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Prawidłowe wdrażanie projektu przez beneficjenta. 
Jak ustrzec się błędów/nieprawidłowości w realizacji projektów?

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Warszawa, 11.04.2018 r.

Nieprawidłowość: każde naruszenie prawa unijnego lub prawa
krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające
z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego
zaangażowanego we wdrażanie Europejskiego Funduszu
Strukturalnego i Inwestycyjnego (EFSI), które ma lub może mieć
szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii
nieuzasadnionym wydatkiem.
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W jakich obszarach występują nieprawidłowości?

1. zamówienia publiczne,

2. przyznanie dofinansowania nieuprawnionemu beneficjentowi,

3. refundacja wydatków niekwalifikowalnych,

W jakich obszarach występują nieprawidłowości?

4. przedstawianie we wniosku o płatność niekompletnej,

nieprawidłowej lub sfałszowanej dokumentacji potwierdzającej

poniesienie wydatków,

5. brak realizacji przez beneficjenta działań przewidzianych

w projekcie,

6. realizacja projektu niezgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa.
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Konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości:

1. Zwrot środków

2. Sankcje karne i administracyjne:

- zawiadomienie organów ścigania,

- wykluczenie z możliwości otrzymania dofinansowania.

Wykrywanie nieprawidłowości
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Projekt

Ocena wniosku 
o dofinansowanie

Kontrola procedur 
zawierania umów

Weryfikacja 
wniosku o 
płatność

Kontrola na 
miejscu realizacji 

projektu 

Kontrola na wielu etapach

możliwość uznania wydatków za niekwalifikowalne na każdym z 

etapów

Przykłady obszarów źle funkcjonujących

• Nieaktualna dokumentacja inicjująca projekt (DIP), plan komunikacji

• Brak rejestrów: zagadnień, jakości, zleceń umów, zamówień publicznych

• Brak karty jakości produktów

• Dokumentacja zarządcza odzwierciedlająca stan aktualny struktury projektowej,
podział kompetencji jest nieaktualna
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Przykłady obszarów źle funkcjonujących

• Beneficjent nie posiada dokumentów, z których wynika delegowanie pracowników do
poszczególnych zadań

• Brak procedury określającej ścieżkę procedowania w przypadku angażowania
pracowników Beneficjenta do projektu

• Nie funkcjonują w jednostce procedury przejrzystości/etyki, tzw. antykorupcyjne,
brak szkolenia pracowników i podnoszenie świadomości

• Brak etapowania i reakcji w przypadku przekroczenia terminu osiągnięcia kamieni
milowych, a także wcześniejszego monitorowania

• Brak stosowania metodyki zarządzania projektami wskazanej w dokumentacji

• Brak przepływu informacji, rzadkie spotkania Komitetu sterującego, brak
dokumentowania ustaleń, w szczególności dot. przekroczenia tolerancji.

• Pracownicy komórek pośrednich tj. kadry i płace, księgowość, zamówienia publiczne
nie identyfikują się z realizowanym projektem

• W przypadku realizacji kilku projektów przez jednego Beneficjenta brak wymiany
informacji, doświadczeń np. wspólne zamówienie publiczne wskazane z inną datą
w harmonogramach kamieni milowych

Przykłady obszarów źle funkcjonujących
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• Kierownik projektu nie ma realnego wpływu na zespół projektowy

• System motywowania kierowników projektów / pracowników nie jest stosowany

• Beneficjent nie monitoruje zmian legislacyjnych niezbędnych do funkcjonowania
projektu, niezbędna eskalacja w przypadku braku wprowadzenia niezbędnych zmian

• System zarządzania i kontroli nie zapewnia dokładnego określenia zakresu zadań
i obowiązków pracowników, który ma na celu wyeliminowanie dowolności
w określeniu sposobu pracy i procedowania

Przykłady obszarów źle funkcjonujących

• Brak kontroli wewnętrznej w jednostce

• Beneficjent nie określił metodologii pomiaru wskaźników produktu i rezultatu
(utrudniona weryfikacja osiągnięcia wskaźników przez Beneficjenta)

• Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych prowadzona w sposób
uniemożliwiający identyfikację elementów rozliczonych w ramach projektu

• Beneficjent dokonał zmiany lub modyfikacji zakresu rzeczowego projektu bez
zgody instytucji udzielającej wsparcia (np. zakup innych urządzeń niż wskazanych
w liście wydatków kwalifikowanych)

• Beneficjent nie monitoruje efektywności projektu, jak realizacja projektu wpływa
na zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji, ew. zmniejszenie kosztów
po stronie obywatela, wzrost bezpieczeństwa (brak narzędzi)

Przykłady obszarów źle funkcjonujących
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Najczęściej nieprawidłowości powstają wskutek naruszenia

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

• zastosowanie niewłaściwego trybu zamówienia publicznego,

• niedochowanie warunków związanych z udzieleniem zamówienia
publicznego, np. błędne ogłoszenie lub brak publikacji ogłoszenia
o zamówieniu (brak publikacji ogłoszenia o zmianie warunków
zamówienia),

• nierówne traktowanie wykonawców (żądanie dokumentów, który nie
były niezbędne do przeprowadzenia postępowania),

• nieuprawnione zmiany istotnych warunków umowy z wykonawcą.

Prócz nieprawidłowości w pzp…

- nieprawidłowości mogą wystąpić podczas refundacji wydatków 
niekwalifikowalnych, np.:

a) podwójne sfinansowanie tego samego wydatku,

b) zrefundowanie wydatku podlegającego finansowaniu w ramach innego
programu współfinansowanego ze środków publicznych,

c) wydatków niezwiązanych z realizowanym projektem, wydatków 
nieuzasadnionych (związanych z realizowanym projektem, lecz zbędnych),

d) wydatków zawyżonych,

e) nieuwzględnienie przychodów uzyskiwanych przez beneficjenta
w związku z realizowanym projektem;
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Prócz nieprawidłowości w pzp…

- przedstawianie we wniosku o płatność niekompletnej, nieprawidłowej lub
sfałszowanej dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków;

− brak realizacji przez beneficjenta działań przewidzianych w projekcie;

− realizacja projektu niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. 
realizacja przedsięwzięcia bez pozwoleń (decyzji) wymaganych przepisami 
prawa budowlanego.

Nieprawidłowości wykryte w trakcie realizacji projektów 

ramach I osi POPC

Naruszenia PZP

Przygotowanie i udzielenie zamówienia w sposób 
niezapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i 
równego traktowania oferentów

Nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert

Wybór wykonawcy niespełniającego warunków udziału w 
postępowaniu

Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty

Naruszenia Wytycznych

Przygotowanie WoD
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Nieprawidłowości wykryte w trakcie realizacji projektów 

ramach II i III osi POPC

Naruszenia PZP

Posłużono się nazwami własnymi bez 
dopuszczenia równoważnych rozwiązań

Niedopełnienie obowiązku umieszczenia 
zapytania ofertowego na stronie internetowej

Wybór wykonawcy niespełniającego 
warunków udziału w postępowaniu

Przedwczesne i nieuzasadnione wykluczenie 
wykonawcy

Udzielenie zamówienia niezgodnie z trybem

Wartość zawartej umowy o wykonanie 
zamówienia przewyższa kwotę wskazaną w 
ofercie Wykonawcy 

Naruszenia zasady proporcjonalności 
wymogów, ograniczając zasadę prawa do 
korzystania z potencjału innych podmiotów

Naruszenia Wytycznych

Nieuwzględnienie w budżecie obowiązującego 
WoD kosztów wykazywanych we WoP

Nie udokumentowanie poprawności 
oszacowania wartości zamówienia na zakup 
usługi szkoleniowej

Wynagrodzenie za pracę związaną z realizacją 
przedmiotowego projektu w ramach jednego 
stanowiska otrzymało jednocześnie dwóch 
pracowników
Beneficjent nie prowadził rejestru uczestników 
konferencji i nie przedłożył listy obecności 
podpisanej przez uczestników konferencji

Niezaewidencjonowanie wydatków na 
wyodrębnionej dla projektu ewidencji 
księgowe

Zakup materiału promocyjnego bez 
zachowania zasad promocji

Zgłaszanie nadużyć finansowych w POPC

Na stronie internetowej cppc.gov.pl utworzona została zakładka „przeciwdziałanie
nadużyciom”, w której zamieszczono kluczowe dokumenty i publikacje dotyczące
nadużyć finansowych.

W zakładce znajduje się również odniesienie do formularza znajdującego się na
stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju służącego zgłaszaniu
podejrzenia nadużyć lub nieprawidłowości w POPC. Dodatkowo zgłoszenia
można wysyłać bezpośrednio do CPPC na adres nieprawidlowosci@cppc.gov.pl.
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Dziękuję za uwagę

Michał Jarosz

Naczelnik Wydziału Systemowego 

Departament Systemowy CPPC


