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Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli planowej nr 13/2019 służącej potwierdzeniu 
spełniania kryteriów desygnacji

1. Jednostka kontrolowana

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu (DWUP), realizujący zadania 
Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 (IP RPO WD 2014-2020).

2. Jednostka kontrolująca

Wydział Organizacji i Rozwoju w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz 
Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół składający się z dwóch pracowników Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie upoważnień nr 72/2020 i nr 73/2020 z dnia 
6 marca 2020 r., a także nr 125/2020 z dnia 14 maja 2020 r. oraz dwóch pracowników Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie upoważnienia nr MFIPR/32-UDK/20 z dnia 12 marca 
2020 r.

3. Termin kontroli

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem 
epidemii czynności kontrolne zostały przeprowadzone w sposób zdalny na dokumentach od dnia 23 
marca do 30 marca 2020 r. Wyjaśnienia i informacje otrzymywane od jednostki kontrolowanej do dnia 
1 lipca 2020 r.

4. Cel i zakres kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Potwierdzenie spełniania przez IP RPOWD – DWUP następujących kryteriów desygnacji określonych 
w załączniku XIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 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 
1303/2013):

 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru do dofinansowania, 
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);

 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.
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Kontrola została przeprowadzona w IP RPO WD - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Wałbrzychu i została przewidziana w Planie Kontroli służących potwierdzeniu spełniania kryteriów 
desygnacji na rok obrachunkowy 2019/2020, pod pozycją nr 13. 

Kontrolą objęto stosowanie procedur zawartych w Opisie Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie 
obowiązującym w IP (OFiP) oraz w Zestawie Instrukcji Wykonawczych Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WD 2014-2020 (ZIW), 
zwłaszcza w zakresie poprawności wyboru projektów do dofinansowania oraz weryfikacji wniosków 
o płatność.

Kontrolę przeprowadzono na wylosowanej próbie dokumentów otrzymanych w wersji elektronicznej 
od IP RPO WD 2014-2020 – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. 

5. Opis stanu stwierdzonego w trakcie kontroli

5.1. Nabory i wnioski o dofinansowanie

Podstawy prawne m.in.:

 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, tekst 
jednolity), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”,

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiające 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, zwane dalej 
„rozporządzeniem ogólnym”;

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006;

 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-
2020 (zwane również „Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów”).

Sprawdzenie kryterium desygnacji 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, 
wyboru do dofinansowania, 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 IP RPO 
WD. Dane na temat ww. naborów pozyskano z systemu SL2014 oraz ze strony internetowej 
Programu. Dokonano doboru losowego i celowego naborów. W próbie uwzględniono 4 nabory:

 nabory przeprowadzone w trybie konkursowym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 39 ust. 
1 i 2 ustawy wdrożeniowej – nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/18 oraz nr RPDS.09.01.01-
IP.02-02-008/15;
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 nabory przeprowadzone w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz 
art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej – nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18 oraz 
nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-329/18. 

5.1.1. Nabory konkursowe 

Podstawowym trybem prowadzenia postępowania służącego wybraniu do dofinansowania projektów 
jest nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony w trybie konkursowym.

Ogłoszenie o konkursie powinno zostać podane do publicznej wiadomości (na stronie internetowej 
Instytucji Ogłaszającej Konkurs oraz na portalu Funduszy Europejskich), co najmniej 30 dni przed 
planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Obligatoryjne elementy 
ogłoszenia o konkursie zostały zawarte w art. 40 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. 

Konkurs jest przeprowadzany przez właściwą instytucję w oparciu o Regulamin Konkursu publikowany 
wraz z ogłoszeniem. Regulamin Konkursu powinien określać między innymi: nazwę i adres właściwej 
instytucji, przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu, formę konkursu, 
termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nich 
braków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek, wzór wniosku o dofinansowanie 
projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu, czynności, 
które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu lub podjęciem 
decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej 
instytucji, kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia, zakres, w jakim jest możliwe 
uzupełnianie lub poprawianie projektu w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru 
projektów w trakcie jego oceny, formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą 
instytucją, kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, maksymalny dopuszczalny 
poziom dofinansowania projektu lub maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu, środki 
odwoławcze przysługujące wnioskodawcy oraz instytucje właściwe do ich rozpatrzenia, sposób 
podania do publicznej wiadomości wyników konkursu, formę i sposób udzielania wnioskodawcy 
wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.

Nabór w trybie konkursowym jest przeprowadzany w trybie zamkniętym – o określonym początkowym 
i końcowym terminie składania wniosków dofinansowanie.

Oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie dokonuje 
Komisja Oceny Projektów powołana przez właściwą instytucję.

Na zakończenie oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu sporządzany jest protokół 
zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny Komisji oraz przygotowywana jest lista 
ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny i wskazująca projekty wybrane 
do dofinansowania.

 Nabór nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/18 (tryb konkursowy)

Ogłoszenie o naborze w trybie konkursowym nr RPDS.09.01-01-IP.02-02-307/18 dla Osi 
priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna 
integracja – konkurs horyzontalny, zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs oraz na portalu 
Funduszy Europejskich. Publikacja ogłoszenia na stronie internetowej IP RPO WD nastąpiła w dniu 21 
czerwca 2018 r. Data publikacji widnieje na stronie internetowej IP RPO WD 2014-2020. W tym 
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samym dniu ogłoszenie o naborze zostało również opublikowane na portalu 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Rozpoczęcie naboru ustalono na dzień 24 sierpnia 2018 r. od godz. 00:01. Terminem końcowym 
do którego można było składać wnioski ustalono dzień 14 września 2018 r. do godz. 15.30, tym 
samym został spełniony ustawowy wymóg publikacji ogłoszenia o konkursie co najmniej 30 dni przed 
planowanym rozpoczęciem naboru (art. 40 ust. 1 ustawy wdrożeniowej), oraz wymóg zapewniający 
aby termin na składanie wniosków o dofinansowanie nie był krótszy niż 7 dni, od dnia rozpoczęcia 
naboru (art. 42 ustawy wdrożeniowej).

W wyniku ogłoszonego konkursu przeprowadzono postępowanie mające na celu wybór projektów do 
dofinansowania, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przy czym konkurs nr RPDS.09.01-01-
IP.02-02-307/18 nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy.

Instytucją organizującą konkurs (IOK) był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – DWUP, któremu 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na mocy Porozumienia nr DEF-Z/890/15 z dnia 22 maja 
2015 r., z późniejszymi zmianami, powierzył zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zasady przeprowadzania konkursu nr RPDS.09.01-01-IP.02-02-307/18 określał Regulamin Konkursu, 
który po akceptacji IZ RPO WD, został zatwierdzony w dniu 20.06.2018 r. przez Dyrektora DWUP.

Konkurs miał charakter horyzontalny, tzn. nabór wniosków o dofinansowanie przeznaczony był dla 
wszystkich Beneficjentów przewidzianych do aplikowania w Działaniu 9.1 – typ projektu B RPO WD 
2014 - 2020. Konkurs obejmował projekty realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego.

W przypadku konkursu RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/18 nie wprowadzano zmian do Regulaminu 
Konkursu.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, wnioskodawcy zobowiązani byli wyłącznie do wypełnienia 
wniosku na obowiązującym formularzu tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem 
systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS RPDS.

Kryteria wyboru projektów obowiązujące dla przedmiotowego naboru zostały zatwierdzone Uchwałą 
Nr 81/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 z dnia 17 maja 2018 roku i zostały zawarte w załączniku nr 15 do Regulaminu Konkursu 
RPDS.09.01-01-IP.02-02-307/18, opublikowanym na stronie Instytucji Pośredniczącej.

Konkurs został ujęty w Planie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2018 rok, 
zatwierdzonym Uchwałą nr 3989/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 
2017 r., z terminem do ogłoszenia w II kwartale 2018 r., poz. 25 planu na 2018 rok. 

Z chwilą zakończenia naboru sporządzono listę projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs 
zawierającą dwie pozycje: wniosek o dofinansowanie, złożony przez Gminę Wałbrzych 
nr RPDS.09.01.01-02-0008/18 dotyczący projektu pn. MŁODZI I GNIEWNI – program treningowo – 
doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Wałbrzychu oraz członków ich 
rodzin oraz wniosek o dofinansowanie Powiatu Świdnickiego nr RPDS.09.01-01-02-0009/18 
dotyczący projektu pn. Wsparcie wychowanków ZPS w Bystrzycy Górnej.

W toku kontroli spełnienia kryteriów desygnacji nr 13/2019 analizie poddano dokumentację dotyczącą 
obu pozycji.

Procedury związane z wyborem projektów do dofinansowania zostały opisane w Rozdziale V 
Regulaminu Konkursu - Wybór projektów. Szczegółową ścieżkę postępowania zawarto w Regulaminie 
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KOP, uwzględniającym procedury pracy Komisji Oceny Projektów, dotyczące oceny wniosków oraz 
postępowania mającego na celu wybranie do dofinansowania projektów, zgodnie 
z art. 39 ust 2 ustawy wdrożeniowej.

W ramach konkursu obowiązywał Regulamin KOP, przyjęty Zarządzeniem nr 20/2018 Dyrektora 
DWUP z dnia 30 lipca 2018 r. 

Zgodnie z ww. Regulaminem KOP Dyrektor DWUP, Zarządzeniem nr 25 z dnia 14 września 2018 r., 
zatwierdził Listę pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyznaczonych 
do pełnienia funkcji członka Komisji Oceny Projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie 
społeczne – projekty konkursowe, RPO WD 2014-2020.

Jednocześnie, w ww. Zarządzeniu spośród pracowników wyznaczonych do pełnienia funkcji członka 
KOP wskazano osoby mogące być powołane do pełnienia funkcji Przewodniczącego, Zastępcy bądź 
Sekretarza (z opcjonalnym prawem do dokonywania oceny wniosków) podczas obrad KOP.

Spośród pracowników wymienionych w ww. Zarządzeniu, Decyzją Dyrektora DWUP 
nr 19-RPDS.09.01.01.-IP.02-02-307/18-ZO/2018 z dnia 26 września  2018 r. została powołana 
Komisja Oceny Projektów, której zadaniem była ocena formalna złożonych wniosków. Następnie 
Decyzją Dyrektora DWUP nr 19-RPDS.09.01.01.-IP.02-02-307/18-ZO/2018 z dnia 22 października 
2018 r. powołano KOP, w kompetencjach którego, była ocena merytoryczna i negocjacje z 
wnioskodawcami.

Członkowie KOP biorący udział w procesie weryfikacji wniosków o dofinansowanie podpisali stosowne 
deklaracje poufności i bezstronności pracownika IOK powołanego do składu KOP. 

Wnioski o dofinansowanie – nabór konkursowy (nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/18)

Ścieżka postępowania dotycząca oceny złożonych wniosków o dofinansowanie w naborze 
konkursowym nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/18 została uregulowana w § 9 Regulaminu KOP.

Pierwszym etapem oceny wniosków o dofinansowanie przeprowadzonej przez członków KOP była 
ocena formalna (procedura opisana w § 9 a Regulaminu KOP). Ocenie formalnej podlegał każdy 
złożony w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie, o ile nie został wycofany przez 
Wnioskodawcę.

Ocena formalna obejmowała weryfikację w zakresie kryteriów formalnych i kryteriów dostępu. Ocena 
formalna wniosków odbyła się w terminie przewidzianym w Regulaminie KOP tj., w ciągu 21 dni od 
dnia zakończenia naboru. Ocena spełnienia danego kryterium dokonywana była jednoosobowo. 
Wszystkie projekty ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostały zarejestrowane w aplikacji 
głównej Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014).

Wniosek Gminy Wałbrzych nr RPDS.09.01.01-02-0008/18 złożony 7 września 2018 r. został 
oceniony pod względem formalnym pozytywnie dnia 1 października 2018 r. i został zarejestrowany 
w systemie SL2014 19 października 2018 r.

Wniosek Powiatu Świdnickiego nr RPDS.09.01-01-02-0009/18 złożony w dniu 14 września 2018 r. 
został oceniony pod względem formalnym negatywnie dnia 1 października 2018 r. W związku 
z powyższym w dniu 3 października 2018 r. wystosowano pismo do wnioskodawcy wzywające 
do poprawy wniosku w zakresie braków formalnych, poprawy oczywistych pomyłek oraz niespełnienia 
kryteriów formalnych i kryteriów dostępu. Wezwanie zostało przekazane w tym samym dniu poprzez 
system SOWA EFS RPDS.
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W odpowiedzi na powyższe, w ustawowym terminie 7 dni (art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej), 
tj. w dniu 10 października 2018 r., wnioskodawca złożył skorygowany wniosek o dofinansowanie. 
Ponowna ocena formalna poprawionego wniosku okazała się również negatywna, co odnotowano 
w Karcie oceny formalnej poprawionego/uzupełnionego wniosku o dofinasowanie z dnia 
15 października 2018 r. Pismem z dnia 15 października 2018 r. poinformowano wnioskodawcę - 
Powiat Świdnicki o negatywnej ocenie formalnej wniosku. Pismo zawierało również pouczenie 
o możliwości i formie złożenia protestu. Wnioskodawca nie skorzystał z przysługującego mu prawa. 

W ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/18 nie zostały wniesione protesty.

W następstwie zakończonej oceny formalnej – zgodnie z Regulaminem KOP - został sporządzony 
wykaz wniosków, spełniających wymogi formalne. Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny 
merytorycznej zgodnie z art. 45 ustawy wdrożeniowej została opublikowana na stronie internetowej 
konkursu w dniu 16 października 2018 r. 

Drugim etapem oceny wniosków o dofinansowanie była ocena merytoryczna przeprowadzana tylko 
w przypadku pozytywnej oceny formalnej. W związku z powyższym ocenie na tym etapie podlegał 
tylko wniosek nr RPDS.09.01.01-02-0008/18 złożony przez Gminę Wałbrzych.

Procedura oceny merytorycznej została uregulowana w § 9 b Regulaminu KOP, zgodnie z którą, 
każdy wniosek pozytywnie oceniony pod względem formalnym podlegał ocenie merytorycznej 
w okresie 60 dni od zakończenia oceny formalnej. 

Ocena wniosku nr RPDS.09.01.01-02-0008/18 została przeprowadzona przez członków KOP, bez 
powoływania ekspertów zewnętrznych w oparciu o kryteria horyzontalne, merytoryczne 
i premiujące. Zgodnie z Regulaminem oceny dokonały dwie osoby wybrane w drodze losowania. 
Ocena wniosku została dokonana w regulaminowym terminie, karty oceny merytorycznej zostały 
podpisane przez dwóch oceniających w dniach 6 listopada 2018 r. oraz 7 listopada 2018 r. 

W wyniku oceny merytorycznej obu osób oceniających, wniosek o dofinansowanie został skierowany 
do negocjacji, w zakresie kryterium dotyczącego budżetu projektu oraz w zakresie kryteriów 
horyzontalnych i merytorycznych projektu. Procedury dotyczące procesu negocjacji zostały opisane 
w § 11 Regulaminu KOP oraz w Regulaminie Konkursu w Rozdziale V - Wybór projektów, pkt. 2. 
Procedura wyboru projektów w ramach konkursu, ppkt. 2.2. Negocjacje.

W kartach oceny merytorycznej - zgodnie z Regulaminem KOP - oceniający podali zakres negocjacji 
wraz z uzasadnieniem, poprzez zaproponowanie zmniejszenia wartości projektu lub zmian 
dotyczących zakresu merytorycznego projektu. Wraz ze skierowaniem projektu do tego etapu 
konkursu w dniu 28 listopada 2018 r. na stronie internetowej opublikowano Listę projektów 
zakwalifikowanych do negocjacji.

Pismem nr ZOP/UO/0816/1072/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. powiadomiono wnioskodawcę, iż wniosek 
spełnił kryteria oceny formalnej i merytorycznej, wskazano liczbę uzyskanych punktów 
w poszczególnych pozycjach oceny oraz przekazano kopie kart oceny z zachowaniem anonimowości 
osób oceniających.

Jednocześnie, wnioskodawca został poinformowany o skierowaniu wniosku do kolejnego etapu oceny 
– negocjacji –  ze wskazaniem kwestionowanych pozycji wydatków (w zakresie budżetu projektu) oraz 
warunkami dotyczącymi zakresu merytorycznego projektu. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu komunikacja między Wnioskodawcą, a Instytucją Organizującą 
Konkurs w zakresie negocjacji odbywała się elektronicznie, poprzez moduł korespondencji w systemie 
SOWA EFS RPDS. 
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W odpowiedzi na powyższe wnioskodawca do przeprowadzenia negocjacji upoważnił partnera 
projektu - Fundację Edukacji Europejskiej. W dniu 10 grudnia 2018 r. poinformowano o przystąpieniu 
do negocjacji oraz przekazano stanowisko negocjacyjne wnioskodawcy, które - po otrzymaniu 
dodatkowych uwag - zostało uzupełnione pismem z dnia 18 grudnia 2018 r.

Po dokonaniu analizy przekazanego stanowiska wnioskodawcy oraz złożonych wyjaśnień, Instytucja 
Organizująca Konkurs pismem nr ZOP/UO/0816/24/19 z dnia 14 stycznia 2019 r. zawiadomiła Gminę 
Wałbrzych o zakończeniu negocjacji. Równocześnie, poinformowano o zaakceptowaniu przekazanych 
wyjaśnień oraz zobowiązano wnioskodawcę do poprawy wniosku o dofinansowanie, w terminie 5 dni 
od dnia otrzymania pisma, w zakresie uzgodnionych kwestii i występujących niespójności. 

Wymóg dotyczący poprawy wniosku o dofinansowanie wynika z uregulowań konkursu, zgodnie 
z którymi Wnioskodawca jest zobligowany do skorygowania/uzupełnienia wniosku zgodnie 
z ustalonym stanowiskiem, przy czym  skorygowany lub uzupełniony wniosek o dofinansowanie, 
Wnioskodawca składa poprzez system SOWA EFS RPDS. Skorygowany wniosek został złożony 
przez Gminę Wałbrzych w dniu 5 lutego 2019 r. 

Zgodnie z Regulaminem KOP ostateczny wynik negocjacji został ustalony w oparciu o kartę spełnienia 
warunków postawionych przez oceniających, datowaną na dzień 5 lutego 2019 r. która została 
wypełniona przez jednego z oceniających. W tym samym dniu IOK poinformowała wnioskodawcę 
o akceptacji wersji elektronicznej wniosku oraz zgodnie z art. 46 pkt. 4 ustawy wdrożeniowej 
opublikowała na stronie internetowej listę rankingową dla konkursu zamkniętego 
nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/18. 

Jednocześnie, zgodnie art. 46. pkt. 3 ustawy wdrożeniowej, w dniu 15 lutego 2019 r. DWUP 
poinformował wnioskodawcę o zakończeniu oceny jego wniosku i wyborze projektu 
do dofinansowania.

W wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/18, 
z wnioskodawcą Gminą Wałbrzych w dniu 25 marca 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie 
projektu pn. MŁODZI I GNIEWNI – program treningowo – doradczy dla wychowanków Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.

 Nabór nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15 (tryb konkursowy)

Ogłoszenie o naborze w trybie konkursowym nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15 dla Osi priorytetowej 
9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – 
konkurs horyzontalny, zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) oraz na portalu Funduszy 
Europejskich.

Publikacja ogłoszenia na stronie internetowej IP RPO WD nastąpiła w dniu 30 września 2015 r. Data 
publikacji widnieje na stronie internetowej IP RPO WD 2014-2020. W tym samym dniu ogłoszenie 
o naborze zostało również opublikowane na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Instytucją organizującą konkurs był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, któremu Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego, na mocy Porozumienia nr DEF-Z/890/15 z dnia 22 maja 2015 r., 
z późniejszymi zmianami, powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zasady przeprowadzania konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15 określał Regulamin Konkursu, 
który po zaakceptowaniu przez IZ RPO WD 2014 – 2020 został zatwierdzony przez Dyrektora DWUP 
w dniu 30 września 2015 r.
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Konkurs miał charakter horyzontalny, tzn. ukierunkowany był terytorialnie na Obszary Strategicznej 
Interwencji, oraz na projekty o znaczeniu/zasięgu wykraczającym poza obszar ZIT oraz poza obszar 
OSI. 

W odpowiedzi na konkurs mogły być składane projekty horyzontalne lub projekty ukierunkowane na 
Obszary Strategicznej Interwencji, przyczyniające się do realizacji celów RPO WD, w szczególności 
wpisujące się w realizację celu szczegółowego Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności 
do zatrudnienia oraz samozatrudnienia.

Początkowo termin rozpoczęcia naboru ustalono na dzień 30 listopada 2015 r., a zakończenie na 
dzień 7 grudnia 2015 r. W wyniku zmian Regulaminu Konkursu terminy ulegały zmianie. Zmiana 
z dnia 27 listopada 2015 r., przewidywała, iż wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 
28 grudnia 2015 r. do 8 stycznia 2016 r., a zmiana z dnia 8 stycznia 2016 r. wydłużyła końcowy termin 
na składanie wniosków do dnia 29 lutego 2016 r. 

Ostatecznie, wskazano termin na składanie wniosków od dnia 28 grudnia 2015 r. od godz. 00:00 
do dnia 29 lutego 2016 r. do godz. 15:00, przy czym zawężenie godzinowe odnosiło się tylko 
do naboru elektronicznego. Termin ogłoszenia naboru oraz składania wniosków zapewniał spełnienie 
ustawowego wymogu publikacji ogłoszenia o konkursie co najmniej 30 dni przed planowanym 
rozpoczęciem naboru (art. 40 ustawy wdrożeniowej), oraz wymogu zapewniającego, aby termin na 
składanie wniosków o dofinansowanie nie był krótszy niż 7 dni, od dnia rozpoczęcia naboru 
(art. 42 ustawy wdrożeniowej). 

Trzykrotne informacje o zmianach w Regulaminie Konkursu z dnia 27 listopada 2015 r., z dnia 
17 lutego 2016 r. oraz z dnia 8 stycznia 2016 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej serwisu 
Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014 – 2020, przy czym – w tym ostatnim przypadku błędnie 
określono rok (na stronie internetowej widnieje rok 2015).

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami z DWUP, ze względu iż ostatnia zmiana Regulaminu Konkursu 
miała miejsce 17 lutego 2016 r., a pierwszy wniosek został złożony 25 lutego 2016 r., nie było 
obowiązku indywidualnego informowania wnioskodawców o zmianach.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, wnioskodawcy mieli możliwość składania wniosku w dwóch 
formach:

 w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SNOW, 
a następnie w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SNOW i opatrzonej podpisem osoby 
uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku,

 albo 

 w formie pliku elektronicznego programu MS EXCEL z rozszerzeniem XLSM oraz PDF na nośniku 
danych (płyta CD/DVD) z możliwością wydruku przez DWUP z pliku elektronicznego i następnie 
w formie papierowej wydrukowanej z pliku elektronicznego i opatrzonej podpisem osoby 
uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku. 

Jako skutecznie złożone traktowane były wyłącznie wnioski złożone w wersji elektronicznej 
i papierowej, zgodnie z jedną ze ścieżek wskazanych powyżej. 

Wnioski w formie papierowej należało złożyć w jednym egzemplarzu osobiście w kancelarii 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Filia we Wrocławiu lub kurierem albo pocztą.

Jeśli wniosek był złożony osobiście, to wystawiane było poświadczenie złożenia wniosku. 
W przypadku wniosków wysłanych pocztą lub kurierem poświadczenie nie było wystawiane.
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Kryteria wyboru projektów obowiązujące dla przedmiotowego naboru, zawarte w V Rozdziale, pkt.2 
Regulaminu Konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15, zostały zatwierdzone uchwałą nr 2/15 
Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r., z późniejszymi zmianami 
tj. zmianą obowiązującą dla konkursu i wynikającą z Uchwały Nr 10/15 Komitetu Monitorującego RPO 
WD 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 roku. Instytucja Pośrednicząca na swojej stronie serwisowej 
opublikowała stosowne dokumenty w tym Kryteria wyboru projektów obowiązujące dla konkursu 
będącego przedmiotem analizy.

Konkurs został przewidziany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 845/V/15 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków 
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 na 2015 rok (pozycja nr 36 Harmonogramu na rok 2015).

Procedury dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie oraz postępowania mającego na celu 
wybranie do dofinansowania projektów, zgodnie z art. 39 ust 2 ustawy wdrożeniowej zostały 
uregulowane w Rozdziale V Regulaminu Konkursu. Uszczegółowienie procedur i zakresu pracy 
Komisji Oceny Projektów oraz wzorcowe dokumenty zostały zawarte w § 9 Regulaminu KOP.

Przed rozpoczęciem naboru Instytucja Organizująca Konkurs dla zainteresowanych złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu zorganizowała spotkania 
informacyjne, które odbyły się w czterech głównych miastach województwa dolnośląskiego - 
13 października 2015 r. we Wrocławiu, 16 października 2015 r. w Wałbrzychu, 20 października 
2015 r., w Jeleniej Górze, 23 października 2015 r. w Legnicy.

W ramach konkursu obowiązywał Regulamin KOP, przyjęty Zarządzeniem nr 41/2015 Dyrektora 
DWUP z dnia 30 grudnia 2015 r. 

Zgodnie z ww. Regulaminem KOP - Dyrektor DWUP Zarządzeniem nr 7/2016 z dnia 30 marca 2016 r. 
powołał skład członków KOP z prawem dokonywania oceny formalnej i/lub merytorycznej, wskazując 
pracowników DWUP, którzy mogli zostać powoływani do pełnienia funkcji Przewodniczącego, 
Zastępcy bądź Sekretarza podczas obrad KOP.

Decyzją Dyrektora DWUP nr 4-RPDS.09.01.01.-IP.02-02-008/15-WO/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. 
powołano Komisję Oceny Projektów, wyznaczając osoby, którym powierzono pełnienie funkcji 
Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza. Zadaniem powołanej Komisji była ocena formalno-
merytoryczna złożonych wniosków o dofinansowanie. 

Wnioski o dofinansowanie – nabór konkursowy (nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15)

W ramach konkursu złożono łącznie 33 wnioski o dofinansowanie. Do analizy kontrolnej wybrano dwa 
wnioski: wniosek Powiatu Strzelińskiego nr RPDS.09.01.01-02-0030/16 - Aktywność szansą na 
zmiany oraz wniosek Gminy Paszowice nr RPDS.09.01.01-02-0040/16 - Aktywna integracja gminy 
Paszowice (w ramach oceny, którego podmiot składał protest).

W trakcie prowadzonej kontroli w DWUP została przekazana informacja, iż w konkursie 
RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15 początkowo błędnie zostały nadane numery wniosków 
o dofinansowanie. Z uwagi na to, że korekta numeracji została dokonana dopiero w trakcie oceny 
wniosków i część dokumentów zawiera „starą” numerację, doprecyzowano, że:

 wniosek Powiatu Strzelińskiego został złożony pod numerem WND-RPDS.09.01.01-02-
0007/15, ale ostateczny, prawidłowy numer projektu to RPDS.09.01.01-02-0030/16;

 wniosek Gminy Paszowice został złożony pod numerem WND-RPDS.09.01.01-02-0017/15, ale 
ostateczny, prawidłowy numer projektu to RPDS.09.01.01-02-0040/16.
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Członkowie KOP biorący udział w procesie weryfikacji wniosków o dofinansowanie podpisali stosowne 
deklaracje poufności i bezstronności pracownika IOK powołanego do składu KOP. 

Pierwszy etap oceny wniosków o dofinansowanie obejmował tzw. ocenę techniczną i zgodnie z art. 43 
ustawy wdrożeniowej dotyczył braków formalnych lub oczywistych omyłek. Przedmiotowa ocena 
dokonana była przez pracowników IOK. 

W wyniku oceny technicznej w ramach całego konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15 do oceny 
KOP skierowano 31 wniosków. 

Do systemu SL2014 zostały wprowadzane wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę formalno-
merytoryczną, po zatwierdzeniu listy rozstrzygającej konkurs. 

W ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15 złożono łącznie 7 protestów. W wyniku 
procedury odwoławczej pozytywnie rozpatrzono 3 odwołania. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, 
Regulaminem KOP sporządzono listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-
merytorycznej w wyniku procedury odwoławczej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu 
KOP. 

 Wniosek o dofinansowanie (Powiatu Strzelińskiego) nr RPDS.09.01.01-02-0007/15
z ostatecznym prawidłowym numerem RPDS.09.01.01-02-0030/16;

Tytuł projektu: Aktywność szansą na zmiany 

Beneficjent: Powiat Strzeliński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie

Nabór: RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15

Wniosek beneficjenta nr RPDS.09.01.01-02-0007/15 wpłynął do IOK w dniu 29 lutego 2016 r. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie zostało wskazane jako jednostka realizującą 
projekt ze strony wnioskodawcy.

W wyniku weryfikacji technicznej ww. wniosku stwierdzono braki formalne, co potwierdza karta 
weryfikacji technicznej wniosku o dofinansowanie, datowana na dzień 7 marca 2016 r. Pismem z dnia 
14 marca 2016 r. nr WOP/IB/0816/459/16, wysłanym w dniu 15 marca 2016 r., poinformowano 
wnioskodawcę o stwierdzonych brakach formalnych i wezwano do sprostowania oczywistych omyłek.

W odpowiedzi na powyższe, w ustawowym terminie 7 dni (art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej), w dniu 
22 marca 2016 r. złożono skorygowany wniosek wraz z uzupełnioną dokumentacją. Po ponownej 
pozytywnej weryfikacji technicznej (karta datowana na 23 marca 2016 r.) wniosek został przekazany 
do oceny KOP.

Uchwałą nr 163/16 z dnia 1 marca 2016 r. Zarząd Powiatu Strzelińskiego upoważnił Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie do podpisywania dokumentacji oraz 
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu zgłoszonego do dofinansowania
w ramach konkursu.

Oceny formalno-merytorycznej (zgodnie z procedurą opisaną w § 9 Regulaminu KOP) dokonano przy 
pomocy karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w 
ramach RPO WD, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Zgodnie z obowiązującą na dzień konkursu procedurą, w przypadku gdy oceniający uznał, iż projekt 
jest niezgodny z którymkolwiek z kryteriów formalnych i/lub kryteriów dostępu był zobowiązany 
sporządzić stosowną adnotację na karcie oceny formalno-merytorycznej, z uzasadnieniem 
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i wskazaniem, że projekt zostaje odrzucony i nie będzie podlegać dalszej ocenie. W tym przypadku 
dalsza część karty oceny nie podlegała wypełnieniu.

W przypadku wniosku Powiatu Strzelińskiego, zgodnie z Regulaminem, oceny dokonało dwóch 
członków KOP. Wniosek pod względem formalnym został oceniony pozytywnie, natomiast pod 
względem merytorycznym pozytywnie z warunkami. Ocena merytoryczna została przeprowadzona 
w oparciu o kryteria merytoryczne oraz kryteria premiujące. Obie Karty oceny zostały sporządzone 
przez oceniających w dniu 11 maja 2016 r. Efektem przedmiotowej oceny było skierowanie wniosku 
do negocjacji. 

Pismem z dnia 11 lipca 2016 r. nr WOP/MB/0816/846/16 poinformowano wnioskodawcę, iż wniosek 
został przez KOP rekomendowany do dofinansowania, wskazano liczbę uzyskanych punktów 
w poszczególnych pozycjach oceny oraz przekazano kopie kart oceny, z zachowaniem anonimowości 
osób oceniających. Jednocześnie powiadomiono, że w zakresie kwestii wskazanych przez 
oceniających istnieje możliwość podjęcia negocjacji. 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 27 lipca 2016 r. negocjacji ustnych wypracowano wspólne 
stanowisko w spornych kwestiach co zostało odnotowane w protokole podpisanym przez obie strony. 
Pismem nr WOP/MV/0816/914/16 z dnia 3 sierpnia 2016 r. przekazano protokół z negocjacji oraz 
wezwano wnioskodawcę do złożenia skorygowanego wniosku, zgodnie z ustaleniami wypracowanymi 
w trakcie przeprowadzonych negocjacji.

Skorygowany wniosek zawierający ustalenia negocjacyjne został złożony w dniu 18 sierpnia 2016 r. 
Pismem nr WOP/ASu/0816/956/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r. wysłanym 22 sierpnia 2016 r., IOK 
poinformowała wnioskodawcę o akceptacji wniosku, a po rozstrzygnięciu konkursu zwróciła się 
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie z prośbą o przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji do podpisania umowy - pismo nr WOP/MR/0816/1832/16 z dnia 15 września 2016 r.  

W dniu 12 października 2016 r. z Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie została podpisana umowa 
o dofinansowanie projektu pn. Aktywność szansą na zmiany, nr  RPDS.09.01.01-02-0030/16. 

 wniosek o dofinansowanie (Gminy Paszowice) nr RPDS.09.01.01-02-0017/15 z ostatecznym 
prawidłowym numerem RPDS.09.01.01-02-0040/16.

Tytuł projektu: Aktywna integracja Gminy Paszowice

Beneficjent: Gmina Paszowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paszowicach

Nabór: RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15

Wniosek złożony przez beneficjenta nr RPDS.09.01.01-02-0017/15 wpłynął do IOK w dniu 29 lutego 
2016 r.

W wyniku weryfikacji technicznej stwierdzono braki formalne, co potwierdza karta weryfikacji 
technicznej wniosku o dofinansowanie datowana na dzień 7 marca 2016 r. Pismem z dnia 14 marca 
2016 r. nr WOP/IB/0816/451/16, wysłanym w dniu 15 marca 2016 r., poinformowano wnioskodawcę 
o stwierdzonej oczywistej omyłce pisarskiej i wezwano do skorygowania wniosku.

W odpowiedzi na powyższe, w ustawowym terminie 7 dni (art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej), w dniu 
21 marca 2016 r. został złożony skorygowany wniosek. Po ponownej weryfikacji technicznej
z wynikiem pozytywnym (karta datowana na 22 marca 2016 r.), wniosek został przekazany do oceny 
KOP.
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Oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z procedurą opisaną w § 9 Regulaminu KOP, dokonano przy 
pomocy kart oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w 
ramach RPO WD, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

W przypadku wniosku Gminy Paszowice, zgodnie z Regulaminem, oceny dokonało dwóch członków 
KOP. Wniosek pod względem formalnym został oceniony negatywnie przez obydwu oceniających. 

W następstwie oceny członków KOP potwierdzającej niezgodność projektu z jednym z kryteriów 
dostępu, sporządzono stosowne adnotacje na kartach oceny formalno-merytorycznej, 
z uzasadnieniem i wskazaniem, że projekt zostaje odrzucony i nie podlega dalszej ocenie. W tym 
przypadku dalsze części kart oceny nie podlegały wypełnieniu i nie dokonano oceny merytorycznej 
w oparciu o kryteria merytoryczne oraz kryteria premiujące. Obie Karty oceny zostały sporządzone 
przez oceniających w dniu 11 maja 2016 r. 

Pismem z dnia 16 września 2016 r. nr WOP/MB/0816/1848/16 poinformowano wnioskodawcę, 
iż wniosek otrzymał negatywna ocenę Komisji Oceny Projektów, z powodu niespełnienia jednego 
z kryteriów formalnych i/lub szczegółowych kryteriów dostępu. Przekazano również kopie kart oceny 
z zachowaniem anonimowości osób oceniających. Jednocześnie, pouczono wnioskodawcę 
o przysługującym prawie wniesienia protestu i warunkach jego wniesienia.

W odpowiedzi na powyższe, w dniu 3 października 2016 r. (wpływ dokumentu do DWUP 
7 października 2016 r.) Gmina Paszowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, za pośrednictwem 
Dolnośląskiego Urzędu Pracy, wniosła protest do Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020, 
podpisany przez Wójta i Skarbnika Gminy.

Wniesiony protest został zweryfikowany pod względem formalnym w oparciu o zatwierdzoną w dniu 
18 października 2016 r. Listę sprawdzającą do protestu w zakresie weryfikacji wyników dokonanej 
przez IP RPO WD oceny projektu w ramach RPO WD 2014-2020. W wyniku powyższej weryfikacji 
stwierdzono, iż nie spełnia on wymogów formalnych. W następstwie powyższego zgodnie 
z art. 54 ust 3 i 4 ustawy wdrożeniowej Instytucja Organizująca Konkurs pismem 
nr WOD/MCH/0817/2086/16  z dnia 18 października 2016 r. wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia 
protestu, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu 
bez rozpatrzenia. Wezwanie dotyczyło konieczności uzupełnienia dokumentów wymienionych w art. 
54 ust 1 pkt 6 ustawy wdrożeniowej. W odpowiedzi na powyższe przekazano pełnomocnictwo 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielonego Gminie oraz Wójtowi i Skarbnikowi do 
reprezentowania Wnioskodawcy podczas ubiegania się o dotację oraz do reprezentowania 
Wnioskodawcy podczas składnia protestu.

Ponowna weryfikacja (lista datowana na 3 listopada 2016 r.) niewłaściwie uzupełnionego protestu 
skutkowała faktem, iż została spełniona przesłanka do pozostawienia go bez rozpatrzenia.

Pismem nr ZOW/MCH/0817/2360/16 z dnia 4 listopada 2016 r. DWUP poinformował wnioskodawcę, 
że złożony protest nie podlega rozpatrzeniu oraz przedstawił uzasadnienie, iż pomimo wezwania 
do uzupełnienia dokumentacji w zakresie umocowania składających protest, nie przedłożono 
zaświadczenia Komisji Wyborczej o wyborze Wójta Gminy oraz uchwały Rady Gminy powołującej 
Skarbnika Gminy.

W przedmiotowym piśmie zgodnie z art. 61 ust 1 ustawy wdrożeniowej, pouczono również 
wnioskodawcę o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Skarga nie została wniesiona. 
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Rozdzielność funkcji w ramach DWUP

W celu zweryfikowania spełniania przez DWUP zasady rozdzielności funkcji przy wdrażaniu projektów 
konkursowych finansowanych z RPO WD 2014-2020 zespół kontrolujący przeanalizował 
Regulamin Organizacyjny DWUP, w wersji obowiązującej w okresie przeprowadzania naborów 
konkursowych wylosowanych do kontroli oraz w trakcie realizacji projektów wybranych do 
dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowych konkursów.

Wymóg zachowania rozdzielności realizacji obowiązków w poszczególnych instytucjach systemu 
i zarządzania RPO w toku realizacji zadań związanych z: (1) wyborem i zatwierdzaniem operacji, (2) 
realizacją płatności i (3) kontrolami zarządczymi został opisany w rozdziale 1.11 Wytycznych Komisji 
Europejskiej dla państw członkowskich dotyczących kontroli zarządczych (okres programowania 2014-
2020) i wynika z art. 72 lit. b) rozporządzenia ogólnego.

W związku z wątpliwościami co do interpretacji powyższych przepisów Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju pismem nr DZF.III.8641.1.2.2015.JF.1 NK: 79101/15 z dnia 24 marca 2015 r. przekazało 
Instytucjom Pośredniczącym uszczegółowione zalecenia  w kwestii zapewnienia rozdzielności funkcji. 

W przedmiotowym piśmie doprecyzowano, iż odnośnie procesu wyboru wniosków do dofinansowania 
i weryfikacji wniosków o płatność konieczność zachowania rozdzielności funkcji powinna być 
zachowana na poziomie pracownika. W praktyce oznaczało to, że osoba która oceniała wnioski 
o dofinansowanie nie może weryfikować wniosków o płatność tego projektu oraz przeprowadzać 
kontroli na miejscu w tym projekcie.

W przypadku rozdzielności funkcji dotyczącej poświadczania wydatków oraz kontroli na miejscu 
wskazano, iż rozdzielność zostanie zapewniona jedynie w sytuacji, gdy osobą odpowiedzialną za 
zatwierdzanie wniosków o płatność będzie inna osoba, niż ta, która zatwierdza wyniki kontroli oraz 
zalecenia pokontrolne. Jednocześnie, w odniesieniu do PO WER, rekomendacja Instytucji 
Zarządzającej była taka, aby osoba podpisująca zalecenia pokontrolne nie zajmowała stanowiska 
niższego niż osoba odpowiedzialna za poświadczanie wydatków.

 Wybór i zatwierdzanie operacji oraz weryfikacja wniosków o płatność w przypadku 
konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15

W okresie przeprowadzenia naboru w ramach przedmiotowego konkursu obowiązywał Regulamin 
Organizacyjny DWUP przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 121/V/15 z dnia 
11 lutego 2015 r., a następnie zmieniany Uchwałami Zarządu: nr 451/V/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r., 
nr 1469/V/15 z dnia 24 listopada 2015 r., nr 2215/V/16 z dnia 23 maja 2016 r., nr 2891/V/16 z dnia 
25 października 2016 r., nr 4300/V/17 z dnia 25 września 2017 r.

Zgodnie z uregulowaniami powyższych dokumentów oraz schematami organizacyjnymi stanowiącymi 
integralne załączniki do powyższych wersji Regulaminu, proces przeprowadzenia konkursów 
i związany z tym wybór projektów do dofinansowania oraz nadzór nad realizacją projektów 
i weryfikacją wniosków o płatność był realizowany przez odrębne Wydziały podlegające 
Wicedyrektorowi DWUP (z początkowym symbolem DW zmienionym na DZ). 

W ramach naboru analizie poddano projekt Powiatu Strzelińskiego nr RPDS.09.01.01-02-0030/16 - 
Aktywność szansą na zmiany. Projekt został zakończony, złożono wniosek sprawozdawczy oraz w 
dniu 1 sierpnia 2018 r. przeprowadzono kontrolę na zakończenie realizacji projektu.

W okresie realizacji powyższego projektu zapisy Regulaminu przewidywały, iż kontrole realizacji 
projektów były przypisane do zadań osobnego Wydziału ds. kontroli projektów, umiejscowionego  
w pionie Wicedyrektora ds. Zarządzania EFS, a następnie w pionie Dyrektora DWUP.
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Powyższe rozwiązania organizacyjne umożliwiały utrzymanie zasady rozdzielności funkcji, zgodnie 
z zaleceniami przekazanym Instytucjom Pośredniczącym w piśmie nr DZF.III.8641.1.2.2015.JF.1 NK: 
79101/15, o którym mowa powyżej.

 Wybór i zatwierdzanie operacji oraz weryfikacja wniosków o płatność w przypadku 
konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/18

W okresie przeprowadzenia naboru w ramach tego konkursu obowiązywała wersja Regulaminu 
Organizacyjnego DWUP z dnia 9 października 2017 r., zatwierdzonego Uchwałą Zarządu 
Województwa  nr 4300/V/17 z dnia 25 września 2017 r., zmienionego Uchwałą ZWD nr 326/VI/19 
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zgodnie z uregulowaniami powyższych dokumentów oraz schematami organizacyjnymi stanowiącymi 
integralne załączniki do ww. wersji Regulaminu proces - przeprowadzenia konkursów 
i związany z tym wybór projektów do dofinansowania przeprowadzany był w Wydziale Oceny 
Wniosków Konkursowych. Weryfikacja wniosków o płatność była realizowana w odrębnym Wydziale 
Włączenia Społecznego. Oba wydziały zostały umiejscowione w pionie Wicedyrektora DWUP - DZ. 
Natomiast kontrolę realizacji projektów umiejscowiono początkowo w osobnym Wydziale Kontroli 
Projektów, który podlegał bezpośrednio pod dyrektora DWUP, a następnie w wyniku zmiany z dnia 
31 stycznia 2018 r. włączono go do pionu Wicedyrektora DWUP - DN.

Zaznaczyć należy, iż w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu wyłoniono tylko jeden  
podmiot, z którym podpisano umowę o dofinansowanie tj. Gminę Wałbrzych. W momencie 
sporządzania niniejszej informacji pokontrolnej projekt pn. MŁODZI I GNIEWNI – program treningowo 
– doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Wałbrzychu oraz członków ich 
rodzin nie został zakończony. W systemie SL2014 nie zarejestrowano końcowego wniosku 
o płatność, ani kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Jednocześnie w trakcie niniejszej kontroli stwierdzono, iż Regulamin Organizacyjny DWUP został 
ponownie zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego  nr 831/VI/19 z dnia 11 czerwca 
2019 r. Zaktualizowany schemat organizacyjny został opublikowany na stronie internetowej DWUP 
w trakcie trwania kontroli. 

W wyniku wprowadzonych zmian Wydział Kontroli Projektów został umiejscowiony w pionie podległym 
Wicedyrektorowi DWUP – DN. Tym samym zgodnie z aktualnym Regulaminem organizacyjnym 
DWUP (przyjętym uchwałą nr 831/VI/19 ZWD z dnia 11 czerwca 2019 r.) Wydział Kontroli Projektów 
został przeniesiony do pionu podległego Wicedyrektorowi DWUP (DZ), czyli obecnie znajduje się 
w tym samym pionie organizacyjnym co Wydział Oceny Wniosków Konkursowych odpowiedzialny za 
wybór projektów oraz Wydziały Aktywizacji Zawodowej (ZZ) i Włączenia Społecznego (ZW), 
odpowiedzialne za weryfikację wniosków o płatność w ramach projektów konkursowych.

Tak zaprojektowana struktura organizacyjna, w której procesy kontroli zarządczych (weryfikacji 
wniosków o płatność) oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu, umiejscowione są w jednej komórce 
organizacyjnej generują ryzyko niezachowania rozdzielności funkcji. 

5.1.2. Nabory pozakonkursowe

Zastosowanie pozakonkursowego trybu wyboru projektów może mieć miejsce tylko przy zaistnieniu 
łącznie dwóch okoliczności, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej.
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Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze 
względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

W trybie pozakonkursowym wybierane mogą być wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu dla 
społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub projekty 
dotyczące realizacji zadań publicznych.

Tryb pozakonkursowy obejmuje następujące etapy1:

 zgłoszenie projektu,

 identyfikację projektu, 

 wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

 ocenę projektu oraz rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania.

Właściwa instytucja opracowuje tryb zgłaszania oraz przyjmowania zgłoszeń projektów w trybie 
pozakonkursowym, który obejmuje w szczególności katalog podmiotów uprawnionych do zgłaszania 
projektów, instytucję, do której należy zgłosić projekt, formę zgłoszenia projektu, zakres informacji 
o zgłaszanym projekcie oraz terminy czynności związanych ze zgłaszaniem projektów2.

DWUP realizuje projekty pozakonkursowe w ramach dwóch priorytetów inwestycyjnych3 (tzw. PI), tj.:

 PI 8.i Zapewnianie dostępu do zatrudnienia realizowanego w ramach działań 8.1Projekty 
powiatowych urzędów pracy i 8.2Wsparcie osób poszukujących pracy RPO WD;

 PI 9.v Wspieranie gospodarki społecznej realizowanego w ramach działania 9.4 Wspieranie 
gospodarki społecznej RPO WD.

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 
2014-2020 stanowi załącznik nr 5 do SzOOP. Zgodnie z tym dokumentem wnioskodawcami projektów 
zgłoszonych do DWUP i realizowanych w trybie pozakonkursowym są odpowiednio:

 dla działania 8.1 RPO WD – Powiatowe Urzędy Pracy z województwa dolnośląskiego;

 dla działania 8.2 RPO WD – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział EURES;

 dla działania 9.4 RPO WD – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej4.

Procedury i tryb postępowania jednostki kontrolowanej dotyczące projektów pozakonkursowych 
zostały opisane w zestawie instrukcji wykonawczych (ZIW) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w rozdziale 3 Procesy wyboru projektów:

 w instrukcji nr 7 – Instrukcja identyfikacji projektów pozakonkursowych i projektów 
pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy;

 w instrukcji nr 8 – Instrukcja wyboru projektów pozakonkursowych (rejestracja, ocena, 
informowanie o wynikach oceny, ustalanie warunków przyjęcia projektu do realizacji).

IP RPO WD jest odpowiedzialna za dokonanie identyfikacji projektów pozakonkursowych
w priorytetach inwestycyjnych realizowanych przez DWUP (w tym projektów Powiatowych Urzędów 

1 Podrozdział 7.1, pkt 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów.
2 Podrozdział 7.2, pkt 1 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów.
3 Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD 2014-2020 stanowi 
załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
4 W statucie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej stanowiącym załącznik do uchwały nr XLV/1521/18 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. wskazano, że jest on wojewódzką samorządową jednostką 
organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, nadzorowaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
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Pracy, projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz projektu własnego DWUP). 
W ramach identyfikacji Instytucja Pośrednicząca dokonuje wstępnej weryfikacji projektu pod 
względem szans na uzyskanie dofinansowania.

Weryfikacja projektu dotyczy w szczególności:

 spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej,

 możliwości realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów,

 zgodności projektu z celami szczegółowymi lub rezultatami odpowiednich priorytetów 
programu operacyjnego,

 wykonalności, przez którą należy rozumieć możliwość zrealizowania przedsięwzięcia 
i osiągnięcia jego celów.

Zidentyfikowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą skutkuje:

 ostatecznym uznaniem projektu za projekt, do którego zastosowanie znajdzie tryb 
pozakonkursowy,

 zobowiązaniem Instytucji Zarządzającej do wpisania projektu w celach informacyjnych do 
wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do SZOOP RPO WD,

 zobowiązaniem potencjalnego Wnioskodawcy do przystąpienia do opracowania wniosku 
o dofinansowanie i złożenia go w określonym przez IP RPO WD terminie,

 uruchomieniem monitoringu i ewentualnego wsparcia przygotowania zidentyfikowanego 
projektu ze środków programu operacyjnego.

W trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu umieszczonego w załączniku 
do SZOOP RPO WD jest składany na wezwanie IP RPO WD w wyznaczonym przez nią terminie, 
zgodnym z określonym w SZOOP RPO WD. Wezwanie do złożenia wniosku w trybie 
pozakonkursowym zawiera elementy, o których mowa w art. 48 ust. 4a. ustawy wdrożeniowej.

Wnioski o dofinansowanie składane są przez wnioskodawcę w systemie teleinformatycznym i/lub 
w wersji papierowej.

W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w wyznaczonym 
przez IP RPO WD terminie, IP RPO WD określa nowy ostateczny termin. Niezłożenie wniosku 
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w drugim terminie skutkuje niezwłocznym 
wykreśleniem przez IZ RPO WD danego projektu pozakonkursowego z wykazu projektów 
zidentyfikowanych, który stanowi załącznik do SZOOP RPO WD (decyzją Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego). Projekt nie podlega ocenie i jest odrzucany.

Negatywny wynik oceny na którymkolwiek z etapów, zgodnie z zapisami SZOOP RPO WD stanowi 
przesłankę do wykreślenia przez ZWD danego projektu pozakonkursowego z wykazu projektów 
zidentyfikowanych.

Ocena projektu opracowywanego i składanego do oceny w ramach jednej instytucji odbywa się 
z zachowaniem rozdzielności funkcjonalnej zadań. W ramach IP RPO WD, w odniesieniu do procesów 
związanych z wyborem projektów do dofinansowania, rozdzielność funkcji5 jest zapewniona na 
poziomie pracownika, co oznacza, iż osoba która przygotowywała wniosek o dofinansowanie nie 
może następnie dokonywać jego oceny, weryfikować wniosków o płatność dotyczących tego projektu 
oraz przeprowadzać kontroli na miejscu w tym projekcie, a osoba która oceniała projekt nie może 

5 Patrz rozdział Rozdzielność funkcji w ramach DWUP.
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następnie weryfikować wniosków o płatność dotyczących tego projektu oraz przeprowadzać kontroli 
na miejscu w tym projekcie.

IP RPO WD dopuszcza możliwość dokonania oceny formalnej i merytorycznej projektu 
pozakonkursowego w tym samym dniu i wysłania informacji do Wnioskodawcy o wyniku oceny 
formalnej i merytorycznej w jednym piśmie.

IP RPO WD może przeprowadzić kontrolę zdolności Wnioskodawców ubiegających się 
o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego oraz Beneficjentów realizujących 
projekty wybrane do dofinansowania w takim trybie do prawidłowej i efektywnej realizacji projektów. 
Kontrole te mogą mieć charakter kontroli uprzednich, prowadzonych przed dniem otrzymania przez 
Wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, które służą sprawdzeniu potencjału 
administracyjnego Wnioskodawcy do realizacji projektu.

Kontrolą objęte zostały dwa nabory pozakonkursowe wytypowane w drodze losowania: 

 RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18;

 RPDS.09.04.00-IP.02-02-329/18.

 Nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18 (tryb pozakonkursowy)

Nabór pozakonkursowy został przeprowadzony w dniach 13-20 kwietnia 2018 r. przez Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy w ramach działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy, w osi 
priorytetowej 8 Rynek pracy RPO WD 2014-2020 i został zaadresowany do powiatowych urzędów 
pracy na terenie województwa dolnośląskiego.

Projekty powiatowych urzędów pracy przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym zostały 
uwzględnione w załączniku 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dnia 
28 marca 2018 r. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniosła 52 150 434 PLN, w tym 
7 822 565 PLN wkład krajowego, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu wynosił 85%.

Na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy6 zostały zamieszczone 
szczegółowe informacje na temat naboru oraz niezbędne załączniki, w tym m.in. wyciąg z SZOOP, 
kryteria wyboru projektów, wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja wypełniania wniosku 
o dofinansowanie, wzór karty oceny formalno-merytorycznej, wzór umowy o dofinansowanie, 
deklaracja poufności, oświadczenie o bezstronności pracownika IP i eksperta.

Zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej DWUP dokumentem Informacja dotycząca naboru 
wniosków w ramach RPO WDz dnia 26 marca 2018 r. (dalej: Informacja), wnioski o dofinansowanie 
projektu pozakonkursowego PUP składane są wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za 
pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego 
(SOWA EFS) udostępnionego na stronie: https://generator-efs.dwup.pl oraz https://generator-
efs.dolnyslask.pl. 

Nabór wniosków PUP został przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach RPO 
WD 2014-2020,zatwierdzone Uchwałą Nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 
maja 2015 r. z późniejszymi zmianami.

6 https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/6760206-nabor-nr-rpds-08-01-00-ip-02-02-298-18-projekty-pozakonkursowe-pup-

https://generator-efs.dwup.pl/
https://generator-efs.dolnyslask.pl/
https://generator-efs.dolnyslask.pl/
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/6760206-nabor-nr-rpds-08-01-00-ip-02-02-298-18-projekty-pozakonkursowe-pup-
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Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Informacji kryteria wyboru projektów dofinansowanych ze środków 
EFS zostały podzielone na:

1. Kryteria formalne – kryteria, których spełnienie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu wartości tak, nie lub nie 
dotyczy. Kryteria formalne są weryfikowane podczas oceny formalnej projektu. 

2. Kryteria merytoryczne – w przypadku trybu konkursowego kryteria oceniane są niezależnie 
przez co najmniej dwóch członków Komisji Oceny Projektów w skali punktowej określonej dla 
poszczególnych kryteriów lub poprzez przypisanie wartości tak, nie lub nie dotyczy. 
W przypadku trybu pozakonkursowego ocena spełnienia kryteriów polega na przypisaniu 
wartości tak, nie lub nie dotyczy. Kryteria są weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. 
Sposób weryfikacji kryteriów może zostać doprecyzowany w dokumentacji regulującej zasady 
naboru.

3. Kryteria horyzontalne – spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Ocena spełnienia kryteriów polega na przypisaniu wartości tak lub nie. Kryteria horyzontalne 
dotyczą zgodności projektu z przepisami prawa oraz zasadami unijnymi. Kryteria są 
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. 

4. Kryteria dostępu – spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Kryteria dostępu są oceniane na etapie oceny merytorycznej lub oceny formalnej w zależności 
od decyzji instytucji oceniającej wnioski wyrażonej w zapisach Regulaminu Konkursu lub 
wezwaniu do złożenia wniosków dla trybu pozakonkursowego. Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu im wartości tak, nie lub nie dotyczy.

Na rok 2018 dla działania 8.1 RPO WD przewidziano tzw. kryteria dostępu, które są obowiązkowe dla 
wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty 
niespełniające powyższych kryteriów dostępu zostaną skierowane do poprawy lub uzupełnienia 
na etapie oceny formalno-merytorycznej. W ramach poprawy lub uzupełnienia wniosku wnioskodawca 
ma prawo wprowadzić zmiany w projekcie polegające jedynie na tym, że projekt będzie spełniał 
większą liczbę kryteriów lub będzie je spełniał w większym stopniu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w razie stwierdzenia braków w zakresie warunków 
formalnych IP wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w terminie 
7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W uzasadnionych przypadkach 
(np. okoliczności niezależne od wnioskodawcy) istnieje możliwość jednokrotnego wydłużenia 
wskazanego terminu na uzupełnienie/poprawę wniosku, jednak termin ten łącznie nie może 
przekroczyć 21 dni (z uwagi na przekazywanie wezwania drogą elektroniczną – terminy określone w 
wezwaniu liczy się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania).

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy wdrożeniowej w razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku 
o dofinansowanie projektu IP poprawia tę omyłkę z urzędu, informując o tym wnioskodawcę, albo 
wzywa wnioskodawcę do poprawienia oczywistej omyłki w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpatrzenia. W uzasadnionych przypadkach (np. okoliczności niezależne od 
wnioskodawcy) istnieje możliwość jednokrotnego wydłużenia wskazanego terminu na 
uzupełnienie/poprawę wniosku, jednak termin ten łącznie nie może przekroczyć 21 dni.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powinien zostać przygotowany zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 5 oraz instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do Informacji.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego składany jest w odpowiedzi na ogłoszenie 
o naborze wniosków, zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl 

http://www.rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl/
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oraz wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy, przesłane 
przez DWUP do potencjalnych wnioskodawców w formie pisemnej.

Nabór wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18 za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS 
rozpoczął się 13 kwietnia 2018 r. o godz. 00:01 i zakończył 20 kwietnia 2018 r. o godz. 15.30.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznano datę złożenia wersji elektronicznej wniosku 
w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS RPDS (decyduje data zegara systemowego 
SOWA EFS RPDS). Nie była wymagana wersja papierowa wniosku o dofinansowanie.

Wezwanie do korekty lub uzupełnienia odbywało się poprzez wysłanie przez IP pisma do 
wnioskodawcy. Komunikacja między wnioskodawcą, a IP w zakresie wezwania do korekty lub 
uzupełnienia wniosku prowadzona była elektronicznie poprzez moduł korespondencji w systemie 
SOWA EFS. W przypadku wezwań/pism przekazanych poprzez system informatyczny terminy liczyły 
się od dnia następującego po dniu wysłania ww. dokumentu. 

Wnioskodawca zobowiązany był złożyć skorygowany lub uzupełniony wniosek o dofinansowanie 
w formie, w której złożona została pierwotna wersja tego wniosku o dofinansowanie, tj. poprzez 
system SOWA EFS.

W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie IP ponownie wzywa 
w formie pisemnej potencjalnego wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie, wyznaczając 
ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego upływu ostatecznego terminu IP dokonuje 
aktualizacji wykazu projektów pozakonkursowych.

Procedura oceny wniosku o dofinansowanie obejmuje ocenę formalno-merytoryczną, której 
dokonuje pracownik IP albo ekspert.

Celem oceny formalno-merytorycznej jest sprawdzenie, czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria 
formalne, kryteria dostępu, ogólne kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne.

Ocena odbywa się przy pomocy karty oceny formalno-merytorycznej (załącznik nr 7 do Informacji). 
Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w terminie nie późniejszym niż 44 dni od dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie.  

W ramach naboru nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18 wylosowano do kontroli wniosek 
o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.01.00-02-0008/18pn. Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych powyżej 30. roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
w powiecie kłodzkim (IV), realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku.

 Nabór nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-329/18 (tryb pozakonkursowy)

Nabór pozakonkursowy został przeprowadzony w dniach od 29 listopada do 7 grudnia 2018 r. przez 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach działania 9.4Wspieranie gospodarki społecznej, w osi 
priorytetowej 9 Włączenie społeczne RPO WD 2014-2020 i został zaadresowany do Dolnośląskiego 
Ośrodka Polityki Społecznej – samorządowej jednostki organizacyjnej nadzorowanej przez Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego.

Zgodnie z „Instrukcją użytkownika SL2014 Nabory”, w SL2014 jako datę rozpoczęcia naboru 
wskazano 28 listopada 2018 r. W instrukcji tej wskazano, że w przypadku naborów realizowanych 
w ramach trybu pozakonkursowego datę rozpoczęcia naboru należy uzupełnić datą wezwania do 
złożenia wniosku o dofinansowanie (pismo DWUP z dnia 28 listopada 2018 r., znak 
ZZ/AN/0833/430/18).
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Projekty finansowane w ramach działania 9.4 przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym 
zostały uwzględnione w załączniku 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 
z dnia31 października 2018 r. 

Szacunkowa wartość projektu w ramach działania 9.4 wyniosła 2 750 000 PLN, w tym dofinansowanie 
ze środków UE – 2 337 500 PLN, a wkład własny ze środków budżetu województwa – 412 500 PLN.

Na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy7 zostały zamieszczone 
informacje na temat naboru oraz niezbędne załączniki, w tym m.in. wzór wniosku o dofinansowanie, 
wzór decyzji o przyznaniu dofinansowania, kryteria wyboru projektów, opis systemu wyboru projektu, 
wzory oświadczeń dla beneficjenta. Wzór wniosku oraz umowy o dofinansowanie stanowiły załącznik 
do wezwania do złożenia projektu. 

Zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej DWUP informacją wnioski składane były wyłącznie
w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA EFS udostępnionego na 
stronie: https://generator-efs.dwup.ploraz https://generator-efs.dolnyslask.pl.

Nabór wniosków nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-329/18 za pośrednictwem systemu SOWA EFS 
rozpoczął się 29 listopada 2018 r. o godz. 00:01 i zakończył 7 grudnia 2018 r. o godz. 15:30.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IP RPO WD uznano datę złożenia wersji elektronicznej 
wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS RPDS (decydowała data zegara 
systemowego SOWA EFS RPDS).

IP RPO WD nie wymagała złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie.

W razie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie 
wniosek pozostawiany był bez rozpatrzenia.

Do czasu rozstrzygnięcia naboru komunikacja między Wnioskodawcą a IP RPO WD, w tym wzywanie 
Wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej 
spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów prowadzona byłą elektronicznie poprzez moduł 
korespondencji w systemie SOWA EFS RPDS.

Nabór w ramach działania 9.4 przeprowadzony został w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach 
RPO WD 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą Nr 81/18 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 
z dnia 17 maja 2018 r.

Kryteria wyboru dla projektów pozakonkursowych w ramach działania 9.4 zostały podzielone na 
4 grupy: kryteria dostępu, kryteria formalne, kryteria merytoryczne oraz kryteria horyzontalne.

Ocena formalno-merytoryczna projektu obejmuje sprawdzenie, czy dany wniosek spełnia kryteria 
formalne, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne oraz kryteria merytoryczne.  

Ocena formalno-merytoryczna jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 44 dni od dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Za termin zakończenia oceny formalno-merytorycznej uznaje się termin podpisania karty oceny 
formalno-merytorycznej, wypełnionej przez pracownika i podpisanej przez przełożonego.

W zależności od decyzji IP RPO WD oceny formalno-merytorycznej dokonuje jedna osoba: pracownik 
instytucji, w której złożony został wniosek o dofinansowanie albo ekspert.

7https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-
programie/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=8313348-nabor-nr-rpds-09-
04-00-ip-02-02-329-18-dops-
&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=8313352

https://generator-efs.dwup.pl/
https://generator-efs.dolnyslask.pl/
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=8313348-nabor-nr-rpds-09-04-00-ip-02-02-329-18-dops-&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=8313352
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=8313348-nabor-nr-rpds-09-04-00-ip-02-02-329-18-dops-&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=8313352
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=8313348-nabor-nr-rpds-09-04-00-ip-02-02-329-18-dops-&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=8313352
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=8313348-nabor-nr-rpds-09-04-00-ip-02-02-329-18-dops-&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=8313352
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Ocena formalno-merytoryczna jest dokonywana przy pomocy karty oceny formalno-merytorycznej. 
Przed dokonaniem oceny formalno-merytorycznej projektu pracownik instytucji, w której złożony został 
wniosek o dofinansowanie albo ekspert składa deklarację poufności oraz oświadczenie
o bezstronności.

W terminie nie późniejszym niż 5 dni od zakończenia oceny formalno-merytorycznej projektu 
spełniającego wszystkie: kryteria formalne, kryteria dostępu,  kryteria horyzontalne oraz kryteria 
merytoryczne instytucja, w której złożony został wniosek o dofinansowanie tego projektu, rejestruje 
wniosek w SL 2014 i przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wybraniu jego projektu do 
dofinansowania.

W ramach niniejszego naboru kontrolą objęty został wniosek o dofinansowanie projektu 
nr RPDS.09.04.00-02-0001/18 pn. Dolnośląska Ekonomia Społeczna, realizowany przez Dolnośląski 
Ośrodek Polityki Społecznej.

Wnioski o dofinansowanie – tryb pozakonkursowy

Kontrolą zostały objęte dwa wnioski o dofinansowanie złożone w trybach pozakonkursowych 
i wybrane po jednym dla każdego naboru opisanego powyżej w drodze losowania tj.: 
nr RPDS.08.01.00-02-0008/18 oraz nr RPDS.09.04.00-02-0001/18.

 Wniosek o dofinansowanie nr RPDS.08.01.00-02-0008/18

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej30 roku życia znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (IV)

Beneficjent: Powiat Kłodzki / Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

Nabór: RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18

Wezwanie do złożenia fiszek projektowych przez powiatowe urzędy pracy w związku z koniecznością 
przeprowadzenia procesu identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach działania 8.1 RPO WD 
zostało przesłane przez DWUP do dyrektorów PUP pismem z dnia 15 lutego 2018 r., znak 
ZZ/ES/0816/519/18.

W piśmie wskazano, że fiszkę projektową należy przesłać w terminie do 1 marca 2018 r. do DWUP we 
Wrocławiu w formie papierowej oraz elektronicznej na wskazany adres mailowy.

Wypełniona fiszka projektowa została przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku pismem 
z dnia 23 lutego 2018 r., znak C/W.4231.04.2018.RK. Pismo PUP z fiszką wpłynęło do siedziby 
DWUP w dniu 28 lutego 2018 r.

Zgodnie z procedurą ZIW nr DWUP/ZIW-7(5)/3/2015 złożona fiszka projektowa zostaje niezwłocznie 
poddana weryfikacji przy użyciu załącznika nr DWUP/ZIW-7(5)-1[2]/3/2015 Lista sprawdzająca do 
weryfikacji informacji na temat projektu pozakonkursowego/ fiszki projektów pozakonkursowych 
powiatowych urzędów pracy.

Lista sprawdzająca fiszki projektowej została sporządzona przez pracownika i zatwierdzona przez 
zastępcę kierownika Wydziału Aktywizacji Zawodowej w dniu 6 marca 2018 r. W wyniku weryfikacji 
stwierdzono, że fiszka może zostać zatwierdzona w istniejącej formie. DWUP pismem z dnia 6 marca 
2018 r., znak ZZ/ES/0816/695/18, poinformował wnioskodawcę o pozytywnym wyniku weryfikacji fiszki 
projektowej. 
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Pismem z dnia 7 marca 2018 r., znak ZZ/ES/0750/716/18, DWUP przekazał do IZ RPO WD zbiorczą 
fiszkę dotyczącą projektów powiatowych urzędów pracy, sporządzoną na podstawie 26 fiszek 
zgłoszonych przez wszystkie PUP z terenu województwa dolnośląskiego z prośbą o aktualizację 
załącznika 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu 
pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W dniu 13 marca 2018 r., uchwałą nr 5006/V/18, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął 
zaktualizowany załącznik nr 5 do SZOOP.  Zmiana załącznika nr 5  dotyczyła m.in. dodania projektu 
pozakonkursowego w ramach działania 8.1.

Pismem z dnia 26 marca 2018 r., znak ZZ/ES/0816/852/18, DWUP przesłał do powiatowych urzędów 
pracy w województwie dolnośląskim wezwanie do składnia wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach działania 8.1 w terminie od 13 do 20 kwietnia 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wpłynął do DWUP w dniu 
20 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem systemu SOWA EFS i został poddany ocenie formalno-
merytorycznej przy użyciu karty oceny zawierającej kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. 
Osoby przeprowadzające ocenę podpisały oświadczenie o bezstronności i deklarację poufności. 

Karta oceny została podpisana przez pracownika i zatwierdzona przez kierownika Wydziału 
Aktywizacji Zawodowej w dniu 4 maja 2018 r. W wyniku oceny stwierdzono, że wniosek nie spełnia 
kryterium merytorycznego nr 2 (kryterium osiągnięcia skwantyfikowanych rezultatów) i w związku 
z tym został skierowany do poprawy.

Pismem z dnia 4 maja 2018 r., znak ZZ/DF/0816/1265/18, DWUP poinformował wnioskodawcę – 
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, że wniosek nie spełnił kryterium merytorycznego nr 2 i wezwał do 
złożenia skorygowanego wniosku o dofinansowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
tego pisma.

Skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wpłynął do 
DWUP w dniu 7 maja 2018 r. za pośrednictwem systemu SOWA EFS i został ponownie poddany 
ocenie formalno-merytorycznej. 

Karta oceny została podpisana przez pracownika i zatwierdzona przez kierownika Wydziału 
Aktywizacji Zawodowej w dniu 9 maja 2018 r. W wyniku oceny stwierdzono, że wniosek spełnia 
wszystkie kryteria formalne, dostępu, horyzontalne i merytoryczne i może zostać przyjęty do realizacji.

Pismem z dnia 9 maja 2018 r., znak ZZ/DF/0816/1265/18, DWUP poinformował wnioskodawcę – 
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, że skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu został 
oceniony pozytywnie w ramach oceny formalno-merytorycznej i został zarejestrowany w SL2014 pod 
numeremRPDS.08.01.00-02-0008/18. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 18 
maja 2018 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 8.1 RPO WD w 2018 r. jak również 
zestawienie zawartych umów zostały opublikowane na stronie internetowej DWUP.

 Wniosek o dofinansowanie nr RPDS.09.04.00-02-0001/18

Tytuł projektu: Dolnośląska Ekonomia Społeczna

Beneficjent: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Nabór: RPDS.09.04.00-IP.02-02-329/18
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Wezwanie do złożenia informacji na temat projektu w związku z koniecznością przeprowadzenia 
procesu identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach działania 9.4RPO WD, zostało przesłane 
przez DWUP do dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (dalej: DOPS)pismem z dnia 
17października 2018 r., znak ZW/AN/0833/325/18.

W piśmie wskazano, że informacja ta powinna zostać przekazana na formularzu zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 5 do SZOOP w terminie do dnia 24 października 2018 r. w formie 
papierowej do DWUP we Wrocławiu oraz elektronicznej na wskazany adres mailowy.

Informacja na temat projektu została przekazana przez DOPS pismem z dnia 22 października 2018 r., 
znak DOPS/DFU/MM/064-77/18. Pismo DOPS z fiszką projektową wpłynęło do siedziby DWUP 
w dniu 22 października 2018 r.

Zgodnie z procedurą ZIW nr DWUP/ZIW-7(6)/3/2015 złożona fiszka projektowa została niezwłocznie 
poddana weryfikacji przy użyciu załącznika nr DWUP/ZIW-7(5)-1[2]/3/2015 Lista sprawdzająca do 
weryfikacji informacji na temat projektu pozakonkursowego/ fiszki projektów pozakonkursowych 
powiatowych urzędów pracy.

Lista sprawdzająca fiszki projektowej została sporządzona przez pracownika i zatwierdzona przez 
zastępcę kierownika Wydziału Włączenia Społecznego w dniu 23 października 2018 r. W wyniku 
weryfikacji stwierdzono, że fiszka może zostać zatwierdzona w istniejącej formie. DWUP pismem 
z dnia 23 października 2018 r., znak ZZ/AN/0833/329/18, poinformował wnioskodawcę 
o przeprowadzonym procesie identyfikacji projektu pozakonkursowego.

Pismem z dnia 23 października 2018 r., znak ZW/AN/0833/330/18, DWUP przekazał do IZ RPO WD 
informację o przeprowadzeniu procesu identyfikacji projektów pozakonkursowych z prośbą o 
zamieszczenie projektu DOPS w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO 
WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 do Szczegółowego Opis Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W dniu 31 października 2018 r. uchwałą nr 6136/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął 
zaktualizowany załącznik nr 5 do SZOOP, w którym w ramach działania 9.4 został uwzględniony 
projekt DOPS.

Pismem z dnia 28 listopada 2018 r., znak ZZ/AN/0833/430/18, DWUP przesłał do DOPS wezwanie do 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 9.4 w terminie od 29 listopada do 
7 grudnia 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu 
wpłynął do DWUP w dniu 7 grudnia 2018 r. za pośrednictwem systemu SOWA EFS i został poddany 
ocenie formalno-merytorycznej przy użyciu karty oceny zawierającej kryteria zatwierdzone przez 
Komitet Monitorujący. Osoby przeprowadzające ocenę podpisały oświadczenie o bezstronności 
i deklarację poufności.

Karta oceny została podpisana przez pracownika i zatwierdzona przez kierownika Wydziału Włączenia 
Społecznego w dniu 10grudnia 2018 r. W wyniku oceny stwierdzono, że wniosek spełnia wszystkie 
kryteria formalne, dostępu, horyzontalne i merytoryczne i może zostać przyjęty do realizacji.

Pismem z dnia 10 grudnia 2018 r., znak ZW/AN/0833/490/18, DWUP poinformował wnioskodawcę – 
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, że wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie 
ocenę formalno-merytoryczną i został zatwierdzony do dofinansowania. 

Uchwałą nr 152/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. podjął decyzję 
o przyznaniu dofinansowania dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej jako beneficjenta 
działania 9.4 w zakresie realizacji projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”.
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Informacja o wyborze projektu oraz przyznaniu decyzji o dofinansowaniu została opublikowana na 
stronie internetowej DWUP.

Rozdzielność funkcji w ramach DWUP

Konieczność rozdzielenia obowiązków w ramach instytucji w zakresie realizacji zadań związanych 
z: (1) wyborem i zatwierdzaniem operacji, (2) realizacją płatności i (3) kontrolami zarządczymi została 
opisana w rozdziale 1.11 Wytycznych Komisji Europejskiej dla państw członkowskich dotyczących 
kontroli zarządczych (okres programowania 2014-2020) i wynika z art. 72 lit. b) rozporządzenia 
ogólnego.

W celu zweryfikowania spełniania przez DWUP zasady rozdzielności funkcji przy wdrażaniu projektów 
pozakonkursowych finansowanych z RPO WD 2014-2020 zespół kontrolujący przeanalizował 
w szczególności Regulamin organizacyjny DWUP oraz procedury wewnętrzne jednostki.

 Wybór i zatwierdzanie operacji oraz weryfikacja wniosków o płatność

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym DWUP (przyjętym uchwałą nr 4300/VI/17 ZWD z dnia 25 
września 2017 r.) obowiązującym w czasie przeprowadzenia naborów objętych kontrolą za zadania 
związane z wdrażaniem projektów pozakonkursowych odpowiedzialne są dwa wydziały: 

 Wydział Aktywizacji Zawodowej (ZZ);

 Wydział Włączenia Społecznego (ZW).

Zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do Regulaminu organizacyjnego 
ww. wydziały są nadzorowane przez Wicedyrektora (DZ).

Do zakresu zadań tych wydziałów należy m.in. 

 dokonywanie oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów 
pozakonkursowych oraz 

 weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność.

Wydziały ZZ oraz ZW znajdują się w jednym pionie organizacyjnym również w aktualnej wersji 
Regulaminu organizacyjnego DWUP (przyjętego uchwałą nr 831/VI/19 ZWD z dnia 11 czerwca 
2019 r.).

Tak zaprojektowana struktura organizacyjna, w której procesy wyboru operacji i kontroli zarządczych 
(weryfikacji wniosków o płatność) umiejscowione są w jednej komórce organizacyjnej, generuje 
potencjalne ryzyko niezachowania zasady rozdzielności funkcji.

W celu doprecyzowania tej kwestii zespół kontrolujący w toku czynności sprawdzających w dniu 
12 czerwca 2020 r. zwrócił się do jednostki kontrolowanej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania:

1) W jaki sposób została zachowana ww. zasada rozdzielności funkcji w ramach 
Wydziałów ZZ oraz ZW?         

Odpowiedź DWUP (z dnia 19 czerwca 2020 r.):

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wyrażonym w piśmie 
nr DZF.III.8641.1.2.2015.JF.1 NK: 79101/15 z 24.03.2015 r., zasada rozdzielności funkcji 
w odniesieniu do procesów związanych z wyborem wniosków do dofinansowania i weryfikacji 
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wydatków zapewniana jest na poziomie pracownika, co oznacza, że osoba która oceniała 
projekt nie może następnie weryfikować wniosków o płatność dotyczących tego projektu. 

W celu zabezpieczenia realizacji tej zasady struktura organizacyjna komórek organizacyjnych 
DWUP wdrażających RPO WD 2014-2020 została odpowiednio dostosowana oraz rozdzielono 
obowiązki pracowników do wymogów rozdzielności funkcji (Opis Funkcji i Procedur Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wersja 7.0 z 11.03.2020 r. -
OFiP).

W konsekwencji tego projekt jest weryfikowany na różnych etapach jego realizacji przy 
zachowaniu odpowiedniego rozdziału obowiązków pracowników IP RPO WD -DWUP, 
tj. pracownik weryfikujący wniosek o dofinansowanie – na etapie oceny wniosku 
o dofinansowanie, pracownik (inny niż na etapie powyżej) weryfikujący wniosek o płatność – na 
etapie oceny wniosku o płatność oraz pracownik (inny niż na etapach powyżej) realizujący 
kontrolę – na etapie kontroli. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zapisach poszczególnych 
instrukcji wykonawczych wchodzących w skład Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla IP RPO 
WD-DWUP wersja 13 (ZIW dla IP RPO WD-DWUP), które szczegółowo zostały 
przedstawione w punkcie 2.

A zatem dokonano wyraźnego rozdziału kompetencji i odpowiedzialności na poszczególnych 
szczeblach struktury organizacyjnej i stanowiskach pracy, co znalazło także odzwierciedlenie 
w zakresach czynności, uprawnień i odpowiedzialności oraz opisach stanowisk pracy pracowników 
komórek organizacyjnych zaangażowanych we wdrażanie RPO WD 2014-2020. W przypadku 
projektów pozakonkursowych, weryfikacja wniosku o dofinansowanie, jak również weryfikacja 
wniosku o płatność odbywa się w ramach jednego wydziału. Niemniej jednak jest ona 
prowadzona zgodnie z odrębnymi procedurami przez odrębne stanowiska pracy (mamy 
stanowisko pracy ds. Oceny Wniosków Pozakonkursowych oraz stanowisko pracy ds. Obsługi 
Projektów). 

Podsumowując, rozdzielność funkcji w zakresie dokonywanej przez ZZ i ZW oceny formalno-
merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych oraz weryfikacji 
formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność jest zapewniona na poziomie 
określonym przez ministerstwo ds. rozwoju regionalnego i została uwzględniona 
m.in. w Regulaminie Organizacyjnym DWUP i OFiP, w zapisach ZIW dla IP RPO WD – DWUP, 
w zakresach czynności, uprawnień i odpowiedzialności oraz opisach stanowisk pracy 
pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WD 2014-2020. Wymienione dokumenty są 
aktualizowane na bieżąco w zależności od potrzeb i zmian w strukturze DWUP.

2) Czy pracownicy Wydziałów ZZ oraz ZW biorący udział w ocenie wniosków 
o dofinansowanie są wyłączeni z procesu oceny wniosków o płatność w ramach tych 
samych projektów oraz zatwierdzania list sprawdzających do wniosków o płatność 
(dotyczy zarówno pracowników, osób nadzorujących pracę wydziału: kierowników i ich 
zastępców oraz dyrekcji DWUP)? 

Odpowiedź DWUP:

W przypadku projektów pozakonkursowych rozdzielność funkcji w zakresie dokonywanej przez ZZ i 
ZW oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów oraz weryfikacji 
formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność jest zapewniona na poziomie 
pracownika, co oznacza, że osoba która weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność, nie może 
oceniać ww. projektu. Zostało to wyraźnie wskazane w Regule 22 zawartej w „Instrukcji 
weryfikacji wniosku o płatność oraz monitorowania postępu rzeczowego projektów 
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konkursowych, pozakonkursowych, IP” (symbol dokumentu RPO WD DWUP/ZIW-2(12)/5/2015) 
wchodzącej w skład ZIW dla IP RPO WD-DWUP. Zgodnie z pismem Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju przywołanym na wstępie, zasada ta dotyczy zarówno wniosków 
o płatność składanych przez Beneficjentów, jak również wniosków składanych przez DWUP
(w przypadku pełnienia przez niego roli Beneficjenta). W Regule 23 tej instrukcji, wskazano 
na konieczność zapewnienia rozdzielność funkcji pomiędzy zadaniami wynikającymi z roli 
Beneficjenta, a zadaniami związanymi z weryfikacją i zatwierdzaniem wniosku o płatność. 

W regule 14 „Instrukcji wyboru projektów pozakonkursowych (rejestracja, ocena, informowanie 
o wynikach oceny, ustalanie warunków przyjęcia projektu do realizacji)” (symbol dokumentu 
DWUP/ZIW-8(9)/3/2015), doprecyzowano, że w przypadku projektu opracowywanego 
i składanego do oceny w ramach jednej instytucji rozdzielność funkcjonalna zadań odnosi się 
również do osób dokonujących oceny tego projektu. A zatem, w przypadku wniosku 
o dofinansowanie DWUP (pełniącego rolę Beneficjenta) rozdzielność funkcji zapewniona na 
poziomie pracownika oznacza, że zarówno osoba, która przygotowywała wniosek 
o dofinansowanie nie może następnie dokonywać jego oceny, czy też weryfikować wniosków 
o płatność, jak również osoba która oceniała projekt nie może następnie weryfikować 
wniosków o płatność.

Na każdym z etapów związanych z weryfikacją dokumentacji Wnioskodawcy/ Beneficjenta 
pracownicy zobowiązani są do wypełniania deklaracji bezstronności i poufności. Wszyscy 
pracownicy obowiązani są do informowania bezpośredniego przełożonego o okolicznościach 
mogących mieć wpływ na bezstronne wykonywanie przez nich obowiązków służbowych. Na 
każdym z etapów związanych z weryfikacją dokumentacji wprowadzono pisemne procedury 
wchodzące w skład ZIW dla IP RPO WD-DWUP, a w uzasadnionych przypadkach, czynności 
prowadzone są za pomocą list sprawdzających, stanowiących załączniki do instrukcji wykonawczych. 
Wszelkie czynności dotyczące rozliczania projektów prowadzone są zgodnie z przyjętą 
w DWUP zasadą „dwóch par oczu”.

A zatem, zgodnie z „Instrukcją weryfikacji wniosku o płatność oraz monitorowania postępu 
rzeczowego projektów konkursowych, pozakonkursowych, IP”, Lista kontrolna do weryfikacji 
wniosku Beneficjenta o płatność jest podpisywana przez pracownika, jak i Zastępcę 
Kierownika ZZ/ZW (stanowiącego „drugą parę oczu”) dokonujących weryfikacji wniosku 
o płatność projektu pozakonkursowego, a ostatecznie zatwierdzana przez Kierownika ZZ/ZW. 

Pracownik i Zastępca Kierownika ZZ/ZW przed przystąpieniem do weryfikacji wniosku 
o płatność podpisują Deklarację bezstronności stanowiącą integralną część Listy kontrolnej 
do weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność. W deklaracji tej muszą się oświadczyć 
m.in. w zakresie tego, że nie oceniali wniosku o dofinansowanie projektu w ramach którego 
złożony został przedmiotowy wniosek o płatność. Niepodpisanie deklaracji bezstronności, 
w skład której wchodzi powyższe oświadczenie uniemożliwia im dokonanie weryfikacji 
wniosku Beneficjenta o płatność.

W odniesieniu do Kierownika ZZ/ZW (dokonującego zatwierdzenia Listy kontrolnej 
do weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność) nie ma obowiązku składania odrębnego oświadczenia 
o tym, że nie oceniał on wniosku o dofinansowanie projektu, ponieważ nie dokonuje on oceny 
wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. Zgodnie z „Instrukcją wyboru 
projektów pozakonkursowych (rejestracja, ocena, informowanie o wynikach oceny, ustalanie 
warunków przyjęcia projektu do realizacji)”, ocenę wniosku o dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego dokonuje pracownik ZZ/ZW na stanowisku ds. Oceny Wniosków 
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Pozakonkursowych. Do obowiązków Kierownika ZZ/ZW należy nadzór nad prawidłową 
realizacją zadań merytorycznych podległej komórki.

A zatem zasada rozdzielności funkcji w przypadku procesu oceny wniosków o dofinansowanie 
projektów pozakonkursowych i oceny wniosków o płatność tych projektów oraz zatwierdzania 
listy sprawdzającej do nich jest zachowana.

3) Kto w ramach struktury organizacyjnej DWUP odpowiada za zapewnienie, że 
ww. zasada rozdzielności funkcji została zachowana (czyli zapewnia, że ci sami 
pracownicy/kierownicy nie oceniają/zatwierdzają wniosków o dofinansowanie 
i wniosków o płatność w ramach tego samego projektu)? 

Odpowiedź DWUP:

Za nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych Wydziału, a więc również za nadzór nad 
spełnianiem zasady rozdzielności funkcji, odpowiedzialny jest Kierownik ZZ/ZW,. 

W przypadku pracowników ZZ/ZW i Zastępcy Kierownika ZZ/ZW dokonujących weryfikacji 
wniosku o płatność projektu pozakonkursowego są oni bezpośrednio odpowiedzialni za 
zapewnienie zachowania rozdzielności funkcji poprzez:

 obowiązkową znajomość treści ZIW IP RPO WD-DWUP, w których szczegółowo jest opisane 
w jaki sposób i zgodnie z jakimi regułami muszą przebiegać poszczególne procesy (w tym jest 
Reguła nr 22 „Instrukcji weryfikacji wniosku o płatność oraz monitorowania postępu rzeczowego 
projektów konkursowych, pozakonkursowych, IP”)oraz kto jest odpowiedzialny za poszczególne 
jego etapy. Po zatwierdzeniu kolejnych wersji ZIW dla IP RPO WD – DWUP, wszyscy 
pracownicy zaangażowani w zarządzanie, wdrażanie i kontrolę RPO WD 2014-2020 
składają do Wydziału Programowania EFS oświadczenia, że zapoznali się z tymi 
instrukcjami i zobowiązują się do bezwzględnego stosowania ich zapisów;

 podpisanie deklaracji bezstronności stanowiącej integralną część Listy kontrolnej do 
weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność, w której oświadczają m.in. że nie oceniali 
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach którego złożony został przedmiotowy 
wniosek o płatność.

W przypadku Kierownika ZZ/ZW zatwierdzającego Listę kontrolną do weryfikacji wniosku 
Beneficjenta o płatność do projektu pozakonkursowego, rozdzielność funkcji wynika 
bezpośrednio z zadań powierzonych mu do realizacji, które to zostały wskazane zarówno 
w Regulaminie organizacyjnym DWUP, jak również w opisie stanowiska pracy czy też 
zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

4) Czy funkcjonujący system zastępstw w Wydziałach ZZ oraz ZW gwarantuje zachowanie 
zasady rozdzielności funkcji przy realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów 
pozakonkursowych?

Odpowiedź DWUP:

Obowiązujący w ZZ/ZW system zastępstw gwarantuje zachowanie zasady rozdzielności 
funkcji przy realizacji zadań związanych w wdrażaniem projektów pozakonkursowych. Zgodnie 
z obowiązującymi opisami stanowisk pracy:

 osoba na stanowisku ds. Obsługi Projektów zajmująca się weryfikacją wniosków o płatność 
projektów pozakonkursowych jest zastępowana przez pracownika wydziału posiadającego 
odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, wg dyspozycji Kierownika Wydziału/Z-cy Kierownika 
Wydziału,
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 osoba na stanowisku Zastępcy Kierownika ZZ/ZW jest zastępowana przez Kierownika 
Wydziału lub pracownika Wydziału posiadającego odpowiednią wiedzę i kwalifikacje 
wg dyspozycji Kierownika Wydziału,

a Kierownik ZZ/ZW nadzoruje prawidłową realizację zadań merytorycznych Wydziału, a więc 
także nadzoruje zachowanie zasady rozdzielności funkcji przy realizacji poszczególnych 
zadań.

Ponadto należy pamiętać, że osoby zaangażowane we wdrażanie RPO WD 2014-2020 składają 
oświadczenie o znajomości ZIW RPO WD, w którym zobowiązują się do bezwzględnego 
stosowania jej zapisów, a więc również zapisów związanych z koniecznością zachowania 
rozdzielności funkcji.

Poza tym osoby, które zastępują osoby weryfikujące wnioski o płatność projektów 
pozakonkursowych składają - podobnie jakby to zrobiły osoby, które są zastępowane – 
oświadczenie, że nie oceniały wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach którego złożony 
został wniosek o płatność (Deklaracja bezstronności w Liście kontrolnej do weryfikacji wniosku 
Beneficjenta o płatność).

Zespół kontrolujący dokonał analizy kart oceny wniosków o dofinansowanie, jak również list 
sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność w ramach projektów pozakonkursowych 
nr RPDS.08.01.00-02-0008/18 oraz RPDS.09.04.00-02-0001/18 pod kątem złożonych na nich 
podpisów.

Stwierdzono, że w przypadku obydwu projektów zarówno karta oceny wniosku o dofinansowanie jak i 
lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność zostały zatwierdzone przez te same osoby, tj. 
kierowników Wydziałów, odpowiednio Aktywizacji Zawodowej (ZZ) oraz Włączenia Społecznego (ZW).

Zgodnie z orzecznictwem8 sądów administracyjnych już sama czynność złożenia podpisu danej 
osoby, w tym przypadku kierownika komórki organizacyjnej, pod listą kontrolną do weryfikacji wniosku 
o dofinansowanie świadczy, że osoba ta brała udział w procesie decyzyjnym zmierzającym do 
wydania decyzji, czyli była „współautorem” jego rozstrzygnięcia. 

Zatem ponowne złożenie podpisu przez Kierownika Wydziału na liście sprawdzającej do weryfikacji 
wniosku o płatność stoi w sprzeczności z wcześniej przywołaną zasadą rozdzielności funkcji.

Podobne stanowisko prezentuje Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (IZ POWER), 
który w piśmie z dnia 11 czerwca 2019 r., znak DZF-II.7641.2.28.2019.AP, skierowanym do Instytucji 
Pośredniczących POWER, przekazał do stosowania wzór Deklaracji bezstronności podpisywanej przy 
weryfikacji wniosków o płatność, w którym zmodyfikowane zostało oświadczenie składane przez 
osoby weryfikujące wnioski o płatność (dodano słowo „podpisaniu”):

„Oświadczam, że nie brałem/am udziału w ocenie wyżej wymienionego projektu, tj. w sporządzaniu 
i podpisaniu kart oceny merytorycznej”.

8 W uzasadnieniu Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Łodzi z 6 września 2017 r. III SA/Łd 554/17 
wskazano, że „sam bowiem podpis pod decyzją wydaną po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy oznacza, że 
osoba ta brała udział w procesie decyzyjnym zmierzającym do wydania decyzji, czyli była »współautorem« rozstrzygnięcia 
badanego ponownie. (…). Sam natomiast podpis pracownika pod decyzją wprost świadczy, że pracownik ten uczestniczył w 
czynnościach, które w konsekwencji doprowadziły do wydania określonego rozstrzygnięcia i miał wpływ na jego treść”. Podobne 
stanowisko wyrażone zostało w uzasadnieniu Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.10.2017 r. II GSK 3048/17 
dotyczącym kwestii wyłączenia osoby oceniającej projekt z postepowania: „(…) nie chodzi zatem tylko o ocenę merytoryczną 
projektu, ale o każdą czynność z projektem związaną, która znajduje odbicie 
w dokumentacji dotyczącej danego wniosku. Także podpisanie informacji skierowanej do wnioskodawcy o wynikach oceny 
projektu czy o wynikach postępowania odwoławczego jest czynnością związaną z projektem (…).”
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Wobec powyższego, osoby biorące udział w weryfikacji wniosków o płatność (w przypadku DWUP są 
to kierownicy wydziałów ZZ i ZW), powinni składać oświadczenie, że nie sporządzali i nie 
podpisywali karty oceny merytorycznej projektu na etapie wyboru operacji do dofinansowania.

 Kontrola projektów

Zgodnie z procedurami wewnętrznymi DWUP za kontrole projektów realizowanych w ramach RPO 
WD na lata 2014-2020 współfinansowanych z EFS odpowiedzialny jest Wydział Kontroli Projektów 
(ZK). 

Czynności kontrolne realizowane przez Wydział ZK obejmują w szczególności kontrole prawidłowości 
realizacji projektu (kontrole w trakcie realizacji, na zakończenie, doraźne – przeprowadzane na 
miejscu w siedzibie Beneficjenta), wizyty monitoringowe, kontrole trwałości, kontrole po rozliczeniu 
projektu, kontrole sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych, kontrole przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie, tj. kontrole dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia 
(zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zasadą konkurencyjności 
lub udokumentowanym rozeznaniem rynku). Szczegółowa procedura czynności kontrolnych została 
opisana w ZIW nr DWUP/ZIW-4(10)/6/2015.

Stwierdzono, że w wersji Regulaminu organizacyjnego DWUP obowiązującego w czasie 
przeprowadzenia naborów objętych kontrolą (przyjętego uchwałą nr 4300/VI/17 ZWD z dnia 
25 września 2017 r.) Wydział Kontroli Projektów (DK) umiejscowiony był w pionie organizacyjnym 
podległym bezpośrednio Dyrektorowi DWUP, podczas gdy Wydziały Aktywizacji Zawodowej 
i Włączenia Społecznego, odpowiedzialne za wybór projektów i ocenę wniosków o płatność w ramach 
projektów pozakonkursowych, podlegały Wicedyrektorowi DWUP (DZ).

Natomiast z aktualnego Regulaminu organizacyjnego DWUP (przyjętego uchwałą nr 831/VI/19 ZWD 
z dnia 11 czerwca 2019 r.) wynika, że Wydział Kontroli Projektów został przeniesiony do pionu 
podległego Wicedyrektorowi DWUP (DZ), czyli obecnie znajduje się w tym samym pionie 
organizacyjnym co Wydziały Aktywizacji Zawodowej (ZZ) i Włączenia Społecznego (ZW), 
odpowiedzialne za wybór projektów i ocenę wniosków o płatność w ramach projektów 
pozakonkursowych.

Zgodnie z obowiązującą instrukcją wykonawczą nr DWUP/ZIW-8(9)/3/2015 pn. Instrukcja wyboru 
projektów pozakonkursowych (rejestracja, ocena, informowanie o wynikach oceny, ustalanie 
warunków przyjęcia projektu do realizacji) Wicedyrektor DZ zatwierdza pismo do Wnioskodawcy 
informujące o wyniku oceny formalnej lub formalno-merytorycznej wniosku oraz wzywające do 
dokonania ewentualnej poprawy lub uzupełnienia wniosku.

Jednocześnie zgodnie z regułą 27 procedury nr DWUP/ZIW-4(10)/6/2015 pn. Instrukcja 
przygotowania i przeprowadzania kontroli (w tym kontroli doraźnej / wizyty monitoringowej / kontroli 
trwałości/kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) opracowywania i przekazywania 
informacji pokontrolnej oraz sporządzania i monitorowania zaleceń pokontrolnych „informacja 
pokontrolna podpisywana jest przez zespół kontrolujący, kierownika Wydziału Kontroli Projektów oraz 
Wicedyrektora DZ /Dyrektora IP RPO WD /osobę upoważnioną”.

W opinii zespołu kontrolującego takie rozwiązanie proceduralno-organizacyjne jest niezgodne 
z zasadą rozdzielności funkcji pomiędzy obszarami „wybór projektów do dofinansowania” i „kontrola 
projektów”.
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 Realizacja płatności

Zgodnie z procedurą nr DWUP/ZIW-5(9)/5/2015 pn. Instrukcja dotycząca dokonywania płatności na 
rzecz Beneficjentów za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów ze środków budżetu państwa 
oraz środków europejskich odpowiedzialny jest Oddział ds. Płatności i Obsługi Księgowej EFS (DFE) 
w Wydziale Księgowości i Finansów (DF).

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Wydział DF oraz Oddział DFE podlegają bezpośrednio pod 
Dyrektora DWUP (D)9.

Wypłata środków następuje na podstawie dyspozycji przekazania/rozliczenia środków finansowych 
wystawionej przez Wydziały ZW/ZZ na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność oraz (jeśli 
dotyczy) informacji o pomniejszeniu kwoty do wypłaty wraz z pisemną zgodą Beneficjenta na jej 
pomniejszenie.

Dyspozycja przekazania/rozliczenia środków finansowych podlega kontroli formalno-rachunkowej 
przez pracownika ds. płatności DFE, kierownika DFE oraz Głównego Księgowego/Kierownika DF.

Płatność na rzecz beneficjenta następuje z dwóch źródeł: w części dotyczącej współfinansowania 
krajowego – z kont DWUP, a w części dotyczącej środków europejskich – za pośrednictwem BGK 
jako płatnika.

5.2 Wnioski o płatność

Podstawy prawne m.in.:

 Art. 19, art. 22 ust. 2, art. 23, art. 25 ustawy wdrożeniowej;

 Rozporządzenie ogólne;

 Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich dotyczących kontroli zarządczych 
(okres programowania 2014-2020);

 Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020. 

Kontrola przeprowadzona została na próbie dokumentacji znajdującej się w jednostce kontrolowanej, 
dotyczącej wniosków o płatność:

 nr RPDS.08.02.00-02-0231/16-008; 

 nr RPDS.09.01.01-02-0088/18-002.

Działania w zakresie weryfikacji wniosków o płatność realizowane przez DWUP w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zostały 
zweryfikowane na podstawie następujących dokumentów programowych:

 Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 (wersje z 06.12.2017 r. oraz z 29.04.2019 r.);

 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;

9 Z informacji uzyskanych od jednostki kontrolowanej wynika, że od stycznia 2019 r. stanowisko Dyrektora DWUP pozostaje 
nieobsadzone, a jego zadania zostały powierzone przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Wicedyrektorowi (DZ).
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 Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy;

 Roczne Plany Kontroli na lata 2017/2018 oraz 2018/2019;  

 Uchwała Nr 3586/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy - Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 r. - Oś 
Priorytetowa 8 - Działanie 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, Oś Priorytetowa 9 - Działanie 9.1, 9.2, 
9.3, 9.4;

 Uchwała Nr 5119/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy - Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. – 
Oś Priorytetowa 8 - Działanie 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, Oś Priorytetowa 9 - Działanie 9.1, 9.2, 
9.3, 9.4;

 ZIW Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - IP RPO WD 2014-2020 (rozdział 5 – 
Procesy dotyczące zarządzania finansowego i rozdział 6 – Procesy dotyczące kontroli), 
aktualne na moment weryfikacji wniosków o płatność objętych kontrolą.

Obszar związany z kontrolowanym kryterium desygnacji 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, w odniesieniu do DWUP 
został opisany w Opisie Funkcji i Procedur dla RPO WD. Zgodnie z pkt. 2.1.3. OFiP do zakresu 
działania komórek organizacyjnych DWUP należy m.in. „weryfikacja i poświadczanie wydatków 
w ramach Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania, w tym przygotowanie deklaracji wydatków 
i przekazywanie ich do IZ RPO WD, monitorowanie postępów realizacji projektów w zakresie 
finansowym i rzeczowym, czy wystawianie na rzecz beneficjentów zleceń płatności”.

Zgodnie z § 13 Porozumienia z dnia 22 maja 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, 
Instytucja Pośrednicząca – DWUP przeprowadza weryfikację i zatwierdza wnioski o płatność 
Beneficjentów, w terminach, na zasadach oraz w trybie określonym w szczególności w odpowiednich 
instrukcjach i zaleceniach IZ oraz w ZIW dla IP RPO WD. Ponadto IP, na podstawie zweryfikowanych 
i zatwierdzonych wniosków o płatność, wystawia zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

Zgodnie z DWUP/ZIW-2(11)/5/2015 wniosek o płatność wraz z załącznikami wskazanymi w umowie 
o dofinansowanie projektu składany jest w formie elektronicznej poprzez aplikację SL2014. 
Właściwymi komórkami do weryfikacji wniosków o płatność są: Wydział Aktywizacji Zawodowej oraz 
Wydział Włączenia Społecznego w zakresie swoich kompetencji. Przed rozpoczęciem weryfikacji 
przydzielony pracownik podpisuje Deklarację bezstronności stanowiącą integralną część Listy 
kontrolnej do weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność (Załącznik nr 1). Następnie przystępuje do 
weryfikacji wniosku o płatność (ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena rachunkowa).Weryfikacja 
wniosku rozliczającego zaliczkę, wniosku sprawozdawczego (w tym wniosku ryczałtowego), 
dokonywana jest w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych liczonych od dnia następnego po wpływie 
wniosku do IP RPO WD. Termin ten dotyczy pierwszej wersji wniosku. Weryfikacja kolejnej wersji 
wniosku dokonywana jest w ciągu maksymalnie 15 dni roboczych liczonych od dnia następnego po 
wpływie wniosku do IP RPO WD. Weryfikacja wniosku końcowego dokonywana jest w terminie do 25 
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dni roboczych w przypadku pierwszej jego wersji i do 20 dni roboczych w przypadku kolejnych 
wersji końcowego wniosku o płatność.

Weryfikacja wniosku o płatność przeprowadzana jest dwuetapowo przez pracownika i jego 
bezpośredniego przełożonego w celu zachowania zasady „dwóch par oczu”. Celem weryfikacji 
wniosku Beneficjenta o płatność jest sprawdzenie czy wniosek został przekazany w wymaganej 
formie, czy został prawidłowo wypełniony od strony formalnej, merytorycznej i rachunkowej oraz czy 
postęp rzeczowy projektu przebiega prawidłowo. 

Płatność zostaje przekazana Beneficjentowi w pełnej wysokości nie później niż 90 dni licząc od dnia 
przedłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność, z zastrzeżeniem dostępności środków. 
Jednostka kontrolowana tj. DWUP zapewnia, iż „w ramach IP RPO WD zapewniona jest rozdzielność 
funkcji w odniesieniu do procesów związanych z wyborem projektów do dofinansowania, 
zatwierdzeniem wniosków o płatność oraz kontrolą na miejscu. Rozdzielność ta jest zapewniona na 
poziomie pracownika, co oznacza, że osoba, która weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność, nie 
może oceniać ww. projektu oraz nie może przeprowadzać kontroli na miejscu”.

Do rozdziału 5 ZIW „Procesy dotyczące zarządzania finansowego” dołączono załącznik: Lista 
kontrolna do weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność.

 Wniosek o płatność nr RPDS.08.02.00-02-0231/16-008

Wniosek o płatność nr RPDS.08.02.00-02-0231/16-008 za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 
2018 r. został złożony przez beneficjenta „Dolnośląscy Pracodawcy”, w ramach realizacji projektu 
nr RPDS.08.02.00-02-0231/16 pn. „Wbrew przeciwnościom – aktywni na rynku pracy” za 
pośrednictwem systemu SL2014, 28 kwietnia 2018 r.

Był to wniosek końcowy, rozliczający zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 85 332,29 PLN, 
a także pełnił funkcję sprawozdawczą.

Weryfikację wniosku rozpoczęto od podpisania deklaracji bezstronności, która stanowi integralną 
część listy sprawdzającej. Deklaracja ta, składa się z czterech punktów, z czego jeden zawierał 
kwestię rozdzielności funkcji, a mianowicie pracownik oświadcza, że nie oceniał wniosku 
o dofinansowanie projektu, w ramach którego został złożony wniosek o płatność. W przypadku 
kontrolowanego wniosku o płatność pod deklaracją bezstronności podpisały się dwie osoby: 
pracownik – opiekun  projektu (30 kwietnia 2018 r.) oraz zastępca kierownika Wydziału Aktywizacji 
Zawodowej (28 maja 2018 r.).

Zgodnie z RPK na rok obrachunkowy od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. „za weryfikację wniosku 
o płatność odpowiadają pracownicy na Stanowiskach ds. Obsługi Projektów, nadzorowani 
bezpośrednio przez właściwego Zastępcę Kierownika oraz następnie przez Kierownika Wydziału”. Na 
moment weryfikacji ww. wniosku o płatność, zadania polegające na weryfikacji wniosków Beneficjenta 
zostały umiejscowione w innym pionie, niż zadania związane z kontrolą projektów w miejscu jego 
realizacji, co potwierdzało zachowanie rozdzielności funkcji. 

W oparciu o przygotowaną przez IP „Metodykę doboru próby dokumentów do kontroli wniosków 
o płatność” w ramach analizy IP zamierzała zweryfikować dokumenty źródłowe dotyczące minimalnie 
5% pozycji wydatków wykazanych w złożonym wniosku o płatność (łącznie 33 pozycje), jednak nie 
mniej niż 3 pozycje. 16 maja 2018 r., pismem ZZ/SK/3110/1307/18, IP RPO – WD zwróciła się do 
beneficjenta z prośbą o przesłanie dokumentów, wybranych zgodnie z RPK, potwierdzających 
prawidłowość następujących wydatków wykazanych w końcowym wniosku o płatność:

 zadanie 5, poz. 1 (nr dokumentu 13/2017), 
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 zadanie 6, poz. 23 (nr dokumentu Ref./D/2/SD/19/8.2/18), poz. 27 (nr dokumentu 
Ref./S/1/SD/15/8.2/18). 

Ponadto, w ramach analizy, IP RPO WD zamierzała zweryfikować dokumenty źródłowe dotyczące 
min. 5% uczestników projektu wykazanych w okresie rozliczeniowym, za jaki składany jest wniosek 
o płatność, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 uczestników. W związku z powyższym, IP RPO 
WD zwróciła się z prośbą o przesłanie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność oraz objęcie 
wsparciem 3 uczestników projektu. Na tę czynność beneficjent otrzymał 5 dni roboczych. 

Dokumenty, o które wnioskowała IP RPO WD, wpłynęły 22 maja 2018 r. Przystąpiono do 
sporządzania listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność – załącznika nr 1 do DWUP/ZIW-
2(8)/5/2015. Pod ww. listą, dnia 28 maja 2018 r. podpisały się następujące osoby: 

 pracownik – sporządzenie listy;

 zastępca kierownika wydziału – zweryfikowanie i zaakceptowanie; 

 kierownik wydziału - zatwierdzenie. 

W podsumowaniu weryfikacji stwierdzono, iż wniosek nie mógł zostać zweryfikowany pozytywnie, 
gdyż wymagał dodatkowych wyjaśnień oraz wprowadzenia korekt ze strony beneficjenta. Skan listy 
kontrolnej został zarejestrowany w systemie SL2014. Tego samego dnia, tj. 28 maja 2018 r., pismem 
ZZ/SK/3110/1508/08 wysłano informację do beneficjenta, iż wniosek nie zostanie zatwierdzony, gdyż 
wymaga dokonania zmian m.in. w: monitoringu, postępie rzeczowym realizacji projektu, wskaźnikach 
produktu, problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu, czy postępie finansowym. Na 
poprawę ww. braków w dokumentacji beneficjent otrzymał 5 dni roboczych.    

W dniu 6 czerwca 2018 r. beneficjent przysłał wymagane dokumenty, w związku z czym mogła 
rozpocząć się ponowna weryfikacja wniosku o płatność. 

Jednocześnie, w dniu 27 czerwca 2018 r. poinformowano beneficjenta, iż zgodnie z § 12 pkt. 4 umowy 
o dofinansowanie projektu, Instytucja Pośrednicząca wstrzymuje proces zatwierdzania wniosku o 
płatność. Stało się tak, ze względu na wstrzymanie certyfikacji wydatków wynikających z ustaleń 
audytów ETO przeprowadzonych w ramach 3 Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz audytu KE przeprowadzonego w ramach PO WER w 
odniesieniu do działań polegających na dofinansowaniu zakładania działalności gospodarczej i 
doposażenia stanowisk pracy. Zgodnie z przyjętą do stosowania przez IZ Instrukcją techniczną 
dotyczącą wyłączania wydatków objętych ustaleniami audytu ETO i KE w zakresie VAT z procesu 
poświadczania wydatków w projektach PO WER, wstrzymano zatwierdzanie ww. wniosku o płatność 
do czasu ostatecznego określenia warunków certyfikacji. 

Weryfikacja końcowego wniosku o płatność nr RPDS.08.02.00-02-0231/16-008-02 rozpoczęła się 
6 czerwca 2018 r. Na podstawie pisma IP, 27 czerwca 2018 r. wstrzymano weryfikację z uwagi na 
decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyłączenia wydatków objętych ustaleniami 
ETO. Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami z jednostki kontrolowanej, odblokowanie certyfikacji 
nastąpiło na podstawie e – maila z dnia 7 stycznia 2019 r. Wtedy to, kierownik Wydziału Aktywizacji 
Zawodowej, z upoważnienia Wicedyrektora DWUP poinformował pracowników iż nastąpiło 
odblokowanie certyfikacji w ramach projektów RPO WD 2014-2020. Zgodnie z otrzymanym 
e – mailem” „Wznowienie certyfikacji było możliwe po zaakceptowaniu przez KE pakietu działań 
naprawczych w związku z niekwalifikowalnością podatku VAT w przypadku udzielania wsparcia 
w zakresie dofinansowania działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów doposażenia lub 
wyposażenia stanowiska pracy. Działania naprawcze polegały na wprowadzeniu zmian w świadczeniu 
wsparcia, które uregulowano w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków 
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Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz na nałożeniu korekty 
systemowej dla poszczególnych RPO.” Proces weryfikacji został wznowiony. Zgodnie z załączoną 
listą sprawdzającą, weryfikacji poddano dokumentację źródłową dot. pozycji:

 zadanie 5, poz. 1 (nr dokumentu 13/2017), 

 zadanie 6, poz. 23 (nr dokumentu Ref./D/2/SD/19/8.2/18), poz. 27 (nr dokumentu 
Ref./S/1/SD/15/8.2/18). 

Weryfikacja ww. dokumentów nie wykazała wydatków niekwalifikowanych (w tym nieuzasadnionych). 
Ponadto pozytywnie zweryfikowano dokumenty źródłowe na próbie w zakresie uczestników projektów. 
W okresie objętym wnioskiem nie stwierdzono naruszenia zasad wspólnotowych oraz przepisów 
krajowych, w tym prawa zamówień publicznych. 

W wyniku weryfikacji końcowego wniosku o płatność ustalono, że kryteria dostępu warunkujące 
otrzymanie przez beneficjenta dofinansowania, jak i kryteria premiujące przyznane beneficjentowi 
zostały spełnione (za wyjątkiem kryterium nr 3). IP RPO WD zwróciła się do beneficjenta z prośbą 
o informację, dlaczego w pełni nie osiągnięto założeń projektu. Po złożeniu obszernych wyjaśnień 
przez beneficjenta, IP zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, podjęła decyzję o przyjęciu do wiadomości 
złożonych wyjaśnień i przychyleniu się do prośby beneficjenta o odstąpienie od rozliczania projektu 
zgodnie z regułą proporcjonalności. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją beneficjent podejmował 
starania w celu zrealizowania wskaźników, a ich ostateczne niezrealizowanie wynikało z czynników 
zewnętrznych. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Proces weryfikacji zakończył 
się zatwierdzeniem wniosku 10 stycznia 2019 r., co potwierdziły podpisy trzech osób: 

 pracownika – sporządzenie listy;

 zastępcy kierownika wydziału – zweryfikowanie i zaakceptowanie; 

 kierownika wydziału - zatwierdzenie. 

W SL2014 dnia 11 stycznia 2019 r. zamieszczono drugą listę sprawdzającą, dla wniosku o płatność 
nr RPDS.08.02.00-02-0231/16-008-02.Poddeklaracją bezstronności, która stanowi integralną część 
listy sprawdzającej, podpisały się dwie osoby: opiekun projektu (6 czerwca 2018 r.) oraz zastępca 
kierownika Wydziału Aktywizacji Zawodowej (9 stycznia 2019r.).

W ramach projektu RPDS.08.02.00-02-0231/16 złożono łącznie osiem wniosków o płatność. 
W SL2014 zarejestrowano trzy kontrole:

Numer kontroli
Czas trwania 

kontroli
Typ kontroli Rodzaj kontroli Zalecenia

RPDS.08.02.00-02-
0231/16-003

10.01.2019 Kontrola własna 
instytucji (na 
dokumentach)

Na zakończenie 
realizacji projektu

Bez 
zastrzeżeń

RPDS.08.02.00-02-
0231/16-002

07.06.2017- 
09.06.2017

Kontrola własna 
instytucji 
(na miejscu)

W trakcie 
realizacji projektu 

Z nieistotnymi 
zastrzeżeniami

RPDS.08.02.00-02-
0231/16-001

23.05.2017 Kontrola własna 
instytucji 
(na miejscu)

Wizyta 
monitoringowa

Bez 
zastrzeżeń
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 Wniosek o płatność nr RPDS.09.01.01-02-0088/18-002

Wniosek o płatność nr RPDS.09.01.01-02-0088/18-002 za okres od 1 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. 
został złożony przez beneficjenta - Powiat Strzeliński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
w ramach realizacji projektu nr RPDS.09.01.01-02-0088/18 pn. „Szansa na zmianę” za pośrednictwem 
systemu SL2014, 6 sierpnia 2019 r.

Był to wniosek rozliczający zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 40 910,90 PLN, w tym 
dofinansowanie 30 685,90 PLN, a także pełnił funkcję sprawozdawczą.

Weryfikację wniosku rozpoczęto od podpisania deklaracji bezstronności, która stanowi integralną 
część listy sprawdzającej i jest załącznikiem nr 1 do aktualnej na moment weryfikacji wniosku 
o płatność, instrukcji wykonawczej, tj. DWUP/ZIW-2(10)/5/2015. W przypadku kontrolowanego 
wniosku o płatność pod deklaracją bezstronności podpisały się dwie osoby: pracownik – opiekun  
projektu (7 sierpnia 2019 r.) oraz zastępca kierownika Wydziału Włączenia Społecznego (24 września 
2019 r.). 

Zgodnie z RPK na rok obrachunkowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. „za weryfikację wniosku 
o płatność odpowiadają pracownicy na Stanowiskach ds. Obsługi Projektów, nadzorowani 
bezpośrednio przez właściwego Zastępcę Kierownika oraz następnie przez Kierownika Wydziału”. 
Zespół kontrolujący stwierdził, iż na podstawie Regulaminu organizacyjnego DWUP (przyjętego 
uchwałą nr 831/VI/19 ZWD z dnia 11 czerwca 2019 r.), Wydział Kontroli Projektów został przeniesiony 
do pionu podległego Wicedyrektorowi DWUP (DZ), czyli obecnie znajduje się w tym samym pionie 
organizacyjnym co Wydział Włączenia Społecznego (ZW), odpowiedzialny za weryfikację wniosków o 
płatność. Ponadto, zgodnie z regułą 27 procedury nr DWUP/ZIW-4(10)/6/2015 „informacja pokontrolna 
podpisywana jest przez zespół kontrolujący, kierownika Wydziału Kontroli Projektów oraz 
Wicedyrektora DZ/Dyrektora IP RPO WD/osobę upoważnioną”. Na podstawie ww. regulacji 
wewnętrznych zespół kontrolujący stwierdził, iż nie jest zachowana rozdzielność funkcji pomiędzy 
weryfikacją wniosków o płatność, a kontrolami. 

9 sierpnia 2019 r. IP RPO WD, poprzez SL2014, poinformowała beneficjenta, iż zgodnie z § 11 ust. 5 
Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 29 kwietnia 2019 r., w trakcie weryfikacji złożonego wniosku 
o płatność dokonywana będzie pogłębiona analiza, polegająca na weryfikacji dokumentów 
źródłowych. W oparciu o przygotowaną przez Instytucję Pośredniczącą „Metodykę doboru próby 
dokumentów do kontroli wniosku o płatność” w ramach analizy pogłębionej IP RPO WD zamierzała 
zweryfikować dokumenty źródłowe dotyczące min. 5% pozycji wydatków wykazanych w złożonym 
wniosku o płatność, jednak nie mniej niż 3 pozycje.

W związku z powyższym, IP RPO WD zwróciła się z prośbą o przesłanie dokumentów finansowo-
księgowych wraz z dowodami zapłaty oraz pozostałych dokumentów źródłowych, potwierdzających 
prawidłowość i kwalifikowalność poniesionych wydatków wykazanych we wniosku o płatność, 
dotyczących pozycji: 

1) Zadanie 1 Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym - praca socjalna (jako element 
projektu) – poz. 5 - Zakup niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego, komputera z oprogramowaniem - 
Tryb wyboru zamówienia - szacowanie poniżej 20 000 netto;

2) Zadanie 1 Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym - praca socjalna (jako element 
projektu) – poz. 9 – Delegacja pracownika socjalnego;

3) Zadanie 1 Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym - praca socjalna (jako element 
projektu) – poz. 13 – Wynagrodzenie pracownika socjalnego 07/2019 - 0,5 etatu - w tym ZUS, US –
umowa o pracę.
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Ponadto poinformowano beneficjenta, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia próby na 
dokumentach źródłowych dotyczących danych instytucji i uczestników otrzymujących wsparcie, IP 
RPO WD potrzebuje od beneficjenta dokumentów potwierdzających kwalifikowalność (status 
uczestnika) do udziału w danej formie wsparcia np. deklaracja uczestnictwa, oświadczenia, 
zaświadczenia, formularze zgłoszenia, umowy o przyznanie wsparcia dla trzech wylosowanych 
uczestników. Na wykonanie powyższych czynności beneficjent otrzymał 10 dni roboczych. 

Dokumenty, o które wnioskowała IP RPO WD, wpłynęły 2 września 2019 r. Przystąpiono do 
sporządzania listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność – załącznika nr 1 do DWUP/ZIW-
2(10)/5/2015. Pod ww. listą, dnia 24 września 2019 r. podpisały się następujące osoby: 

 pracownik – sporządzenie listy;

 zastępca kierownika wydziału – zweryfikowanie i zaakceptowanie; 

 kierownik wydziału - zatwierdzenie. 

W podsumowaniu weryfikacji stwierdzono, iż wniosek został zweryfikowany pozytywnie, gdyż nie 
wymagał dodatkowych wyjaśnień. Na prośbę beneficjenta zmieniono w module Postęp finansowy, 
Zestawienie dokumentów w poz. 16-19, 22-24 pole NIP. Ponadto IP RPO WD, na podstawie 
przesłanych dokumentów i informacji uzyskanych od beneficjenta, dokonała poprawy pola status 
osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu w monitorowaniu uczestników u jednego 
z uczestników projektu. W związku z dokonaną przez IP korektą wniosku o płatność 
nrRPDS.09.01.01-02-0088/18-002-01, zatwierdzona wersja wniosku o płatność przyjmuje
nr RPDS.09.01.01-02-0088/18-002-02. Skan listy kontrolnej został zarejestrowany w systemie 
SL2014, a informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność została wysłana do beneficjenta 
25 września 2019 r. poprzez SL2014. Jednostka kontrolowana przeprowadziła weryfikację wniosku 
zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących dokumentach, a zwłaszcza w instrukcji 
wykonawczej. 

W ramach projektu RPDS.09.01.01-02-0088/18 złożono do tej pory pięć wniosków o płatność. 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od jednostki kontrolowanej, projekt nie był jeszcze kontrolowany.

6. Ustalenia – podsumowanie 

Kryterium 3.A.(i) 

1. Zespół kontrolujący stwierdził, że w odniesieniu do projektów pozakonkursowych procesy 
związane z wyborem operacji do dofinansowania oraz oceną wniosków o płatność zostały 
umiejscowione w Wydziale Aktywizacji Zawodowej (ZZ) oraz w Wydziale Włączenia 
Społecznego (ZW). Tak zaprojektowana struktura organizacyjna generuje potencjalne ryzyko 
niezachowania zasady rozdzielności funkcji.

W wyniku analizy kart oceny wniosków o dofinansowanie oraz list sprawdzających do 
weryfikacji wniosków o płatność pod kątem złożonych na nich podpisów stwierdzono, że w 
przypadku obydwu objętych kontrolą projektów pozakonkursowych zarówno karta oceny 
wniosku o dofinansowanie, jak i lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność zostały 
zatwierdzone (podpisane) przez te same osoby, tj. kierowników Wydziałów, odpowiednio 
Aktywizacji Zawodowej (ZZ) oraz Włączenia Społecznego (ZW).
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Złożenie podpisu przez kierownika wydziału zarówno na karcie oceny wniosku o 
dofinansowanie jak i liście sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność stoi w 
sprzeczności z wcześniej przywołaną zasadą rozdzielności funkcji.

2. Stwierdzono, że zgodnie z aktualnym Regulaminem organizacyjnym DWUP (przyjętym 
uchwałą nr 831/VI/19 ZWD z dnia 11 czerwca 2019 r.) Wydział Kontroli Projektów został 
przeniesiony do pionu podległego Wicedyrektorowi DWUP (DZ), czyli obecnie znajduje się 
w tym samym pionie organizacyjnym co wydziały odpowiedzialne za wybór projektów w 
ramach projektów konkursowych i pozakonkursowych. 

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Wicedyrektor DWUP (DZ) zatwierdza pismo do 
Wnioskodawcy informujące o wyniku oceny formalnej lub formalno-merytorycznej wniosku 
oraz wzywające do dokonania ewentualnej poprawy lub uzupełnienia wniosku jak również 
podpisuje informacje pokontrolne.

W opinii zespołu kontrolującego takie rozwiązanie proceduralno-organizacyjne jest niezgodne 
z zasadą rozdzielności funkcji pomiędzy obszarami „wybór projektów do dofinansowania” i 
„kontrola projektów”.

Kryterium desygnacji nr 3.A.(ii)

3. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji w IP RPO WD, stwierdza się, iż od 
momentu wprowadzenia nowego Regulaminu organizacyjnego DWUP, tj. od 11 czerwca 2019 
r., Wydział Kontroli Projektów został przeniesiony do pionu podległego Wicedyrektorowi 
DWUP (DZ), czyli obecnie znajduje się w tym samym pionie organizacyjnym co Wydział 
Włączenia Społecznego (ZW), odpowiedzialny za weryfikację wniosków o płatność. 

W opinii zespołu kontrolującego takie rozwiązanie proceduralno-organizacyjne stoi w 
sprzeczności z zasadą rozdzielności funkcji pomiędzy obszarami „weryfikacja wniosków o 
płatność” i „kontrola projektów”.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2020 r., znak DP/KTS/0914/374/20, (data wpływu do Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego: 12 sierpnia 2020 r.), jednostka kontrolowana poinformowała, że nie 
zgłasza zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej i przyjmuje zawarte w niej ustalenia.

7. Zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze dokonane w trakcie kontroli ustalenia, Zespół kontrolujący wnosi o wdrożenie 
poniższych zaleceń:

Kryterium desygnacji 3.A.(i)

Wysokiej istotności

1. Zespół kontrolujący zaleca, aby jednostka kontrolowana wprowadziła w swoich procedurach 
i stosowała zasadę gwarantującą zachowanie rozdzielności funkcji również na poziomie 
kierowników wydziałów. Rozwiązaniem może być np. zastosowanie zmodyfikowanej 
deklaracji bezstronności, zgodnie ze stanowiskiem IZ POWER, wyrażonym w piśmie z dnia 11 
czerwca 2019 r., znak DZF-II.7641.2.28.2019.AP, tj. wprowadzenie zapisu „Oświadczam, że 
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nie brałem/am udziału w ocenie wyżej wymienionego projektu, tj. w sporządzaniu i podpisaniu 
kart oceny merytorycznej”.

2. Zespół kontrolujący zaleca, aby wydział odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli 
projektów umiejscowiony został w innym pionie organizacyjnym niż wydziały odpowiedzialne 
za przeprowadzanie naborów projektów. 

Kryterium desygnacji 3.A.(ii)

Wysokiej istotności

3. Zespół kontrolujący zaleca, aby wydział odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli 
projektów umiejscowiony został w innym pionie organizacyjnym niż wydziały odpowiedzialne 
za weryfikację wniosków o płatność. 

Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy wdrożeniowej, wskazuje się termin 30 dni od dnia otrzymania 
ostatecznej informacji pokontrolnej na poinformowanie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji 
zaleceń pokontrolnych.

Sporządzili:

Kierownik i Członkowie Zespołu Kontrolującego

Zaakceptował: 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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