
Procedury przeprowadzania kontroli projektów 
realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w ramach PO WER   i   RPO WŚ

* * *

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju



Proces kontroli regulują następujące akty prawne:

Rozporządzenie  ogólne – 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 EFRR, EFS, FS 

i EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2016 (D. Urz. UE 
L 347 z 20.12.2013, str. 320) z późn. zm)

Rozporządzenie delegowane – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające  Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące  …  (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str.5)



► Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L.347 
z 20.12.2013 r., str. 470)

► Ustawa  dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(Dz.U z 2014 r.poz 1146 oraz z 2015 r. poz 378)  – ustawa 
wdrożeniowa. 



a także

 Umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy właściwą instytucją,
a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania

 Roczny Plan Kontroli właściwej instytucji (Wojewódzkiego Urzędu Pracy)

oraz

► Porozumienie nr WER/ŚW/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Województwem
Świętokrzyskim

► Kontrakt terytorialny Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą
nr 222  Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r.



REALIZACJA PROCESU KONTROLI OBEJMUJE:

1. Weryfkacje wydatków;
2. Kontrole na zakończenie realizacji projektu na dokumentach;
3. Kontrole trwałości;

Weryfikacja wydatków obejmuje:
a) weryfikację wniosków o płatność beneficjenta,
b) kontrole projektu na miejscu, które dzieli się na:

- kontrole w siedzibie beneficjenta,
- wizyty monitoringowe

c) kontrole krzyżowe



Kontrola na miejscu

Celem kontroli na miejscu jest sprawdzenie dostarczenia towarów i usług
współfinansowanych w ramach projektu, faktycznego poniesienia wydatków,
a także zgodności projektu z celami szczegółowymi Programu oraz
obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.

Kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta podlegają w szczególności
następujące obszary:

 zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych
działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań
związanych z monitorowaniem projektu,

 prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans,
i niedyskryminacji i równych szans płci,



 kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania
danych osobowych,

 prawidłowość rozliczeń finansowych

 prawidłowość udzielania zamówień publicznych,

 poprawność stosowania zasady konkurencyjności,

 poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis,

 prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,

 archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,

 prawidłowość realizacji projektów partnerskich.



Wizyta monitoringowa obejmuje sprawdzenie czy:
► forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu,

► liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,

► forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia,

► forma wsparcia jest  zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),

► pomieszczenia, w których realizowane zadania merytoryczne oraz materiały
udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem osób
z niepełnosprawnością zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji,

► pomieszczenia, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy
UE oraz nazwa Programu informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS



KONTROLE KRZYŻOWE
Za realizację kontroli krzyżowych odpowiada IZ lub IK Umowę Partnerstwa
i prowadzona jest na określonej próbie beneficjentów. Kontrole krzyżowe podlegają
weryfikacji danych zamieszczonych w systemie informatycznym dotyczących
wydatków przedłożonych do rozliczenia we wnioskach o płatność pod katem
wystąpienia podwójnego finansowania tych samych wydatków.
Identyfikacja wydatków następuje na podstawie  numerów NIP wystawców
dokumentów finansowo-księgowych

I. Kontrole krzyżowe programu - prowadzone w odniesieniu do beneficjentów
realizujących więcej niż jeden projekt w ramach danego PROGRAMU

II Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW/PO „Rybactwo i Morze” –
prowadzone są w odniesieniu do beneficjentów realizujących projekty zarówno w
danym PROGRAMIE jak i w PROW i PO RYBY 2014-2020

III Kontrole krzyżowe międzyokresowe i horyzontalne - prowadzone
w odniesieniu do różnych programów operacyjnych realizowanych
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 lub w ramach różnych perspektyw
finansowych



KONTROLE TRWAÓOŚCI
KONTROLE TRWAŁOŚCI

Kontrole trwałości dotyczą weryfikacji utrzymania wskaźników realizacji celów
szczegółowych PROGRAMU i obejmują projekty, w których wymóg
utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie. Kontrole
są prowadzone na próbie projektów podlegających kontroli trwałości.

KONTROLE DORAŹNE
Kontrole doraźne przeprowadzane są m. in. w przypadku:
- otrzymania przez WUP skarg dotyczących domniemanych  nieprawidłowości

lub zaniedbań ze strony beneficjenta,

- uchylania się przez beneficjenta od obowiązku składania wniosków
o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie lub stwierdzenia poważnych
nieprawidłowości podczas weryfikacji wniosków o płatność

Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach



NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Promocja projektu
• Błędy w przygotowywanych materiałach informacyjnych lub

promocyjnych (m.in. brak zapisów wynikających z umowy z WUP).

• Niewłaściwe oznakowanie prowadzonej dokumentacji projektu 
(np.: brak logotypów, informacji o współfinansowaniu projektu 
ze środków Unii Europejskiej).

• Brak informacji o okresie archiwizacji dokumentów dotyczących
realizowanego projektu.

• Brak oznaczenia sal szkoleniowych. 



Rekrutacja uczestników

• Niewłaściwie zakwalifikowani uczestnicy projektu – brak zgodności
z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

• Brak oświadczeń potwierdzających  kwalifikowalność uczestników na dzień
rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia.

• Nieuprawniony  zapis w regulaminie uczestnictwa w projekcie  nakazujący
zwrot kosztów szkolenia w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału
w projekcie.



Personel projektu
• Niejasno sformułowane umowy dotyczące zatrudnienia personelu

w projekcie (umowy na czas nieokreślony i czas określony)

• Nieprawidłowy (uniemożliwiający zweryfikowanie) sposób dokumentowania
czasu pracy pracowników projektu

Realizacja form wsparcia
• Niezgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie

i harmonogramem projektu (opóźnienia w rozpoczęciu form wsparcia, brak
pełnych grup szkoleniowych).

• Brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie doradztwa 
zawodowego. 



• Brak list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych i/lub
cateringu.

• Dzienniki zajęć uzupełnione z wyprzedzeniem lub opóźnieniem / brak
uzupełniania  dzienników zajęć na bieżąco.

• Brak harmonogramów realizowanych form wsparcia  lub przesyłanie
harmonogramów w terminie późniejszym niż określony w umowie
o dofinansowanie projektu.

• Niska frekwencja uczestników  na zajęciach szkoleniowych

• Niezgodność podpisów na listach obecności na szkoleniach z faktyczną
liczba uczestników zajęć



Dokumentacja projektu
• Brak spójności pomiędzy danymi zawartymi w  formularzach

zgłoszeniowych uczestników projektu, a informacjami jakie wymagane
są w PEFS

• Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi wykonującemu
zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją projektu bez zawarcia
stosownej umowy zgodnej  z postanowieniami umowy

Zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku

• Protokoły  z wyboru wykonawcy nie zawierają wszystkich wymaganych
informacji

• Brak kryteriów oceny ofert składanych w ramach postępowania (poza ceną)
• Brak dokumentów potwierdzających szacowanie wartości zamówienia



Dokumentacja finansowa 
• Niewłaściwie wskazane numery dokumentów księgowych w załączniku

do wniosku o płatność.

• Opisy dowodów księgowych nie zawierają zapisów potwierdzających ich
weryfikację pod kątem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

• Brak opisów na dokumentach finansowych potwierdzających dokonanie
wydatku zgodnie z Zasadą konkurencyjności.

• Nieprawidłowe wartości wynagrodzenia brutto zawarte na listach płac,
rachunkach.

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ BENEFICJENTÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM



Dziękuję  za uwagę 
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