowym, za jaki składany 
jest wniosek, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 uczestników, zaś ich wybór następuje drogą 
losową przez IZ RPO WD.

IZ RPO WD w dniu 28 czerwca 2017 r. w SL2014 skierowała do beneficjenta pismo w sprawie 
przekazania dokumentacji źródłowej 3 uczestników projektu wylosowanych do próby, celem jej 
weryfikacji. Dzień później beneficjent przekazał pismem w systemie SL 2014 skany 3 deklaracji 
uczestników projektu celem przeprowadzenia analizy.

IZ RPO WD nie stwierdziła uchybień w związku z analizą przekazanej dokumentacji.

Ostatecznie, zgodnie z informacją zawartą w załączniku do karty weryfikacji wniosku wygenerowanej 
z SL 2014, przedmiotowy wniosek o płatność został zaakceptowany przez Dyrektora Wydziału 
Wdrażania EFS w dniu 26 lipca 2017 r. Zaliczka została wypłacona w dniu 2 sierpnia 2017 r.

W zakładce „Kontrole” w SL2014 wprowadzono następujące kontrole dotyczące przedmiotowego 
projektu:

1) RPDS.10.04.04-02-0003/16-001 – kontrola własna instytucji na dokumentach, w trakcie realizacji 
projektu, przeprowadzona w dniach 13 – 14 czerwca 2017 r. Czynności dotyczyły sprawdzenia 
realizacji dwóch postępowań o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności. 
Przedmiotem zamówień były usługi obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów 
podnoszących kompetencje uczniów szkół (postępowania dla różnych placówek).

Na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji stwierdzono, iż Beneficjent przeprowadził 
postępowania o udzielenie zamówienia co do zasady w sposób poprawny, stwierdzając jedynie 
uchybienia nie niosące ze sobą konieczności nakładania sankcji finansowych. Wynik z nieistotnymi 
zastrzeżeniami.

2) RPDS.10.04.04-02-0003/16-002 – kontrola własna instytucji na dokumentach, w trakcie realizacji 
projektu, przeprowadzona w dniu 17 sierpnia 2017 r. Czynności dotyczyły sprawdzenia realizacji 
postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przedmiotem 
zamówienia były usługi obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów podnoszących 
kompetencje uczniów szkół.

Na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji stwierdzono, iż Beneficjent przeprowadził 
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób prawidłowy. Wynik bez zastrzeżeń.

Kontrola przeprowadzona po zatwierdzeniu weryfikowanego wniosku o płatność.

3) RPDS.10.04.04-02-0003/16-003 – kontrola własna instytucji na miejscu (wizyta monitoringowa) 
w dniu 6 października 2017 r. Czynności sprawdzające polegały na przeprowadzeniu wizyty 
monitoringowej w miejscu realizacji zaplanowanej usługi. Nie stwierdzono uchybień. Wynik bez 
zastrzeżeń. 

Kontrola przeprowadzona po zatwierdzeniu weryfikowanego wniosku o płatność.

4) RPDS.10.04.04-02-0003/16-004 – kontrola własna instytucji na dokumentach, w trakcie realizacji 
projektu, przeprowadzona w dniu 16 października 2017 r. Czynności dotyczyły sprawdzenia realizacji 
postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przedmiotem 
zamówienia były usługi obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów podnoszących 
kompetencje uczniów szkół.

Na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji stwierdzono, iż Beneficjent przeprowadził 
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób prawidłowy. Wynik bez zastrzeżeń.

Kontrola przeprowadzona po zatwierdzeniu weryfikowanego wniosku o płatność.

5) RPDS.10.04.04-02-0003/16-005 – kontrola własna instytucji na miejscu, w trakcie realizacji 
projektu, przeprowadzona w dniach 30 – 31 października 2017 r. W wyniku kontroli stwierdzono mniej 
istotne uchybienia, wskazując iż dane uczestników kontrolowanego projektu przechowywane w wersji 
papierowej nie są tożsame z danymi wykazanymi w SL2014. Ponadto, w bazie monitorowania 
uczestników nie wpisano 16 osób, dodatkowo w 3 pozycjach na liście błędnie wpisano nazwiska 
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uczestników. Pozostałe obszary podlegające badaniu uznano za realizowane prawidłowo. Wynik 
kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami. Ustalenia nie niosły ze sobą konieczności nakładania sankcji 
finansowych. IZ RPO WD zobligowała Beneficjenta do staranności i rzetelności we wpisywaniu 
danych do SL2014 w bazie monitorowania uczestników. W dniu 2 stycznia 2018 r. do IZ RPO WD 
wpłynęło pismo informujące o poprawie danych w SL2014 oraz podjęciu starań w celu rzetelnego 
uzupełniania danych w systemie.

Kontrola przeprowadzona po zatwierdzeniu weryfikowanego wniosku o płatność.

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w liście sprawdzającej podczas weryfikacji analizowanego 
wniosku o płatność, pracownicy DEFS-W uwzględnili w trakcie analizy dokumentu wynik pierwszej 
z ww. kontroli, która została przeprowadzona przed zatwierdzeniem analizowanego wniosku 
o płatność.

5.4.4.Kontrole krzyżowe dla badanych wniosków o płatność

W oparciu o uregulowania instrukcji wykonawczej o numerze 11 w Rozdziale 11 ZIW IZ RPO WD 
kontrola krzyżowa Programu polega na weryfikacji pod kątem podwójnego finansowania danych 
z faktur/dokumentów o równoważnej wartości, rozliczonych w ramach RPO WD 2014-2020. 
Prowadzona jest ona raz na kwartał na losowanej w każdym kwartale próbie minimum 5% 
Beneficjentów, którzy realizują/realizowali więcej niż jeden projekt w ramach RPO WD 2014-2020.

Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 14-20 i projektami PO RYBY 14-20 polega na 
weryfikacji pod kątem podwójnego finansowania danych z faktur rozliczonych w ramach RPO WD 
2014-2020 i PROW 14-20, oraz RPO WD 2014-2020 i PO RYBY 14-20. Prowadzona jest ona raz na 
kwartał na losowanej w każdym kwartale próbie minimum 5% Beneficjentów realizujących projekty 
równolegle w ramach RPO WD 2014-2020 i PROW 14-20, oraz RPO WD 2014-2020 i PO RYBY 
14-20.

Wyniki kontroli krzyżowych Programu i horyzontalnych z projektami PROW 14-20 i PO RYBY 14-20 
podlegają rejestracji w SL2014, zgodnie z obowiązującą instrukcją.

W wyjaśnieniach przekazanych drogą elektroniczną w dniu 8 lutego 2018 r. - IZ RPO WD wskazała,
iż spośród poddanych czynnościom sprawdzającym wnioskom o płatność, kontroli krzyżowej podlegał 
jedynie wniosek o płatność nr RPDS.10.04.04-02-0003/16-004 (beneficjent - Fundacja "Krzyżowa" dla 
Porozumienia Europejskiego), który został wylosowany do próby do kontroli krzyżowej Programu, 
przeprowadzonej w IV kwartale 2017. 

W ramach czynności kontrolnych spełnienia kryteriów desygnacji czynnościom sprawdzającym 
poddano:

 próbę kontroli krzyżowej Programu z dnia 05.12.2017r. (losowanie próby),
 kartę kontroli krzyżowej Programu dotyczącą beneficjenta – Fundacja "Krzyżowa" dla 

Porozumienia Europejskiego (z dnia 28.12.2017r.), 
 kartę kontroli z systemu SL2014,
 wiadomości e-mail dotyczące wyniku przeprowadzonej kontroli,
 mail z dnia 06.12.2017 z prośbą o podjęcie czynności wyjaśniających odnośnie wskazanych 

dokumentów (dot. innych wniosków o płatność w ramach projektu nr RPDS.10.04.04-02-0003/16).
W ramach kontroli krzyżowej skontrolowane zostały wszystkie faktury/dokumenty o równoważnej 
wartości dowodowej wykazane w ww. wniosku o płatność. W przypadku żadnego z tych dokumentów 
nie wystąpiło podejrzenie podwójnego finansowania wydatków. Nie były prowadzone również 
dodatkowe czynności wyjaśniające (prowadzone w zakresie faktur/dokumentów o równoważnej 
wartości dowodowej wykazanych w innych wnioskach o płatność w ramach projektu).

Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami IZ RPO WD, żaden ze wskazanych wniosków o płatność nie
podlegał kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 14-20 i projektami PO RYBY 14-20
 gdyż   żaden z beneficjentów RPO WD (realizujących projekty objęte próbą w ramach kontroli 
spełnienia kryteriów desygnacji)  nie realizował  równocześnie projektów w ramach PROW 14-20 lub 
PO RYBY 14-20. 

Dodatkowo, należy nadmienić, iż na etapie weryfikacji wniosków o płatność RPDS.05.01.01-02-
0016/16-003 i RPDS.07.01.01-02-0008/16-001, pracownicy IZ RPO WD dokonali sprawdzenia, czy 
nie dochodzi do podwójnego finansowania wydatków przedstawionych do refundacji/rozliczenia:

W przypadku wniosków o płatność:
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RPDS.05.01.01-02-0016/16-003 – pytanie nr 7 (7.1 i 7.3 - 7.8) z części II  Weryfikacja merytoryczna  
listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 4 obowiązującej na moment weryfikacji instrukcji 
wykonawczej o numerze 2 w Rozdziale 8 ZIW IZ RPO WD,

RPDS.07.01.01-02-0008/16-001 – pytanie nr 7 (7.1 i 7.3 - 7.8) z części II  Weryfikacja merytoryczna  
listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 4 obowiązującej na moment weryfikacji instrukcji 
wykonawczej o numerze 2 w Rozdziale 8 ZIW IZ RPO WD.

Odpowiedzi udzielone przez pracowników w obu przypadkach wskazują na dokonanie weryfikacji 
i potwierdzenie braku występowania podwójnego finansowania wydatków przedstawionych do 
refundacji/rozliczenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających nie stwierdzono uchybień procedury 
weryfikacji badanych wniosków o płatność. Procedura była realizowana zgodnie z uregulowaniami 
ZIW RPO WD, w oparciu o właściwe załączniki do wyżej wymienionych instrukcji. Proces prowadzony 
był prawidłowo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SL2014. Korespondencja pomiędzy 
Beneficjentami i IZ RPO WD prowadzona była – zgodnie z wymogami – drogą elektroniczną, 
z wykorzystaniem SL2014. Powyższe potwierdza stosowanie odpowiednich procedur 
wewnętrznych zapewniających odpowiednią ścieżkę audytu.

5.4.5. Działania IZ  w zakresie kontroli zarządczych w odniesieniu do wydatków w ramach 
instrumentów finansowych.
Dodatkowo dokonano doboru celowego deklaracji IZ nr RPDS.IZ.00-D04/16-00, w ramach którego 
zweryfikowano działania IZ w zakresie kontroli zarządczych w odniesieniu do wydatków w ramach 
instrumentów finansowych.

W dniu 9.12.2016 r. IP-DIP przekazała do IZ RPO WD Deklaracje wydatków za okres do dnia 
9.12.2016 dla części Priorytetu 1, Priorytetu 3 oraz Priorytetu 8 w ramach EFRR i EFS w zakresie 
instrumentów finansowych (RPDS.IP.01-D06/16-00 oraz RPDS.IP.01-D01/16-00 na kwotę 
148 835 066,70 PLN w ramach EFRR oraz na kwotę 11 842 875,00 PLN w ramach EFS). 

W liście sprawdzającej do weryfikacji Deklaracji wydatków od IP do IZ znajduje się jedno pytanie 
dotyczące inżynierii finansowej, tj. pyt 21 „Czy dokument zawiera informacje określone w załączniku 
nr VI do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 roku 
w zakresie: Dodatku nr 1 (dot. inżynierii finansowej) i Dodatku nr 2 (dot. zaliczek)?”

Zgodnie z wyjaśnieniami IZ RPO WD oraz przedstawionymi dokumentami, w porozumieniu pomiędzy 
IZ RPO WD a IP - DIP, w § 22 Instytucja Pośrednicząca realizuje zadania związane z wdrażaniem 
instrumentów finansowych zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu ogólnym, aktach 
delegowanych i wykonawczych, przepisach krajowych oraz Wytycznych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami w DIP R7 Podczas weryfikacji pracownicy posługują 
się, m.in.: dokumentacją dot. projektu (formularzem wniosku o dofinansowanie projektu z zakresu 
instrumentów finansowych - EFRR, formularzem wniosku o dofinansowanie projektu z zakresu 
instrumentów finansowych – EFS, umową o Finansowaniu Projektu z załącznikami), posiłkując się 
informacjami zawartymi w module „Monitorowanie IF”, Podręcznikiem Beneficjenta SL2014, 
dokumentacją programową związaną z RPO (m.in. Strategią Inwestycyjną dla Instrumentów 
Finansowych oraz krajowymi aktami prawa oraz obowiązującymi przepisami unijnymi) oraz wynikami 
kontroli/audytów projektu. 

Zgodnie z wyjaśnieniami IZ RPO WD Informacje miesięczne sporządzane przez BGK, jako element 
realizacji projektów pozakonkursowych są weryfikowane przez DIP, jako IP nadzorującą wdrażanie 
tych projektów. IZ ma wgląd do zatwierdzonych sprawozdań za pomocą systemu SL.

Dodatkowo, w zakresie informacji miesięcznych przygotowywanych, jako informacja dla Zarządu 
Województwa przedkładanych, jako materiał informacyjny w postaci przewidzianej instrukcjami 
obowiązującymi w całym UMWD (procedury ISO) ujmowane są informacje o wdrażaniu IF 
(np. ogłoszenie przetargu przez BGK, podpisywanie umów z wyłonionymi pośrednikami). W informacji 
miesięcznej ujmowane są najważniejsze kwestie dot. wdrażana Programu. Sporządzane są też tabele 
finansowe (jako załączniki do informacji), obrazujące faktyczną realizację Priorytetów, Działań 
i Poddziałań. W tabelach tych wyodrębniano wiersze dot. instrumentów finansowych, dodatkowo 
w treści informacji miesięcznej ujmowane są aktualne wydarzenia w zakresie wdrażana instrumentów 
finansowych. W ten sposób IZ RPO WD jest na bieżąco informowana o postępach wdrażania 
instrumentów finansowych. 

W sprawozdawczości okresowej informacje o wdrażaniu IF ujmowane są (zgodnie z wzorami 
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i instrukcjami do sprawozdań) w sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WD 2014-2020. (…)

Wdrażanie IF, tak jak i innych projektów podlega kontroli systemowej. W ramach instrukcji 
dotyczących kontroli systemowej przygotowano listę sprawdzającą UMWD/ZIW-6(3)-25[2]/11/2016, 
dotyczącą kontroli wdrażania Instrumentów Finansowych.

Informacja miesięczna dotycząca wniosku o płatność RPDS.01.05.01-02-0IF2/16-002 załączonego do 
Deklaracji została zatwierdzona. Wykazane w niej kwoty dotyczą kosztów związanych z zarządzaniem 
oraz odsetek i innych zysków.

5.5. Wnioski o płatność okresową do KE 
Sprawdzenie kryterium desygnacji 3.B.(i) Procedury poświadczania wniosków o płatność okresową 
składanych do Komisji przeprowadzone było w odniesieniu do wybranego w sposób losowy wniosku 
o płatność okresową od IZ RPO WD do KE. Dane na temat ww. wniosku pozyskano z systemu 
SL2014. Kontroli poddany został wniosek o płatność okresową od IZ RPO WD do KE nr RPDS.IC.00-
W04/17-00.

Zgodnie z uregulowaniami obowiązującej na moment sporządzania wniosku instrukcji wykonawczej 
numer 5 w Rozdziale 8 ZIW IZ RPO WD, IZ przygotowuje deklaracje wydatków do IC przy 
wykorzystaniu systemu SL2014, w którym gromadzone są m.in. dane finansowe na temat wdrażania 
programu wyrażone w PLN. 

Deklaracja wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej sporządzana jest odrębnie 
dla każdego funduszu i przesyłana do IC w systemie SL2014  w trybie miesięcznym, w terminie nie 
dłuższym niż 2 miesiące od dnia zakończenia okresu, którego dotyczy lub w innych terminach 
wskazanych przez IC. Dodatkowo, IZ RPO WD składa do IC Poświadczenie wydatków w formie 
papierowej wraz z pismem przewodnim zawierającym wyjaśnienie wątpliwych kwestii.

Równocześnie z przekazaniem deklaracji wydatków, IZ pisemnie informuje IC o zatwierdzeniu danej 
deklaracji wydatków od IZ RPO WD do IC, jednoczenie poświadczając wydatki w niej zawarte. 
Wraz z wyżej wymienioną pisemną informacją IZ, do IC przekazywane są również 
informacje/wyjaśnienia w zakresie Dodatku nr 1 i Dodatku nr 2 do załącznika nr VI Rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (rozporządzenie wykonawcze).
Wersja elektroniczna pisemnej informacji IZ, przekazywana jest na adres certyfikacja@dolnyslask.pl.

Przekazana dokumentacja w oparciu o uregulowania instrukcji wykonawczej nr 1 w rozdziale 20 ZIW 
IZ RPO WD podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej w terminie 10 dni roboczych, zgodnie 
z zasadą „dwóch par oczu”, według listy sprawdzającej do deklaracji wydatków od IZ do IC, 
stanowiącej załącznik nr 1 do ww. instrukcji.

W przypadku pojawienia się wątpliwości co do prawidłowości poniesienia konkretnego wydatku 
zawartego w deklaracji wydatków, IC ma prawo zwrócić się do IZ RPO WD z prośbą o udzielenie 
wyjaśnień, uzupełnienie deklaracji, przekazanie dodatkowej dokumentacji, poprawienie lub korektę 
deklaracji tj. wyłączenie danego wydatku. Ponadto, IC może samodzielnie wyłączyć wydatek 
z deklaracji wydatków do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku samodzielnego wyłączenia 
wydatku z deklaracji przez IC, informuje ona o tym fakcie IZ RPO WD, a wydatek może być ujęty 
w kolejnej deklaracji wydatków, jeżeli IZ RPO WD przekaże do IC wystarczające wyjaśnienia.

Konieczność uzyskania wyjaśnień od IZ RPO WD do IC do deklaracji wydatków, powoduje 
zawieszenie terminu na weryfikację deklaracji wydatków od IZ RPO WD do IC (od momentu 
poinformowania IZ RPO WD o ewentualnych błędach lub konieczności złożenia uzupełnień/wyjaśnień 
do czasu dokonania korekty dokumentu przez IZ RPO WD lub złożenia uzupełnień/wyjaśnień).

Ponadto, zgodnie z ww. instrukcją złożona deklaracja wydatków od IZ RPO WD do IC, na pisemną 
prośbę IZ RPO WD, może zostać wycofana. W przedmiotowej sytuacji następuje zmiana statusu 
deklaracji wydatków z „przekazana” na „wycofana”.

Weryfikacja deklaracji wydatków dokumentowana jest w formie papierowej z wykorzystaniem 
obowiązujących  list sprawdzających oraz m.in. elektronicznych rejestrów prowadzonych przez IC.

W dniu 20 października 2017 roku IZ RPO WD przekazała do IC informacje o przekazaniu w SL2014 
deklaracji wydatków nr RPDS.IZ.00-D04/17-00 za okres do 30 września 2017 r. na kwotę wydatków 
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kwalifikowalnych 83 692 593,36 PLN. W piśmie przewodnim przekazującym deklarację 
poinformowano, iż wnioski ujęte w deklaracji nie obejmowały wkładów w ramach programu 
wpłaconych do instrumentów inżynierii finansowej oraz zaliczek wypłaconych w ramach pomocy 
państwa, o których mowa w dodatku nr 1 i nr 2 załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego. 
Do deklaracji załączono wydruk z SL2014.

Deklaracja wydatków została zweryfikowana przez dwóch pracowników IC, przy użyciu odrębnych list 
sprawdzających. Negatywny wynik weryfikacji został potwierdzony przez Z-cę Dyrektora Wydziału 
Certyfikacji RPO. W efekcie dokonanych analiz, w związku z powstałymi wątpliwościami, w dniu 
8 listopada 2017 r. do IZ RPO WD wystosowano uwagi i zapytania odnośnie kwalifikowalności 
wydatków ujętych w deklaracji nr RPDS.IZ.00-D04/17-00 oraz poprawności danych ujętych 
w Centralnym Systemie Teleinformatycznym. Dodatkowe uwagi przekazano drogą elektroniczną 
w dniu 13 listopada 2017 r.

IZ RPO WD (e-maile z dnia 13 oraz 14 listopada 2017 r.) przekazała wyjaśnienia do zgłoszonych 
przez IC uwag, jak również dokonała odpowiednich uzupełnień i modyfikacji w systemie SL2014.

Otrzymane od IZ wyjaśnienia umożliwiły pozytywną weryfikację deklaracji wydatków (EFRR) od IZ 
RPO WD do IC RPO WD o nr RPDS.IZ.00-D04/17-00.

Ponowna weryfikacja deklaracji została przeprowadzona i udokumentowana w formie papierowej przy 
wykorzystaniu list sprawdzających stanowiących załącznik nr 1 instrukcji wykonawczej nr 1 
w rozdziale 20 ZIW IZ RPO, które zostały wypełnione przez dwóch pracowników Wydziału Certyfikacji 
RPO. Wyniki weryfikacji ujęte w ww. listach zostały zaakceptowane przez Z-cę Dyrektora Wydziału 
Certyfikacji RPO w dniu 16 listopada 2017 r. W tym samym dniu deklaracja wydatków IZ została 
zatwierdzona w systemie SL2014.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, iż podczas weryfikacji deklaracji wykorzystywane 
są raporty generowane odrębnie przez dwóch pracowników z systemu Oracle BIEE, informacje 
o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach RPO WD 2014-2020 oraz rejestry i bazy prowadzone 
przez IC. W dokumentacji znajdowały się wydruki stosownych raportów pozyskanych z systemu 
na potrzeby procesu certyfikacji, dotyczące m.in. wniosków o płatność, przeprowadzanych kontroli, 
kwot odzyskanych i wycofanych, ujętych w rejestrze obciążeń na projekcie.

W procesie weryfikacji pod uwagę brane były również wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz/  
wyników kontroli i audytów, które są ewidencjonowane w rejestrze sporządzonym w oparciu 
o załącznik nr 4 Instrukcji wykonawczej nr 6 w rozdziale 20 ZIW dla IZ RPO WD.

Zgodnie z wyjaśnieniami IC procedury zapewniają otrzymywanie wszystkich wyników kontroli 
audytowych i systemowych i innych instytucji zewnętrznych, które podlegają analizie przez IC oraz ich 
zaewidencjonowaniu w odpowiednich rejestrach.

W trakcie kontroli, udostępniono wgląd do elektronicznej wersji rejestru informacji 
o nieprawidłowościach prowadzonego przez IC.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż sposób postępowania dotyczący tworzenia i prowadzenia 
rejestrów i baz danych niezbędnych w procesie składania wniosków o płatność oraz zestawień 
wydatków przez IC do KE został określony w Instrukcji wykonawczej nr 6 w rozdziale 20 ZIW dla IZ 
RPO WD.

W trakcie kontroli udostępniono zespołowi kontrolującemu wgląd do elektronicznych wersji 
prowadzonych przez IC, rejestrów i baz, wykorzystywanych w procesie certyfikacji wydatków.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających nie stwierdzono uchybień podczas  
weryfikacji badanej deklaracji wydatków od IZ do IC. Procedura była realizowana zgodnie 
z uregulowaniami ZIW RPO WD, z wykorzystaniem właściwych załączników do instrukcji. Proces 
prowadzony był prawidłowo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SL2014.

Pozytywnie zweryfikowana deklaracja wydatków od IZ RPO WD do IC wraz ze złożonymi 
wyjaśnieniami stanowiła podstawę do przygotowania przez Wydział Certyfikacji RPO Wniosku od IC 
do KE nr RPDS.IC.00-W04/17-00.

Procedura sporządzania i przedkładania wniosku o płatność okresową do KE przebiega w oparciu 
uregulowania obowiązującej na moment sporządzania instrukcji wykonawczej nr 2 w rozdziale 20 ZIW 
IZ RPO.

W ciągu trzech dni roboczych od zatwierdzenia wyników weryfikacji formalnej i merytorycznej 
deklaracji wydatków od IZ RPO WD do IC pracownik IC przygotowuje projekt wniosku o płatność od 
IC do KE, który jest weryfikowany, a następnie podlega zatwierdzeniu przez Kierownictwo Wydziału 
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Certyfikacji RPO. Wniosek o nr RPDS.IC.00-W04/17-00 został sporządzony, zweryfikowany 
i zatwierdzony w dniu 17 listopada 2017 r. Potwierdzeniem powyższych czynności są podpisy na 
papierowej wersji dokumentu.

Po zatwierdzeniu wniosku został on w dniu 17 listopada 2017 r. przekazany w systemie SFC do KE. 
Wniosek nr RPDS.IC.00-W04/17-00 obejmował wydatki kwalifikowalne na kwotę 83 692 593,36 PLN, 
kwota wnioskowana wyniosła 71 138 643,22 PLN. Kwota wnioskowana została przeliczona na EURO 
po kursie 4,3122 i wyniosła 16 497 064,89 EUR. 

Z systemu SFC zostało wygenerowane potwierdzenie przekazania wniosku. Kopia potwierdzenia  
w dniu 17 listopada 2017 r. została przekazana do IZ RPO WD oraz zgodnie z wymogami pkt 3.10 
Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do 
Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 do Instytucji Płatniczej. 

Następnie, przekazany wniosek został zaewidencjonowany w Rejestrze deklaracji 
wydatków/wniosków o płatność okresową, prowadzonym przez Instytucję Certyfikującą, czego 
potwierdzeniem jest stosowny wydruk.

Refundacja przedmiotowego wniosku nastąpiła w dniu 12.12.2017 r. na kwotę 14 847 358,40 EUR.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających nie stwierdzono uchybień dotyczących 
przygotowania i przekazania wniosku od IC do KE. Procedura była realizowana zgodnie z 
uregulowaniami ZIW RPO WD. Proces przeprowadzono prawidłowo w systemie teleinformatycznym 
SL2014, co potwierdzają udostępnione podczas kontroli wydruki.

Kwestia wypełniania przez IC zadań określonych w art. 126 (a) rozporządzenie (UE) 1303/2013
I. W związku z audytami przeprowadzonymi przez KE w zakresie funkcjonowania systemów 

zarządzania i kontroli, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013, w ramach innych 
województw Komisja wydała między innymi zalecenie wskazując, iż "Instytucja 
certyfikująca musi mieć właściwe dowody na to, by stwierdzić, że uzyskała dostateczną 
pewność, aby złożyć Komisji wniosek o płatność okresową. Jej przekonanie powinno 
opierać się na dowodach, że systemy IZ i IP funkcjonują skutecznie i pozwalają na 
zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości. Instytucja certyfikująca 
uzyskuje tego rodzaju dowody w szczególności z informacji dostarczonych przez IZ na 
temat wykonania przepisów art. 125 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (kontrole 
zarządcze), ze sprawozdań z audytu i z rocznego sprawozdania z kontroli sporządzonych 
przez instytucję audytową, jak również ze sprawozdań z audytu Komisji i Trybunału 
Obrachunkowego. IC powinna w razie konieczności poprzeć swoje przekonanie 
dodatkowymi kontrolami przeprowadzonymi przez swoich pracowników na szczeblu IZ 
i IP lub przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, a także biorąc pod uwagę inne źródła 
informacji, jak np. wyniki kontroli krajowej instytucji kontrolnej. Do dobrej praktyki należy 
przeprowadzanie okresowej oceny jakości przez instytucję certyfikującą na szczeblu 
instytucji zarządzającej i instytucji pośredniczących na podstawie próby wybranej 
w oparciu o analizę ryzyka lub losowo". 

Biorąc pod uwagę powyższe,  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zwróciło się z prośbą o wdrożenie 
ww. zalecenia w przez RPO WD 2014-2020. 

II. W trakcie jednego ze spotkań roboczych zorganizowanych w Ministerstwie przedstawiono 
wskazówkę - aby w celu realizacji art. 126 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013 
(tj. poświadczania przez IC, że wnioski o płatność przedkładane KE oparte są na 
weryfikowalnych dokumentach potwierdzających i że były przedmiotem weryfikacji 
przeprowadzanych przez IZ/IP – Instytucje Certyfikujące na próbie dokonywały weryfikacji 
wybranych, odpowiednich list sprawdzających IZ/IP oraz odpowiadających im 
dokumentów potwierdzających ujętych w SL2014). 

Tym samym zespół kontrolujący w toku kontroli spełnienia kryteriów desygnacji zwrócił się do IZ RPO 
WD z prośbą o odniesienie się do powyższych kwestii i przedstawienie stanowiska jak przedmiotowe 
zagadnienia są realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 oraz w jaki sposób zostały uwzględnione 
w procedurach IC.

W odpowiedzi na powyższe IZ RPO WD udzieliła wyjaśnienia w dniu 12.04.2018 r.: 

Ad. I
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„Procedury stosowane przez IC RPO WD 2014-2020, zostały zaprojektowane w sposób, który 
zapewnia dostateczną pewność, że wydatki ujęte we wnioskach o płatność składanych do KE są 
prawidłowe. Powyższe zapewnienie odbywa się poprzez:

1. monitorowanie, przed złożeniem wniosków o płatność do Komisji Europejskiej, między innymi:

a) wyników weryfikacji/kontroli zarządczych,

b) wyników audytów przeprowadzonych przez lub na wniosek IA,

c) wyników kontroli przeprowadzanych przez inne upoważnione organy,

d) analizy nieprawidłowości, 

e) analizy Rejestru obciążeń na projekcie,

f) analizy sprawozdań z realizacji RPO WD 2014-2020,

2. szczegółową weryfikację 100% wydatków załączonych do otrzymanych od IZ RPO WD deklaracji 
wydatków, między innymi z wykorzystaniem ww. monitoringu oraz z uwzględnieniem wszelkich 
informacji (w tym wszystkich wyników kontroli zarządczych oraz kontroli przeprowadzanych przez inne 
uprawnione organy jak również informacji dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości) mogących 
mieć wpływ na te wydatki,

3. podejmowanie dodatkowych czynności kontrolno-weryfikujących, które mają na celu dodatkowo 
potwierdzić prawidłowość wydatków lub zapobiec błędnej certyfikacji.

Ad.1. Na potrzeby realizacji powyższych zadań schemat organizacyjny IC, został przygotowany 
w sposób który zapewnił wyodrębnienie Działu Analiz i Rejestrów Certyfikacji RPO, czyli komórki 
organizacyjnej IC, która w sposób cykliczny, analizuje wszelkie informacji mogące mieć wpływ na 
sporządzane wnioski o płatność do KE. Dane te analizowane są jeszcze na etapie przed złożeniem 
przez IZ deklaracji wydatków, co znacząco przyśpiesza proces weryfikacji otrzymywanych od IZ 
deklaracji wydatków, jak również minimalizuje konieczność wyłączania z niej wydatków ze względu na 
powstałe wątpliwości. 

Powyższy proces został uregulowany w zapisach Instrukcji Wykonawczej nr UMWD/ZIW-6(5)/20/2015 
pn. Tworzenie i prowadzenie rejestrów i baz danych niezbędnych w procesie składania wniosków o 
płatność oraz zestawień wydatków do KE. W ramach wyżej wymienionej instrukcji IC otrzymuje od IZ 
RPO WD między innymi: 

wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne organy i podmioty upoważnione do przeprowadzania 
kontroli i audytów w ramach RPO WD 2014-2020 – w zakresie projektów jak również w zakresie 
oceny systemu i zarządzania -  IZ oraz IP (np.: przeprowadzane przez IA, NIK, UZP, MIiR w zakresie 
utrzymania kryteriów desygnacji, lub komórkę UMWD przeprowadzającą audyt w ramach RPO WD, 
itd.).

wyniki kontroli zarządczych IZ. Dotyczy wyników kontroli przeprowadzanych przez IZ RPO WD 
w ramach:

a) kontroli systemowych 

b) weryfikacji wydatków, w tym:

– weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność,

– kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta,

– kontroli krzyżowych;

c) kontroli na zakończenie realizacji projektu,

d) kontroli trwałości projektu.

e) innych kontroli na dokumentach, przeprowadzanych przez IZ.

Informacje dotyczące nieprawidłowości (nieprawidłowości stwierdzone przez inne komórki UMWD 
/inne instytucje). Na podstawie ww. instrukcji wykonawczej (IC) tworzy i prowadzi między innymi 
„Rejestr informacji o nieprawidłowościach”, zapewniający odpowiedni poziom informacji dotyczących 
nieprawidłowości w tym monitoring działań naprawczych (w zakresie Informacji, czy kwota danej 
nieprawidłowości została rozliczona w całości). IZ RPO WD przekazuje do IC miesięczną informację 
nt. nieprawidłowości wykrytych w ramach RPO WD. oraz informacje o dokonywaniu okresowej analizy 
nieprawidłowości . IZ RPO WD sporządza również Raporty o nieprawidłowości podlegające 
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raportowaniu do KE/ raporty z działań następczych w systemie IMS (IC posiada uprawnienia 
obserwatora w systemie IMS, co pozwala na dodatkowy monitoring nieprawidłowości).

Wyżej wymienione wyniki kontroli oraz informacje otrzymane od IZ lub pozyskane z systemu SL2014, 
po szczegółowym przeanalizowaniu przez pracowników IC oraz po wyjaśnieniu z IZ ewentualnych 
wątpliwości (formułowanie pytań do IZ z prośbą o wyjaśnienie/modyfikację danych w systemie SL)  
rejestrowane są w bazach danych IC a następnie wykorzystywane w procesie weryfikacji wydatków 
zawartych w Deklaracji wydatków od IZ do IC. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że cykliczne analizy dokonywane przez IC, w tym kart 
kontroli oraz ROP, dotyczą przede wszystkim analizy danych zawartych w „systemie finansowo-
księgowym” RPO WD 2014-2020, którego funkcję pełni elektroniczny system SL2014. Tym samym 
IC realizując powyższe zadania, wypełnia bezpośrednio wymagania zawarte w art. 126 lit d, e oraz h 
Rozporządzenia ogólnego 1303 tj. zapewnia między innymi aby istniał wiarygodny system zawierający 
dane księgowe pozwalające na przedkładanie wiarygodnych dokumentów do KE, jak również 
pozyskuje odpowiednie informacje od IZ na temat weryfikacji przeprowadzanych w odniesieniu do 
wydatków. 

Ad 2. IC w procesie weryfikacji deklaracji wydatków, analizuje otrzymane dane pod względem 
posiadanych informacji dotyczących wyników kontroli w tym stwierdzonych nieprawidłowości. 
Mechanizm zapobiegający certyfikacji nieprawidłowych wydatków, został zawarty w listach 
sprawdzających, w postaci odpowiednio sformułowanych pytań, które pozwalają na osiągnięcie 
dostatecznej pewności co do prawidłowości procesu certyfikacji, tj.: w liście sprawdzającej stanowiącej 
załącznik nr 1  do Instrukcji Wykonawczej nr  UMWD/ZIW-1(7)/20/2015 znajdują się pytania kontrolne 
między innymi w zakresie warunków certyfikacji:

 Czy podczas sporządzania i składania deklaracji wydatków, uwzględniono wyniki wszystkich 
audytów przeprowadzonych przez IA lub na jej odpowiedzialność, inne wyniki kontroli 
przeprowadzone przez uprawnione instytucje w tym wyniki Kontroli Zarządczych 
przeprowadzanych przez IZ RPO WD, sprawozdania okresowe/roczne z realizacji  programu 
operacyjnego oraz roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu 
i przeprowadzonych kontroli? 

 Czy IZ RPO WD przekazuje IC informacje o nieprawidłowościach zgodnie z procedurami 
określonymi w ramach RPO WD?  

 Czy otrzymane informacje o nieprawidłowościach mają wpływ na certyfikację bieżącej 
deklaracji wydatków od IZ RPO WD do IC?

 Czy IC otrzymała, wyniki kontroli lub audytu, zawierające informację o stwierdzeniu rażącego 
zaniedbania zasad systemu zarządzania i kontroli, rażącego naruszenia warunków certyfikacji 
lub zawierające informację o stwierdzeniu nieprawidłowości systemowych, które mogą mieć 
wpływ na certyfikację bieżącej deklaracji wydatków od IZ RPO WD do IC?

 Czy IC otrzymała, wyniki kontroli lub audytu, zawierające informację o stwierdzeniu 
nieprawidłowości o skutkach finansowych, mające wpływ na certyfikację bieżącej deklaracji 
wydatków od IZ RPO WD do IC?

 Czy IC wystąpiła o dodatkowe wyjaśnienia i informacje o podjętych działaniach, a otrzymane 
wyjaśnienia uznano za wystarczające?

 Czy IC zleciła kontrolę doraźną a na podstawie jej wyników stwierdzono rażące zaniedbanie 
zasad systemu zarządzania i kontroli, rażące naruszenie warunków certyfikacji lub 
nieprawidłowości systemowe, które mogą mieć wpływ na certyfikację bieżącej deklaracji 
wydatków od IZ RPO WD do IC?

 Czy IC zleciła kontrolę doraźną a na podstawie jej wyników stwierdzono nieprawidłowości 
o skutkach finansowych, mające wpływ na certyfikację bieżącej deklaracji wydatków od IZ 
RPO WD do IC?

 Czy IC otrzymała informacje o wystąpieniu sytuacji rażącego zaniedbania zasad systemu 
zarządzania i kontroli, rażącego naruszenia warunków certyfikacji, stwierdzeniu 
nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości o skutkach finansowych, które mogą 
mieć wpływ na certyfikację bieżącej deklaracji wydatków od IZ RPO WD do IC?

Zapisy ww. procedury wskazują na stosowanie przez IC RPO WD 2014-2020 mechanizmów 
eliminujących nieprawidłowe wydatki lub mechanizmów naprawczych w przypadku wystąpienia 
wątpliwości dotyczących poszczególnych wydatków (wątpliwości rozumiane jeszcze jako, te które 
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można naprawić bez stwierdzania nieprawidłowości), i tak:  w przypadku pojawienia się wątpliwości 
co do prawidłowości poniesienia konkretnego wydatku zawartego w deklaracji wydatków, IC ma prawo 
zwrócić się do IZ RPO WD z prośbą o: udzielenie wyjaśnień, uzupełnienie deklaracji, przekazanie 
dodatkowej dokumentacji, poprawienie lub korektę deklaracji tj. wyłączenie danego wydatku. 

Ponadto IC może samodzielnie wyłączyć wydatek z deklaracji wydatków do czasu wyjaśnienia 
wątpliwości. W przypadku samodzielnego wyłączenia wydatku z deklaracji wydatków przez IC, 
informuje ona o tym fakcie IZ RPO WD, a wydatek może być ujęty w kolejnej deklaracji wydatków, 
jeżeli IZ RPO WD przekaże do IC wystarczające wyjaśnienia.

Ad. 3. IC RPO WD 2014-2020, w celu poparcia swoich ustaleń co do wydatków podlegających 
certyfikacji, zaprojektowała oraz posiada dodatkowe mechanizmy, które w razie wątpliwości pozwalają 
na zapobieganie certyfikacji nieprawidłowych wydatków:

Instrukcja wykonawcza IC nr UMWD/ZIW-4(5)/20/2015 „Inicjowanie kontroli w ramach realizowanych 
przez Wydział Certyfikacji RPO zadań”

W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia w zakresie możliwości wystąpienia 
nieprawidłowości w realizacji programu operacyjnego w trakcie:

 procesu weryfikacji deklaracji wydatków

 innych zadań wykonywanych przez Wydział Certyfikacji RPO,

może zostać zainicjowany proces kontroli w IZ lub w IP lub u Beneficjenta, mający na celu weryfikację 
stwierdzonego podejrzenia.  

Instrukcja wykonawcza IC nr UMWD/ZIW-5(5)/20/2015 „Wstrzymanie oraz wznowienie procesu 
certyfikacji wydatków do KE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020”.

Wstrzymanie procesu certyfikacji wydatków może nastąpić między innymi w przypadku:

 rażącego niewypełniania przez IZ RPO WD i/lub inną instytucję zaangażowaną we wdrażanie 
RPO WD nałożonych na nią obowiązków;

 wystąpienia poważnych nieprawidłowości w realizacji programu operacyjnego 
(w szczególności w przypadku rażącego zaniedbania zasad systemu zarządzania i kontroli 
albo rażącego naruszenia warunków certyfikacji); 

 zawieszenia/wycofania desygnacji dla IZ RPO WD lub innej instytucji zaangażowaną we 
wdrażanie RPO WD;

 zawieszenia płatności przez KE na podstawie art. 142 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku. 

Jednocześnie należy wskazać, że wyżej wymienione procedury Instytucji Certyfikującej, zostały 
sporządzone z uwzględnieniem zasady „rozdzielenia funkcji” (kryterium desygnacji)  pomiędzy 
Instytucją Certyfikującą oraz Instytucją Zarządzającej. Zgodnie z powyższą zasadą osoby biorące 
udział w procesie certyfikacji (pracownicy Wydziału Certyfikacji RPO), realizujący zdania określone 
w art. 126 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  nie mogą realizować i nie realizują zadań przypisanych 
IZ RPO WD, określonych w art. 125 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  w tym zadań związanych 
z: 

 wyborem projektów do dofinansowania,

 procesem zawierania i rozwiązywania umów o dofinansowanie,

 weryfikacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów i wykazanych we 
wnioskach o płatność złożonych przez beneficjentów,

 przeprowadzaniem kontroli, o których mowa w art. 22 ustawy wdrożeniowej,

 wydawaniem decyzji o zapłacie odsetek oraz decyzji o zwrocie środków, o których mowa 
odpowiednio w art. 61, 189 i 207 ustawy o finansach publicznych.

Powyższa zasada została wyraźnie wyartykułowana w obowiązującym dokumencie, tj.: Wytycznej 
w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji 
Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, oraz stanowiła/stanowi 
podstawowy element/obszar kontroli w ramach przeprowadzonego/przeprowadzanych przez IA 
audytu desygnacji/audytu systemu, przy czym wynik ww. kontroli i audytów zawsze był/jest 
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pozytywny, co potwierdza, że działania podejmowane przez IC, realizowane są w sposób zgodny 
z wymogami dotyczącymi tego zakresu. 

W związku z powyższym Instytucja Certyfikująca, stwierdza że działania podejmowane w procesie 
certyfikacji wydatków do KE oraz zaprojektowane procedury dotyczące tego zakresu, wypełniają 
wymogi wskazane przez KE w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, tym samym 
nie występują obszary w IC wymagające wdrożenia dodatkowych działań/procedur.

Ad. II

Powyższy obszar weryfikacji, jak zostało to zaznaczone w otrzymanym pytaniu, stanowi jedynie 
wskazówkę dla działań podejmowanych przez IC i nie ma oparcia w dokumentach programowych, 
które w jakikolwiek sposób wskazywałby na sposób/konieczność przeprowadzania tego typu działań.

IC RPO WD 2014-2020 stoi na stanowisku, które zostało wskazane w odpowiedzi na pytanie 
pierwsze, że działania podejmowane w procesie certyfikacji wydatków do KE oraz zaprojektowane 
procedury dotyczące tego zakresu, wypełniają wszelkie wymogi wskazane przez KE w zakresie 
funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, przy czym sposób realizacji zadań przez IC, daje 
dostateczną pewność, że wydatki ujęte we wnioskach o płatność składanych do KE są prawidłowe.

Natomiast należy wskazać, że zgodnie z zapisami instrukcji wykonawczych nr UMWD/ZIW-
6(5)/20/2015 oraz UMWD/ZIW-1(7)/20/2015, Instytucja Certyfikująca jeśli uzna to za zasadne lub 
niezbędne do potwierdzenia prawidłowości przedstawionych przez IZ/IP wydatków, może zwrócić się 
do Instytucji Zarządzającej o przekazanie szczegółowej dokumentacji, w tym między innymi 
odpowiednich list sprawdzających IZ/IP oraz odpowiadających im dokumentów potwierdzających 
(jeżeli zaistnieje taka potrzeba).

Ponadto, stałe weryfikowanie przez IC list sprawdzających IZ/IP, mogłoby wskazywać na 
wykonywanie przez pracowników IC, działań kontrolnych określonych w art. 22 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (z późn. zm.), o charakterze służącym zapewnieniu, że system zarządzania 
i kontroli programu operacyjnego działa prawidłowo, a wydatki w ramach programu operacyjnego 
ponoszone są zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi, co byłoby niezgodne z zasadą 
„rozdzielenia funkcji” stanowiącą jedno z podstawowych kryteriów desygnacji. 

Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, że konstrukcja systemu finansowo księgowego KE, którego 
funkcję pełni system SL2014 przewiduje, że listy sprawdzające IZ/IP, mogą być zamieszczane 
w module „Obsługi wniosków o płatność” który co do zasady nie jest obszarem funkcjonalnym dla 
pracowników Instytucji Certyfikującej. W celu realizacji zadań związanych z certyfikacją wydatków do 
KE, w systemie SL tworzony jest wniosek na potrzeby certyfikacji, który zawiera określony zestaw 
danych  w ramach procesu wnioskowania do KE i nie zawiera on list sprawdzające IZ/IP. Tym samym 
żaden moduł w systemie SL2014 dedykowany dla pracowników IC, nie zawiera informacji o których 
jest mowa w pytaniu drugim”.

Zespół kontrolujący przyjmuje do wiadomości udzielone przez IC RPO WD wyjaśnienia. 
Niemniej jednak, w ramach poświadczania wydatków do KE obowiązujące procedury nie 
wyczerpują wszystkich obowiązków nałożonych na IC i wynikających z art. 126 lit. a) 
rozporządzenia ogólnego, tj. w zakresie poświadczania,  że  wnioski o płatność przedkładane 
KE oparte są na weryfikowalnych dokumentach potwierdzających, że były przedmiotem 
weryfikacji przeprowadzanych przez IZ/IP. 
Działania kontrolne IC na poziomie IZ/IP nie powinny być sporadyczne /o charakterze doraźnym 
i wynikać z samego podejrzenia lub wystąpienia nieprawidłowości. Powinny mieć charakter 
systemowy i powtarzalny, co najmniej w odniesieniu do określonej próby odpowiednich list 
sprawdzających IZ/IP oraz odpowiadających im dokumentów potwierdzających, ujętych 
w SL2014. 
Opisany wyżej mechanizm nie stoi w sprzeczności z zasadą rozdzielności funkcji, a służy 
jedynie potwierdzeniu, że IC ma odpowiednie dowody wynikające z własnych działań 
sprawdzających na to, by stwierdzić, że uzyskała dostateczną pewność, aby złożyć Komisji 
wniosek o płatność okresową.

5.6. Roczne zestawienie wydatków 

Podstawy prawne m.in.:
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 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 
25.10.2012 r. (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”),

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. 
(zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”),

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22.09.2014 r.,
 Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Sprawdzenie kryterium desygnacji 3.B.(ii) Procedury sporządzania zestawienia wydatków 
i poświadczania, że jest ono prawdziwe, kompletne i rzetelne oraz że wydatki są zgodne z [mającymi 
zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego] z uwzględnieniem wyników wszystkich audytów 
przeprowadzono w odniesieniu do 1-ego przekazanego od IZ RPO WD do KE rocznego zestawienia 
wydatków nr RPDS.IC.00-Z01/15-00.

Zgodnie z art. 126 rozporządzenia ogólnego Instytucja Certyfikująca odpowiada za sporządzenie 
zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego. Od 2016 r. 
do końca 2025 r. włącznie zestawienie wydatków przedkłada się do dnia 15 lutego n+1 dla każdego 
roku obrachunkowego (okres od dnia 1lipca n-1 do dnia 30 czerwca n). Rok obrachunkowy jest 
okresem odniesienia dla zestawienia wydatków, deklaracji zarządczej, rocznego podsumowania, 
opinii audytowej oraz rocznego sprawozdania z kontroli.

Zgodnie z art. 137 rozporządzenia ogólnego zestawienie wydatków obejmuje rok obrachunkowy 
i zawiera:

a) całkowitą kwotę kwalifikowalnych wydatków zaksięgowanych przez instytucję certyfikującą, 
które zostały ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji do dnia 31 lipca 
następującego po zakończeniu roku obrachunkowego, oraz całkowitą kwotę odpowiadających 
wydatków publicznych poniesionych w trakcie wdrażania operacji, oraz całkowitą kwotę 
odpowiednich płatności na rzecz beneficjentów;

b) kwoty wycofane i odzyskane w roku obrachunkowym, kwoty, które mają być odzyskane na 
koniec roku obrachunkowego, kwoty odzyskane oraz nieściągalne należności;

c) kwoty wkładów programu wypłaconych instrumentom finansowym na mocy art. 41 ust. 1 oraz 
zaliczek w ramach pomocy państwa wypłaconych na mocy art. 131 ust. 4;

d) dla każdego priorytetu – wyszczególnienie różnic pomiędzy wydatkami zadeklarowanymi 
zgodnie z lit. a), a wydatkami zadeklarowanymi w odniesieniu do tego samego roku 
obrachunkowego we wnioskach o płatność, wraz z wyjaśnieniem wszelkich różnic.

Zasady i tryb postępowania przy sporządzaniu i przedkładaniu przez Instytucję Certyfikującą 
zestawienia wydatków do KE zostały opisane w rozdziale 20 (podrozdział 3) instrukcji wykonawczej IZ 
RPO WD. Zgodnie z wersją instrukcji wykonawczej obowiązującą w okresie, gdy sporządzane było 
RWZ 2015/2016, funkcję Instytucji Certyfikującej dla RPO WD pełnił Dział Certyfikacji RPO w 
Wydziale Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO Departamentu Marszałka UMWD.

Etapy sporządzania RZW za rok obrachunkowy 2015/2016:

I. Projekt zestawienia wydatków oraz przekazane przez IZ RPO WD deklaracja zarządcza 
i roczne podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli zostają 
przesłane do IA do dnia 31 października roku, w którym zakończył się okres obrachunkowy.

Zgodnie z procedurą UMWD/ZIW-1(4)/20/2015 przekazanie informacji niezbędnych do sporządzenia 
rocznego zostawienia wydatków od IZ RPO WD do IC następuje w terminie do dnia 1 października 
roku, w którym kończy się rok obrachunkowy, którego dotyczy zestawienie wydatków. IZ RPO WD 
pismem z dnia 29.09.2016 r., znak DEF-ZF.I.433.19.2015, przekazała do IC projekt informacji 
zarządczej oraz informacje stanowiące wkład do projektu RZW w zakresie Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w tym: zestawienie spraw zarejestrowanych w ROP, które dotyczą wydatków 
zadeklarowanych w roku obrachunkowym 2015 oraz Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań 
z audytu i przeprowadzonych kontroli.

Przekazana dokumentacja została poddana weryfikacji za pomocą załącznika nr 2 Lista sprawdzająca 
– weryfikacja wkładu projektu zestawienia wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji 
Certyfikującej. W wyniku weryfikacji wkładu IZ (przeprowadzonej przez 2 pracowników) stwierdzono 
m.in., że w zestawieniu IZ nie została ujęta sprawa/decyzja nr RPDS.IP.02-W-0042/16/001 
w odniesieniu do projektu RPDS.08.01.00-02-0011/15, którą należy ująć w RZW. Ponadto dokument 
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w ocenie IC  zawierał oczywiste omyłki pisarskie (jak np. błąd w numerze projektu), a niektóre 
informacje wymagały doprecyzowania bądź ujednolicenia. Dwie listy sprawdzające zostały podpisane 
przez kierownika Działu Certyfikacji RPO w Wydziale Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO w dniu 
13.10.2016 r., z adnotacją o konieczności sporządzenia pisma z uwagami do IZ. Przedmiotowe uwagi 
zostały przekazane do IZ RPO WD pismem z dnia 21.10.2016 r., znak MD-RPO.I.433.10.2016, 
z prośbą o złożenia skorygowanego i uaktualnionego wkładu IZ do projektu Rocznego zestawienia 
wydatków w dniu 27.10.2016 r.

IZ RPO WD pismem z dnia 27.10.2016 r., znak DEF-ZF.II.433.17.2015, przekazała skorygowany 
wkład do projektu RZW wraz z uaktualnionymi wg stanu na dzień 27.10.2016 r. załącznikami. 
Dokumentacja została poddana weryfikacji IC (przeprowadzonej przez 2 pracowników), w wyniku 
której stwierdzono, że IZ ujęła w zestawieniu „dodatkowo sprawę/decyzję nr RPDS.IP.02-
W0003/16/001, w ramach wniosku o płatność nr RPDS.11.01.00-02-0007/15-002. Przedmiotowy 
wniosek nie był certyfikowany do KE w roku obrachunkowym 01.07.15-30.06.16, w związku z tym IC 
RPO WD nie ujmie przedmiotowego zwrotu w projekcie Rocznego zestawienia wydatków”. 
Sporządzono listę sprawdzającą, która została zatwierdzona przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji 
i Kontroli Systemowych RPO w dniu 27.10.2016 r.

Na jednej z list sprawdzających wkład IZ do RZW stwierdzono błędną datę wpływu dokumentacji: jest 
29.09.2016 r., a powinno być 27.10.2016 r.

Projekt zestawienia wydatków oraz przekazane przez IZ RPO WD deklaracja zarządcza i roczne 
podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli zostały przesłane do IA 
pismem z dnia 27.10.2016 r., znak MD-RPO.I.433.10.2016. 

II. Ostateczna wersja zestawienia wydatków oraz przekazanych przez IZ RPO WD deklaracji 
wydatków i rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych 
kontroli zostają przesłane do IA do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, w którym 
zakończył się okres obrachunkowy.

IZ RPO WD pismem z dnia 18.01.2017 r., znak DEF-ZF.II.433.17.2016, przekazała do IC informacje 
niezbędne do sporządzenia przez IC Rocznego zestawienia wydatków za rok obrachunkowy 
2015/2016 w zakresie EFS wraz z Rocznym podsumowaniem końcowych sprawozdań z audytu 
i przeprowadzonych kontroli. Informacje w zakresie kwot zarejestrowanych w ROP zostały pozyskane 
przez IC z systemu SL2014. IC pismem z dnia 19.01.2017 r., znak MD-RPO-I.433.8.2017, przekazała 
do IZ RPO WD wstępne Roczne zestawienie wydatków w celu realizacji przez IZ zapisów instrukcji 
wykonawczej w zakresie przygotowania Deklaracji zarządczej.

Deklaracja zarządcza IZ RPO WD za rok obrachunkowy kończący się w dniu 30.06.2016 r. została 
przekazana do IC pismem z dnia 30.01.2017 r., znak DEF-ZF.II.433.17.2016.

Otrzymana pismami z 18.01.2017 r. i 30.01.2017 r. dokumentacja z IZ została poddana weryfikacji  
(przeprowadzonej przez 2 pracowników) przy użyciu list sprawdzających, które zostały zatwierdzone 
przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO w dniu 31.01.2017 r. W wyniku 
weryfikacji stwierdzono, że „złożone przez IZ RPO WD informacje niezbędne do sporządzenia 
rocznego zestawienia wydatków (…) stanowią podstawę do przygotowania przez IC Zestawienia 
wydatków”.

Ostateczna wersja rocznego zestawienia wydatków wraz z deklaracją zarządczą i rocznym 
podsumowaniem końcowych sprawozdań z audytów i przeprowadzonych kontroli została przekazana 
przez IC do IA pismem z dnia 31.01.2017 r., znak MD-RPO.I.433.8.2017.

Informacja do IZ o przekazaniu do IA rocznego zestawienia wydatków wraz z kopią zatwierdzonego 
dokumentu została przekazana przez IC pismem z dnia 31.01.2017 r., znak MD-RPO.I.433.8.2017. 
W piśmie wyjaśniono różnicę między wstępnym RZW a ostatecznym wysłanym do IA. „Różnica 
w kwocie 852,32 EUR wydatków kwalifikowalnych wynika z zarejestrowania w dniu 24.01.2017 r. 
w systemie SL2014 kwoty wycofanej w ramach projektu nr RPDS.08.01.00-02-0008/15 (nr sprawy 
w ROP RPDS.IP.02-W0079/16/004).

III. Do dnia 15 lutego kolejnego roku budżetowego IC przekazuje Komisji Europejskiej 
zestawienie wydatków poniesionych w ramach wykonywania swoich zadań w danym okresie 
referencyjnym, które to wydatki przedstawiła Komisji w celu uzyskania zwrotu kosztów. 
Zestawienie to obejmuje płatności zaliczkowe oraz sumy, w odniesieniu do których 
prowadzone są lub zakończone zostały procedury odzyskania. 

Ostateczna wersja rocznego zestawienia wydatków została przesłana do KE przez IC za 
pośrednictwem systemu SFC2014 w dniu 15.02.2017 r. (otrzymano scany maili wygenerowanych 
przez SFC potwierdzających odbiór zestawienia wydatków w dniu 15.02.2016 r.).
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Instytucja Certyfikująca dokonuje przeliczenia poniesionych i poświadczonych wydatków z PLN na 
EUR zgodnie z miesięcznym obrachunkowym kursem wymiany stosowanym przez KE w miesiącu,
w którym wydatki zostały zaksięgowane przez IZ RPO WD.

Dane w SFC2014 w zakresie RZW w Dodatku 1 „kwoty ujęte w zestawieniu wydatków instytucji 
certyfikującej – art. 137 ust 1 lit a) rozporządzenia UE) nr 1303/2013” są zgodne z danymi w SL2014. 
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła 12 560 776,47 EUR, w tym wkład publiczny 
12 560 776,47 EUR.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji 
wyniosła 12 627 169,22 EUR, w tym wkład publiczny 12 627 169,22 EUR.

Różnica w kwocie 66 392,75 EUR, w tym wkład publiczny 66 392,75 EUR, wynikła z konieczności 
załączenia do RZW kwot wycofanych zarejestrowanych w nowym/kolejnym roku obrachunkowym, 
dotyczących wydatków, które zostały ujęte we wnioskach o płatność do KE w roku obrachunkowym 
trwającym od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

6. Ustalenia – podsumowanie

Kryterium desygnacji nr 3.A.(i):
1. W wyniku analizy przebiegu procesu oceny wniosków o dofinansowanie stwierdzono 

znaczne przekroczenia wskazanych w punkcie 14 Regulaminu konkursu terminów na 
weryfikację zgodności ze strategią ZIT oraz na weryfikację formalną wniosków 
o dofinansowanie nr RPDS.03.03.02-02-0009/16 oraz RPDS.03.03.02-02-0013/16. Ocena 
zgodności ze strategią ZIT ww. wniosków została przeprowadzona w terminie około 
2 miesięcy, czyli dłużej niż wskazano w Regulaminie konkursu – 20 dni. Analogicznie 
ocenę formalną wniosków przeprowadzono w terminie około 3 miesięcy, podczas gdy 
zgodnie z Regulaminem powinna ona zostać przeprowadzona w ciągu 20 dni (10 dni dla 
kryteriów formalnych bez możliwości dokonania korekty oraz 10 dnia dla kryteriów 
formalnych z możliwością dokonania korekty). 

Odpowiedź jednostki kontrolowanej:

W związku z ppkt. 1 dot. przekroczenia terminów na weryfikację wniosków o 
dofinansowanie przez IZ RPO WD, znalazł się błąd pisarski: zamiast ,,(...)Terminowa 
ocena wniosków o płatność jest elementem (...)" powinno być ,,(...)Terminowa ocena 
wniosków o dofinansowanie jest elementem (...)".

Stanowisko zespołu kontrolującego:

Oczywista omyłka pisarska w zaleceniu została skorygowana. Jednostka kontrolowana 
nie odniosła się do ustalenia zespołu kontrolującego dotyczącego niedotrzymywania 
terminów przewidzianych na ocenę wniosków o dofinansowanie. Zalecenie zostało 
podtrzymane.

2. Wnioski o dofinansowanie nr RPDS.11.01.00-02-0004/15 i RPDS.11.01.00-02-0002/15 
zostały zarejestrowane w SL2014 w dniu 09.12.2015 r. – po terminie określonym w pkt 8 
Rozdziału 5, Podrozdziału 1 Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania 
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

Odpowiedź jednostki kontrolowanej:

Jednostka kontrolowana nie odniosła się do ustalenia nr 2.

Stanowisko zespołu kontrolującego:

Zalecenie zostaje podtrzymane.

3. W przypadku naboru nr RPDS.03.03.02-IZ-00-02-064/16 stwierdzono, że lista projektów 
wybranych do dofinansowania została opublikowana na stronie internetowej naboru, 
jednakże załączony scan listy nie zawiera daty, z którą lista została zatwierdzona. Brakuje 
również daty publikacji listy na stronie, co ogranicza spełnienie zasady przejrzystości oraz 
zachowanie właściwej ścieżki audytu w zakresie spełnienia przez IZ 7-dniowego terminu 
(punkt 14 Regulaminu konkursu) na publikację listy projektów od dnia rozstrzygnięcia 
konkursu. 

Odpowiedź jednostki kontrolowanej:
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W związku z ppkt. 3 oraz zapisami na str. 15 dokumentu, dot. spełnienia przez IZ RPO 
WD 7-dniowego terminu na publikację listy projektów wybranych do dofinansowania od 
dnia rozstrzygnięcia konkursu, uprzejmie informuję, że lista została upubliczniona z 
zachowaniem ww. terminu, tj. 26.04.2017 r., czyli w pierwszym dniu po podjęciu przez 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwały nr 3685/V/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 
Biorąc pod uwagę powyższe nie można mówić o uniemożliwieniu zachowania właściwej 
ścieżki audytu w tym zakresie. Spełnienie wymogu potwierdzają informacje zawarte w 
poniższych linkach:

http://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-
kolejno-najwieksza-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-
dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-03-03-02-iz-00-02-0-2/ 

http://rpo.dolnyslask.pl/wiadomosci/?g=1&sel1=8&dat1=26.04.2017&dat2=26.04.2017 

IZ RPO WD wyjaśnia, iż listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny oraz 
lista projektów wybranych do dofinansowania, publikowane były dotychczas na stronie 
internetowej w formacie PDF, a nie scanu w związku z czym nie posiadały daty i podpisu 
Przewodniczącego KOP. Taki sposób podawania informacji do publicznej wiadomości 
gwarantował większą czytelność dokumentów i był zgodny z wymogami ujętymi w 
Załączniku nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. Niemniej jednak w związku z zaleceniem, IZ RPO 
WD będzie umieszczała na listach wniosków o dofinansowanie, które zakwalifikowały się 
do kolejnego etapu weryfikacji bądź listach wniosków wybranych do dofinansowania, 
umieszczanych na stronie internetowej, dat zatwierdzenia danej listy projektów przez 
Przewodniczącego KOP.

Stanowisko zespołu kontrolującego:

Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia. Zalecenie zostaje podtrzymane.

4. W odniesieniu do procesu weryfikacji wniosku o dofinansowanie nr RPDS.03.03.02-02-
0009/16 stwierdzono błąd w piśmie z dnia 22.12.2016 r., znak DEFR-W-V.432.461.2016, 
informującym wnioskodawcę o stwierdzeniu oczywistych omyłek i braków formalnych 
i wzywającym go do złożenia skorygowanego wniosku. W drugim akapicie ww. pisma IZ 
informuje wnioskodawcę, że „w razie wykrycia w poprawionym/uzupełnionym wniosku 
o dofinansowanie projektu błędów, które występowały w pierwszej wersji wniosku i nie 
zostały wykazane w piśmie wzywającym do poprawy/uzupełnienia – Wnioskodawca jest 
wzywany do kolejnej poprawy/uzupełnienia wniosku”, powołując się na nieistniejący 
rozdział 8 pkt 44 ppkt b Regulaminu pracy KOP – dotyczy wersji z dnia 07.03.2016 r., 
która znajduje się na stronie internetowej naboru. Wskazany przez IZ przepis znajduje się 
w rozdziale 8 pkt 39 ppkt b Regulaminu pracy KOP. 

Odpowiedź jednostki kontrolowanej:

Jednostka kontrolowana nie odniosła się do ustalenia nr 4.

Stanowisko zespołu kontrolującego:

Zalecenie zostaje podtrzymane.

5. Stwierdzono drobne uchybienia, błędy i pomyłki pisarskie w dokumentacji dotyczącej 
naborów, jak np. brak daty czy informacji z jakiego urzędu jest osoba weryfikująca 
wniosek na Deklaracjach bezstronności i poufności; omyłkowe dołączenie do Protokołu 
z prac Komisji Oceny Projektów (KOP) z dnia 22.05.2017 r. niewłaściwych listy projektów, 
które nie uwzględniały zwiększenia alokacji; brak podpisu osoby weryfikującej na kartach 
oceny merytorycznej. 

Odpowiedź jednostki kontrolowanej:

W związku z ppkt. 5 dot. stwierdzenia drobnych uchybień w dokumentacji z naborów m.in. 
brak podpisu osoby weryfikującej na kartach oceny merytorycznej, IZ RPO WD wyjaśnia, 
iż procedura, w szczególności regulamin Pracy KOP, nie przewiduje weryfikacji i 
zatwierdzenia kart oceny merytorycznej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. IZ 
RPO WD wychodzi z założenia, iż ocena kryteriów merytorycznych wymaga szczególnej 
wiedzy eksperckiej, dlatego też ocena ta w całości zlecana jest ekspertom zewnętrznym 
posiadającym przedmiotową wiedzę. Karty merytoryczne generowane w systemie SNOW 

http://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-kolejno-najwieksza-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-03-03-02-iz-00-02-0-2/
http://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-kolejno-najwieksza-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-03-03-02-iz-00-02-0-2/
http://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-kolejno-najwieksza-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-03-03-02-iz-00-02-0-2/
http://rpo.dolnyslask.pl/wiadomosci/?g=1&sel1=8&dat1=26.04.2017&dat2=26.04.2017
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mają ujednolicone części wspólne dla wszystkich instytucji korzystających z tego 
systemu, tj. zarówno przez IZ RPO WD, jak również przez poszczególne IP. Pole pn. 
„zweryfikowane przez" zostało utworzone w kartach merytorycznych na zlecenie IPAW i 
jest związane z wewnętrznym obiegiem dokumentów w tej instytucji. Procedury 
stosowane przez IZ RPO WD nie przewidują natomiast zatwierdzania kart 
merytorycznych, dlatego pole to nie jest uzupełniane w ramach naborów obsługiwanych 
bezpośrednio przez IZ RPO WD.

Stanowisko zespołu kontrolującego:

Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia jednostki kontrolowanej dotyczące braku 
podpisów na listach oceny merytorycznej. Niemniej ze względu na zidentyfikowane w 
trakcie kontroli inne drobne błędy i omyłki pisarskie podtrzymane zostaje zalecenie 
mówiące o konieczności dochowania należytej staranności w zakresie dokumentowania 
procesu wyboru projektów.

Kryterium desygnacji nr 3.B.(i):
6. W ramach poświadczania wydatków do KE obowiązujące procedury nie wyczerpują 

wszystkich obowiązków nałożonych na IC i wynikających z art. 126 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 tj. w zakresie poświadczania,  że  wnioski o płatność przedkładane KE 
oparte są na weryfikowalnych dokumentach potwierdzających i że były przedmiotem 
weryfikacji przeprowadzanych przez IZ/IP. Działania kontrolne IC na poziomie IZ/IP nie 
powinny być sporadyczne i wynikać z samego podejrzenia lub wystąpienia 
nieprawidłowości, lecz powinny mieć charakter systemowy i powtarzalny, w odniesieniu 
do określonej próby odpowiednich list sprawdzających IZ/IP oraz odpowiadających im 
dokumentów potwierdzających ujętych w SL2014. IC powinna posiadać odpowiednie 
dowody wynikające z własnych działań sprawdzających na to, by stwierdzić, że uzyskała 
dostateczną pewność, aby złożyć Komisji wniosek o płatność okresową.

Odpowiedź jednostki kontrolowanej:

W zakresie ustaleń dotyczących zadań realizowanych przez Instytucje Certyfikującą:

1. Strona 29, zapis o treści:

a) „W związku z audytami przeprowadzonymi przez KE w zakresie funkcjonowania 
systemów zarządzania i kontroli, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013, w 
ramach innych województw Komisja wydała między innymi zalecenie wskazując, iż 
"Instytucja certyfikująca musi mieć właściwe dowody na to, by stwierdzić; że uzyskała 
dostateczną pewność; aby złożyć Komisji wniosek o płatność okresową. (…)".

b) „Biorąc pod uwagę powyższe, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zwróciło się z prośbą 
o wdrożenie ww. zalecenia w przez RPO WD 2014-2020”.

Zapis jest nieprecyzyjny, nie wskazuje kiedy MliR zwróciło się do IZ RPO WD z tego typu 
zaleceniem oraz w wyniku jakich czynności stwierdzono wcześniej brak realizacji tego 
typu działań. Ponadto nie przekazano do IZ/IC RPO WD 2014-2020 wyników 
kontroli/audytów KE w ramach innych województw, natomiast należy zwrócić uwagę, że 
rekomendacja KE dotyczy innej niż IZ/IC RPO WD 2014-2020 instytucji, tym samym nie 
może stanowić bezpośredniego przełożenia na działania IC, gdyż nie uwzględnia 
rzeczywistych działań podejmowanych w ramach procesu certyfikacji wydatków RPO WD 
2014-2020 (KE nie audytowała w tym zakresie naszej instytucji).

c) „W trakcie jednego ze spotkań roboczych zorganizowanych w Ministerstwie 
przedstawiono wskazówkę - aby w celu realizacji art. 126 lit. a rozporządzenia nr 
1303/2013 (tj. poświadczania przez IC, że wnioski o płatność przedkładane KE oparte są 
na weryfikowalnych dokumentach potwierdzających i że były przedmiotem weryfikacji 
przeprowadzanych przez iZ/IP - instytucje Certyfikujące na próbie dokonywały weryfikacji 
wybranych, odpowiednich list sprawdzających iZ/iP oraz odpowiadających im 
dokumentów potwierdzających ujętych wSL2014)".

Zapis jest nieprecyzyjny, nie wskazuje daty spotkania roboczego, jego uczestników od 
strony instytucjonalnej, jak również charakteru ustaleń na nim poczynionych (co ważne 
zapis informuje jedynie o „przedstawionej wskazówce", co może świadczyć o niskiej 
istotności ustaleń.
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Powyższe zdania mają bardzo istotne znaczenie, w kontekście poczynionych ustaleń 
(wydanych rekomendacji), gdyż na ich podstawie zostały wyciągnięte nadmierne wnioski 
przez Zespół Kontrolujący w stosunku do kwestii wypełniania przez IC zadań 
określonych w art. 126 (a) rozporządzenie (UE) 1303/2013, przy czym biorąc pod 
uwagę ich nieprecyzyjność oraz bardzo ogólny charakter (ktoś, gdzieś, kiedyś powiedział, 
ustalił) stanowią zapisy uniemożliwiające prawidłowe i pełne odniesienie się do ich 
merytorycznego znaczenia. Ponadto z ustnych informacji otrzymanych od Zespołu 
Kontrolującego, może wynikać, że przedmiotowe ustalenia audytu przeprowadzonego 
przez KE w ramach innych województw sięgają roku 2015. W związku z powyższym, ich 
istotność oraz sposób realizacji musiał zostać oceniony na poziomie małoznaczącym, 
gdyż MliR, posiadając w swoich strukturach komórki koordynujące działania w 
ramach poszczególnych programów, nie zaleciła do dnia dzisiejszego podjęcia 
dodatkowych czynności, lub wdrożenia działań naprawczych w tym zakresie, w 
sposób systemowy (jednolity dla wszystkich programów). Wskazuje również na to 
pakiet dostępowy do systemu SL2014 - gdzie w 2015 roku - to MliR jako administrator 
systemu ustalał/akceptował pakiety dostępowe do poszczególnych 
modułów/funkcjonalności SL2014 - wówczas nie przewidywano dostępów do modułu 
obsługi wniosków o płatność dla Instytucji Certyfikujących (natomiast w celu realizacji 
obecnej rekomendacji dostęp do tego modułu jest niezbędny).

Tym samym wnoszę o doprecyzowanie wskazanych zapisów w celu skonkretyzowania 
treści informacji pokontrolnej lub ich modyfikację.

2. Strona 33, zapis o treści:

„(...) Niemniej jednak, w ramach poświadczania wydatków do KE obowiązujące procedury 
nie wyczerpują wszystkich obowiązków nałożonych na IC i wynikających z art. 126 lit. a) 
rozporządzenia ogólnego, tj. w zakresie poświadczania, że wnioski o płatność 
przedkładane KE oparte są na weryfikowalnych dokumentach potwierdzających, że były 
przedmiotem weryfikacji przeprowadzanych przez IZ/IP".

Powyższe zdanie w sposób nadmierny oraz bezpodstawny wskazuje na brak realizacji 
wszystkich obowiązków nałożonych na IC i wynikających z art. 126 lit. a) rozporządzenia 
ogólnego. Jednocześnie Zespół Kontrolujący stwierdza, że przyjmuje do wiadomości 
udzielone przez IC RPO WD 2014-2020 wyjaśnienia (szczegółowo przytoczone we 
wstępnej informacji pokontrolnej), natomiast nie dokonuje ich pełnej analizy oraz 
odniesienia się w kontekście realizacji wspomnianego art. 126 lit a), kierując się wyłącznie 
wskazówkami dla działań podejmowanych przez IC, przytoczonymi w zadaniach na 
stronie 29 przedmiotowej informacji (ogólniki), nie mających oparcia w dokumentach 
programowych, które w jakikolwiek sposób wskazywałby na sposób/konieczność 
przeprowadzania opisanych przez Kontrolujących działań. Należy nadmienić, że 
wszystkie działania Instytucji Certyfikującej (szczegółowo przytoczone w wyjaśnieniach 
IC, zawartych we wstępnej Informacji pokontrolnej):

 były przedmiotem szeregu kontroli dotyczących realizacji działań przez Instytucję 
Certyfikującą RPO WD 2014-2020, w tym również w zakresie spełniania 
wymogów wynikających z kryteriów desygnacji - 3.B.(i) Procedury poświadczania 
składanych Komisji wniosków o płatność okresową. Niezależny podmiot 
audytowy (Instytucja Audytowa) na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013, sporządziła sprawozdanie z audytu desygnacyjnego, w 
ramach którego stwierdziła kompletność i dokładność opisu procedur IC, w 
kontekście realizacji między innymi kryterium desygnacji - 3.B.(i).

 zaudytowane zostały przez Instytucję Audytową, która przeprowadziła już szereg 
audytów weryfikujących skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania i 
kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020, w ramach których każdorazowo między innymi kontrolowała 
procedury IC w zakresie realizacji wymogów dotyczących sporządzania i 
składania wniosków o płatność (art. 126(a), (e) oraz (f) rozporządzenia 
1303/2013). Wyniki sprawozdań IA potwierdzają prawidłowość 
zaprojektowanych procedur oraz działań z nich wynikających. Wyniki 
powyższych działań IA, zawierane są w rocznej opinii audytowej (Rocznym 
sprawozdaniu z kontroli RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020), która za 
pośrednictwem programu SFC2014 przekazywana jest każdorazowo do KE.
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 weryfikowane są w sposób permanentny, przy każdej ich modyfikacji, gdyż 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, Instrukcje Wykonawcze 
IC (jako jedyne jeżeli chodzi o Instrukcje wykonawcze Instytucji biorących udział 
w realizacji programu) weryfikowane są przez komórkę Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju (Instytucję Koordynującą Proces Certyfikacji - IKPC), 
przy czym IC RPO WD 2014-2020, nigdy w ramach powyższego procesu nie 
otrzymała uwag/rekomendacji w zakresie konieczności modyfikacji/poszerzenia 
procesu certyfikacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę o przeformułowanie, przytoczonego powyżej 
zdania, gdyż w obecnym brzmieniu, jest ono rozbieżne z wynikami kontroli innych 
instytucji, jak również może wskazywać na brak podjęcia odpowiednich działań 
koordynujących z poziomu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Przy czym należy 
podkreślić, że stan prawny dotyczący realizacji RPO WD 2,014-2020, w aspektach 
organizacji procesu certyfikacji wydatków do KE, nie uległ zmianie w okresie od 
przeprowadzenia w IŻ/IC RPO WD 2014-2020 audytu desygnacyjnego do dnia 
zakończenia przedmiotowej kontroli, w związku z powyższym nie powinny wystąpić tak 
istotne różnice w zakresie wyników kontroli dotyczących tego samego obszaru.

3. Strona 33, zapis o treści:

„Działania kontrolne IC na poziomie IZ/IP nie powinny być sporadyczne /o charakterze 
doraźnym i wynikać z samego podejrzenia lub wystąpienia nieprawidłowości. Powinny 
mieć charakter systemowy i powtarzalny, co najmniej w odniesieniu do określonej próby 
odpowiednich list sprawdzających IZ/IP oraz odpowiadających im dokumentów 
potwierdzających, ujętych w SL2014".

W ramach powyższego zapisu, zostaje podkreślona konieczność wprowadzenia przez IC 
działań kontrolnych o charakter systemowym i powtarzalnym na poziomie IZ/IP, co 
może wskazywać na wykonywanie przez pracowników IC, działań kontrolnych 
określonych w art. 22 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (z późn. 
zm.), o charakterze służącym zapewnieniu, że system zarządzania i kontroli programu 
operacyjnego działa prawidłowo, a wydatki w jego ramach ponoszone są zgodnie z 
prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi, co byłoby niezgodne z zasadą „rozdzielenia 
funkcji" stanowiącą jedno z podstawowych kryteriów desygnacji.

Wymogi kontrolne wskazane w rekomendacji, w celu zminimalizowania ryzyka braku 
zachowania rozdzielenia funkcji IZ/IC, ewentualnie powinny wskazywać na wgląd w listy 
sprawdzające IZ/IP, co byłoby zgodne z praktyką stosowaną np.: w programie PO WER 
(zakres został omówiony na spotkaniu roboczym iZ/IC w MiiR w dniu 12.07.2018 r., w 
ramach którego brali udział członkowie Zespołu Kontrolującego z ramienia MliR), gdzie 
wyraźnie wskazano, iż w ramach tego przeglądu nie ma badanej kwalifikowalności 
wydatków (co pozbawia te działania elementu kontrolnego i nadaje mu charakter 
„wglądu w dokumentację" zapewniającego dodatkowy element ścieżki audytowej). 
Stąd stwierdzenie braku realizacji wszystkich obowiązków nałożonych na IC 
iwynikających z art. 126 lit. a) rozporządzenia ogólnego ma charakter nadmierny oraz 
jego istotność została określona na zawyżonym poziomie. Biorąc pod uwagę powyższe, 
wnoszę o przeformułowanie, przytoczonego powyżej zdania.

4. Strona 33, zapis o treści: 

„Opisany wyżej mechanizm nie stoi w sprzeczności z zasadą rozdzielności funkcji, a służy 
jedynie potwierdzeniu, że IC ma odpowiednie dowody wynikające z własnych działań 
sprawdzających na to, by stwierdzić, że uzyskała dostateczną pewność, aby złożyć 
Komisji wniosek o płatność okresową".

W opinii IC RPO WD 2014-2020 zaprojektowane, wdrożone oraz realizowane procedury 
IC, w chwili obecnej pozwalają, w wyniku własnych działań IC, na to, by stwierdzić, że 
uzyskała dostateczną pewność, aby złożyć Komisji wniosek o płatność okresową. IC nie 
prowadzi działań sporadycznych, doraźnych czekając na nieprawidłowość albowiem ma 
ściśle związane zadanie, które jest wykonywane powtarzalnie i systemowo określone 
według rozporządzenia ogólnego, związane z utrzymaniem wiarygodnych zapisów 
księgowych. Instytucja Certyfikująca prowadzi weryfikację wydatków, poprzez szereg 
własnych rejestrów, sporządzanych w sposób cykliczny, opierając swoje działania na 
dokumentach zawartych w systemie SL2014 oraz pozyskiwanych od IZ, jak również 
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innych podmiotów biorących udział w systemie realizacji programu. Weryfikacje 
dokonywane przez IC, każdorazowo poparte są korespondencją z IZ 
(uwagowanie/wyjaśnianie/potwierdzanie) w celu uzyskania dostatecznej pewności co do 
prawidłowości działań podejmowanych przez IZ w procesie oceny wydatków. Powyższe 
zostało potwierdzone wynikami kontroli innych instytucji, oraz sprawną i prawidłową 
realizacją działań związanych z certyfikacją wydatków do KE w okresie 5 lat realizacji 
RPO WD 2014-2020 (w tym przyjęcia przez KE przekazanych Rocznych Zestawień 
Wydatków - bez uwag).

5. Strona 37, Ustalenia – podsumowania, Kryterium desygnacji nr 3.B.(i), pkt 6:

Analogiczne uwagi jak do wcześniejszych zapisów informacji pokontrolnej.

6. Strona 38, Zalecenia, Kryterium desygnacji nr 3.B.(i):

W związku z wydanym zaleceniem w przedmiotowym punkcie wnoszę o: 

 Przeformułowanie treści zalecenia: 
Instytucja Certyfikująca, stoi na stanowisku, że procedury obowiązujące w 
procesie certyfikacji wydatków do KE w ramach RPO WD 2014-2020, 
uwzględniają wszelkie wymagania wynikające z treści art. 126 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zgodnie z uzasadnieniem wskazanym w 
niniejszych zastrzeżeniach. Powyższy stan został wielokrotnie potwierdzony w 
toku kontroli przeprowadzanych przez uprawnione w tym zakresie instytucje. 
Natomiast treść zalecenia wskazuje na nadmierny jego charakter, zgodnie z 
argumentacją zawartą w niniejszym dokumencie. Wymogi kontrolne wskazane w 
rekomendacji, w celu zminimalizowania ryzyka braku zachowania rozdzielenia 
funkcji IZ/IC, ewentualnie powinny wskazywać na wgląd w listy sprawdzające 
IZ/IP, co byłoby zgodne z praktyką stosowaną w ramach innych programów.

 Zmianę wskazanej istotności zalecenia na niższą kategorię:
Określone w podsumowaniu działania o treści: „Działania kontrolne IC na 
poziomie IZ/IP, powinny mieć charakter systemowy i powtarzalny..." mają 
charakter uzupełniający, powinny stanowić rekomendację wskazującą na 
wprowadzenie dodatkowych mechanizmów w procesie certyfikacji wydatków 
w ramach realizacji art. 126 lit a) rozporządzenia ogólnego, a nie wskazywać na 
brak realizacji tegoż art. Tym samym ich istotność powinna zostać określona na 
niższym poziomie. Na powyższe wskazuje również czas/okres, w którym obecnie 
znajduje się realizacja RPO WD 2014 -2020, czyli 5 rok z 7 lat realizacji programu, 
co oznacza, że IC zostało wielokrotnie zweryfikowana w zakresie swoich działań, 
zostało już zamkniętych kilka lat obrachunkowych - przyjęte przez KE bez uwag 
Roczne Zestawienia Wydatków, a wprowadzanie dodatkowego mechanizmu 
nastąpi w 5/6 roku realizacji programu, przy czym MliR wiedząc o przedmiotowej 
rekomendacji w innym województwie już w 2015 roku, nie skoordynowało działań 
mających na celu jej wprowadzenie w innych instytucjach, co może świadczyć, że 
ich charakter ma małą istotność. Ponadto działania zalecane przez Zespół 
Kontrolujący, wskazują na konieczność kontrolowania przez IC zachowania 
ścieżki audytowej wydatku, przy czym należy podkreślić, że sama konstrukcja 
systemu finansowo księgowego KE, którego funkcję pełni system SL2014 już 
zapewnia istnienie takiej ścieżki, a IZ/IC RPO WD 2014-2020 przyjęła w pełni 
powyższy system jako podstawowe narzędzie realizacji programu. Tym samym 
wnioskuję o zmianę kategorii wskazanej rekomendacji dla IC, na niższą, gdyż ta 
zamieszczona we wstępnej wersji informacji pokontrolnej, biorąc pod uwagę wyżej 
wymienione argumenty, jest nieadekwatna do stanu rzeczywistego i nie 
uwzględnia innych działań wykonywanych przez IC w celu realizacji zadania 
wynikającego z art. 126 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Jednocześnie Instytucja Certyfikująca RPO WD 2014-2020, w najbliższym czasie 
(sierpień-wrzesień 2018 r.) podejmie działania mające na celu wprowadzenie do procesu 
certyfikacji wydatków, dodatkowych mechanizmów, na które wskazują Kontrolujący, tj. 
wystąpi do administratora systemu SL2014 z wnioskiem o rozszerzenie uprawnień dla 
pracowników IC, co pozwoli na dostęp do modułu „Obsługi wniosków o płatność" oraz 
zmodyfikuje pytania kontrolne zawarte w listach sprawdzających.
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Przedkładając niniejsze zastrzeżenia i wyjaśnienia, proszę o ich uwzględnienie i 
dokonanie stosownych zmian treści przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

Stanowisko zespołu kontrolującego:

Ustalenie zespołu kontrolującego dotyczące działań Instytucji Certyfikującej RPO WD 
2014-2020 jest zgodne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej w zakresie interpretacji art. 
126 lit. a) rozporządzenia ogólnego (wyrażonym w sprawozdaniach z audytu 
funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli) i zostało sformułowane po 
przeanalizowaniu procedur wewnętrznych IC oraz dodatkowych wyjaśnień otrzymanych 
od jednostki kontrolowanej w toku czynności kontrolnych. 

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska zespołu kontrolującego zostało również 
przedstawione podczas spotkania z instytucjami certyfikującymi dla programów z 
perspektywy 2014-2020, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w 
dniu 12 lipca 2018 r. i na którym obecni byli przedstawiciele IC RPO WD. W trakcie 
spotkania omówiony został również sposób realizacji weryfikacji IC w zalecanej formule 
przez IC innych programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020.

Zespół kontrolujący stoi na stanowisku, że zadanie, o którym mowa w art. 126 lit. a) 
stanowi istotny element procesu poświadczania wydatków do KE. Biorąc pod uwagę 
dotychczasowe podejście KE w ramach przeprowadzonych audytów,  w zakresie sposobu 
wypełnienia obowiązków IC wynikających z ww. regulacji, w ocenie zespołu 
kontrolującego wdrożenie zalecenia w sposób polegający na weryfikacji na próbie list 
sprawdzających IZ/IP i dokumentów potwierdzających załączonych do wniosków o 
płatność znajdujących się w SL2014, jest elementem, który będzie stanowił dopełnienie 
dotychczas realizowanych przez IC zadań.

W związku z powyższym oraz mając na względzie wagę procesu poświadczania 
wydatków do KE oraz fakt, iż IC co do zasady realizuje zadania określone w art. 126 
Rozporządzenia 1303/2013, zaleceniu została nadana kategoria zalecenia o „wysokiej 
istotności”. 

Podsumowując, w świetle powyższych argumentów zalecenie zostaje podtrzymane w 
dotychczasowej formie.

7. Zalecenia

Kryterium desygnacji nr 3.A.(i):

Krytyczne: Brak

Wysokiej istotności: 1. Terminowa ocena wniosków o dofinansowanie jest elementem 
mającym kluczowe znaczenie dla procesu kontraktacji i w efekcie 
realizacji projektu. Ze względu na zidentyfikowane znaczne 
przekroczenia terminów na weryfikację wniosków o dofinansowanie 
przez IZ RPO WD  zaleca się, aby IZ na etapie przeprowadzenia 
naboru zapewniła odpowiednią liczbę pracowników i ekspertów 
odpowiedzialnych za proces weryfikacji, w celu dotrzymania 
wskazanych w regulaminie terminów. Jednocześnie zasadnym jest 
zweryfikowanie wskazanych w regulaminie konkursu terminów pod 
względem ich wykonalności przy dostępnym zasobie kadrowym IZ, a 
także uwzględnienie w tych terminach czasu koniecznego na 
ewentualną korespondencję z wnioskodawcą w celu dokonania korekt 
bądź uzupełnień dokumentacji.

Istotne: 2. W celu zapewnienie jednolitych reguł wykorzystania systemu 
teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, 
monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji w związku z realizacją 
programów w zakresie polityki spójności zaleca się, aby IZ RPO WD 
dołożyła starań w zakresie dochowania terminów określonych 
w Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych 
w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 na rejestrację danych 
w SL2014. 
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3. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 
2014-2020 właściwa instytucja podczas procesu wyboru projektów 
zobowiązana jest do zachowania „przejrzystości – rozumianej jako 
zapewnienie dostępu do informacji związanych z przebiegiem wyboru 
projektów”. Zaleca się zatem, aby przy publikowaniu list wniosków 
o dofinansowanie, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu 
weryfikacji bądź list wniosków wybranych do dofinansowania, 
umieszczano na stronie internetowej pliki zawierające informację 
o dacie zatwierdzenia danej listy projektów przez Przewodniczącego 
KOP. Taka praktyka umożliwi spełnianie wspomnianej wcześniej 
zasady przejrzystości oraz zachowanie odpowiedniej ścieżki audytu dla 
wskazanych w tym procesie terminów.

4. Zaleca się dołożenie wszelkich starań w celu dochowania należytej 
staranności przy sporządzaniu korespondencji do wnioskodawców 
dotyczącej procesu naboru wniosków o dofinansowanie. 
Korespondencja z wnioskodawcą nie powinna zawierać błędów, 
zwłaszcza w zakresie dotyczącym powoływania się przez IZ na 
obowiązujące akty prawne lub inne regulacje.

Niskiej istotności: 5. Należy dochowywać odpowiedniej rzetelności i staranności w zakresie 
dokumentowania procesu wyboru projektów.

Kryterium desygnacji nr 3.B.(i):
Krytyczne: Brak

Wysokiej istotności: 6. W celu poświadczenia wydatków do KE należy odpowiednio 
uwzględnić w procedurach weryfikacje wskazane w  art. 126 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 tj. w zakresie weryfikacji, że wnioski 
o płatność przedkładane KE oparte są na weryfikowalnych 
dokumentach potwierdzających i że były przedmiotem weryfikacji 
przeprowadzanych przez IZ/IP. 

Istotne: Brak

Niskiej istotności: Brak

Wskazuje się termin 30 dni od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej na poinformowanie 
Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zespół kontrolujący:
Kontrolerzy z Dolnośląskiego Urzędu Kontrolerzy z Ministerstwa 
Wojewódzkiego we Wrocławiu: Inwestycji i Rozwoju:

Podpisała: Agata Chrapek: Podpisała: Karina Kalisz

Podpisał: Łukasz Chawawko Podpisał: Marcin Berliński 
Brak podpisu kontrolera
z uwagi, na zakończenie z dniem 31.03.2018 r.
pracy w  Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

Podpisał: 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak
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