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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.IV.804.7.2021

Informacja pokontrolna 
z kontroli planowej nr 18/2021 służącej potwierdzeniu spełniania kryteriów 

desygnacji, 

przeprowadzona w Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Kielcach

Kielce, czerwiec 2021 r.

(wersja ostateczna) 
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1. Jednostka kontrolowana

Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (dalej WUP w Kielcach) realizujące 
zadania wynikające z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej IP RPO WŚ)

2. Jednostka kontrolująca

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz 
Departament Certyfikacji  i Desygnacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Kontrola została przeprowadzona przez zespół składający się z: 

• dwóch pracowników Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach na podstawie upoważnień nr 116/2021 i nr 117/2021 z dnia 30 marca 2021 r. oraz 

• trzech pracowników Departamentu Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej: na podstawie upoważnienia MFiPR/10-UDK/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

3. Termin kontroli

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 19 maja 2021 r. 
w trybie pracy zdalnej.

4. Cel i zakres kontroli

Celem kontroli było potwierdzenie spełniania przez IP RPO WŚ – WUP w Kielcach następujących 
kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII rozporządzenia nr 1303/2013: 

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

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

Kontrola została przeprowadzona w Instytucji Pośredniczącej  RPO WŚ - Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Kielcach i dotyczyła stosowania procedur w zakresie poprawności przeprowadzania naborów 
i kontraktacji, a także weryfikacji wniosków o płatność.

Kontrola została przeprowadzona na próbie dokumentacji, znajdującej się w IP RPO WŚ, dotyczącej 
przedmiotowych procesów, za których realizację odpowiedzialna jest instytucja.

W celu dokonania wyboru próby dokumentów do sprawdzenia w zakresie poprawności 
przeprowadzania naborów i kontraktacji, wygenerowano z systemu SL2014 dane dotyczące 
przeprowadzonych bezpośrednio przez IP RPO WŚ naborów wniosków o dofinansowanie. Następnie 
dokonano ich przeniesienia do programu Excel. 

Według danych na dzień 22 marca 2021 r. IP RPO WŚ ogłosiła w latach 2019-2021 7 naborów, 
wszystkie mają status „zakończony”. Wszystkie ww. nabory są w ramach 10 osi priorytetowej. 
Zdecydowano o wybraniu do kontroli po jednym naborze spośród naborów przeprowadzonych 
w trybie konkursowym oraz w trybie pozakonkursowym (w sposób celowy, tak, aby były podpisane 
umowy o dofinansowanie). Wybrano do kontroli następujące nabory: 

• RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 (tryb konkursowy)
• RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 (tryb pozakonkursowy)
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Podczas kontroli na miejscu w ramach ww. naborów zostały wylosowane do sprawdzenia po dwa 
wnioski o dofinansowanie:

 dla naboru nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 (tryb konkursowy) wylosowano wnioski 
o dofinansowanie o numerach:

• RPSW.10.05.00-26-0001/19
• RPSW.10.05.00-26-0002/19

 dla naboru nr 10.01.00-IP.01-26-300/20 (tryb pozakonkursowy) wylosowano wnioski 
o dofinansowanie o numerach:

• RPSW.10.01.00-26-0001/20
• RPSW.10.01.00-26-0013/20

W celu dokonania wyboru próby dokumentów do sprawdzenia w zakresie weryfikacji wniosków 
o płatność,  wygenerowano z systemu SL2014 raport przy użyciu narzędzia Oracle BI. Według danych 
na dzień 22 marca 2021 r. IP RPO WŚ zweryfikowała w 2020 i 2021 roku łącznie 204 wnioski 
o płatność. Do próby wybrano w sposób losowy za pomocą funkcji los.zaokr trzy wnioski 
beneficjentów o płatność o numerach: 

• RPSW.10.02.01-26-0062/17-010,
• RPSW.10.01.00-26-0011/20-001,
• RPSW.10.02.01-26-0030/17-010.

Dla powyższych (wylosowanych) wniosków o płatność, zweryfikowane zostały kontrole oraz ew. 
istnienie rejestru obciążeń na projekcie.

Dodatkowo dokonano doboru celowego jednego wniosku o płatność, w zakresie kontroli zarządczych, 
w odniesieniu do wydatków w ramach instrumentów finansowych o numerze:

• RPSW.10.04.01-26-0055/17-004.

Zespół kontrolujący dokonał również sprawdzenia procedur w zakresie sporządzania deklaracji 
wydatków do IZ RPO WŚ. W latach 2020-2021 IP przekazała 15 deklaracji do IZ. W sposób losowy, 
do próby weszły deklaracje o numerach:

• RPSW.IP.01-D07/19-02
• RPSW.IP.01-D12/19-00

5. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

5.1. Nabory

5.1.1. Nabór w trybie konkursowym RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 na realizację projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 
Otwarty rynek pracy, Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, dotyczący wzrostu adaptacyjności MŚP 
w regionie będących wynikiem zrealizowanych usług rozwojowych.

Podstawy prawne procedury konkursowej:

 art. 38 ust. 1 pkt 1 i art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.); dalej: „ustawa wdrożeniowa”)  
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 Rozdział 6 – Tryb konkursowy Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów 
wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 13 lutego 2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, wybór projektów do dofinansowania następuje 
w trybie konkursowym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej:

 w trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu 
organizowanego i prowadzonego przez właściwą instytucję,

 konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły 
kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę 
punktów albo uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota 
przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie 
dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Nabór w trybie konkursowym został ogłoszony przez IOK (WUP) zgodnie z „Harmonogramem 
naborów wniosków o dofinansowanie na 2019 r.” zatwierdzonym Uchwałą 9/18 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu naboru wniosków 
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŚ na lata 2014-2020 na rok 2019 – data publikacji 
na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 30 listopada 2018 r. 

Zmiany Harmonogramu zostały przyjęte Uchwałami nr 169/19 z dnia 23 stycznia 2019 r., nr 306/19 
z dnia 6 marca 2019 r., nr 566/19 z dnia 15 maja 2019 r., (publikacja 14.06.2019),  nr 873/19 z dnia 
24 lipca 2019 r.

Uchwałą nr 212/2019 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 maja 2019 r. przyjęto zaktualizowane Kryteria wyboru 
projektów dotyczących Działania 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/16 w ramach Osi priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy”, 
Działanie 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” RPO WŚ 
na lata 2014-2020 ogłoszony został w dniu 21 października 2019 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Kielcach - Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 21.10.2019 r.  - to data publikacji ogłoszenia o konkursie 
zamieszczona na stronie internetowej:

 WUP: http://rpows.wup.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:rpsw-
10-05-00-ip-01-26-284-19&catid=98&Itemid=808) oraz 

 na stronie portalu: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/105-przystosowanie-
pracownikow-przedsiebiorstw-i-przedsiebiorcow-do-zmian-projekty-konkursowe-2/)

Zgodnie z pkt. 5.7.1 ppkt. 7 IW WUP-IP (wersja 9.1), IOK ogłasza konkurs „co najmniej 30 dni przed 
planowanym rozpoczęciem naboru wniosków”. Termin został zachowany i jest zgodny z art. 40 ust.1 
ustawy wdrożeniowej.

Termin składania wniosków o dofinansowanie wyznaczono od dnia 22.11.2019 r. do 29.11.2019 r. 
Informacja o naborze na stronie rpows.wup.kielce.pl zawierała:

 Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty 
Rynek Pracy, Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 
do zmian (projekty konkursowe)

 Regulamin_konkursu_10.05.00__2019 wraz z następującymi załącznikami:

Zalacznik_nr_1_-_Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu

Zalacznik_nr_2_-
__Wzor_karty_weryfikacji_warunków_formalnych_WND_projektu_konkursowego_w_ramach
_RPOWS

Zalacznik_nr_2_-
_Wzor_karty_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego

Zalacznik_nr_3_-_Wzory_Protokolow_-_negocjacje

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://rpows.wup.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:rpsw-10-05-00-ip-01-26-284-19&catid=98&Itemid=808
http://rpows.wup.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:rpsw-10-05-00-ip-01-26-284-19&catid=98&Itemid=808
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/105-przystosowanie-pracownikow-przedsiebiorstw-i-przedsiebiorcow-do-zmian-projekty-konkursowe-2/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/105-przystosowanie-pracownikow-przedsiebiorstw-i-przedsiebiorcow-do-zmian-projekty-konkursowe-2/
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Regulamin_konkursu_10.05.00__2019.docx
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_1_-_Instrukcja_wype%C5%82niania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu.pdf
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_2_-__Wzor_karty_weryfikacji_warunk%C3%B3w_formalnych_WND_projektu_konkursowego_w_ramach_RPOWS.docx
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_2_-__Wzor_karty_weryfikacji_warunk%C3%B3w_formalnych_WND_projektu_konkursowego_w_ramach_RPOWS.docx
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_2_-__Wzor_karty_weryfikacji_warunk%C3%B3w_formalnych_WND_projektu_konkursowego_w_ramach_RPOWS.docx
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_2_-_Wzor_karty_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego.docx
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_2_-_Wzor_karty_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego.docx
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_3_-_Wzory_Protokolow_-_negocjacje.doc
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Zalacznik_nr_4_-_Zalozenia_do_PSF_2019

Zalacznik_nr_1_do_zalozen_do_PSF_-
_minimalny_zakres_regulaminu_wsparcia_dla_przedsiebiorcow_i_pracownikow_w_ramach_
PSF_2019_-_wzor

Zalacznik_nr_2_do_zalozen_do_PSF_-
_minimalny_zakres_wniosku_o_dofinansowanie_uslugi_rozowojowej_-_wzor

Zalacznik_nr_3_do_zalozen_do_PSF_-_minimalny_zakres_umowy_wsparcia_-_wzor

Zalacznik_nr_4_do_zalozen_do_PSF_-_minimalny_zakres_wniosku_o_refundacje_-_wzor

Informacja o naborze na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl zawierała:

 Treść ogłoszenia o naborze wniosków
 Regulamin konkursu RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 (bez załączników)
 Wzór wniosku o dofinansowanie
 Wzór umowy o dofinansowanie

Art. 40 ust. 2 ustawy wdrożeniowej określa co powinno (co najmniej) zawierać ogłoszenie o konkursie 
tj:

1) nazwę i adres właściwej instytucji;
2) określenie przedmiotu konkursu, w tym typów projektów podlegających dofinansowaniu;
3) określenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie;
4) określenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu lub 

maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania projektu;
5) określenie terminu, miejsca i formy składania wniosków o dofinansowanie projektu;
6) określenie sposobu i miejsca udostępnienia regulaminu konkursu;
7) informację, czy konkurs jest podzielony na rundy.

Wymogi w zakresie pkt. od 1) do 6) IOK wypełniła częściowo. Ogłoszenie konkursu zawiera 
informacje obowiązujące od dnia 25 października 2019 r., brak natomiast ogłoszenia z dnia 
21.10.2019 r. Dodatkowo na stronie internetowej WUP i portalu nie opublikowano informacji czy 
konkurs jest podzielony na rundy.

Wg złożonych wyjaśnień z dnia 14.05.2021 r.: „WUP ogłosił konkurs zamknięty więc z założenia nie 
mogło w nim być rund. WUP uznał, że w takim przypadku nie ma konieczności dokonywania zapisu, iż 
nie jest on podzielony na rundy. Obowiązek taki musiałby być spełniony wyłącznie w sytuacji gdyby 
konkurs zakładał podział na rundy”. 

Jednakże w samych regulaminie przedmiotowego konkursu IOK kilkukrotnie odnosiła się do zapisów 
„(…) konkursu lub rundy konkursu (…)”.  Przyjęte przez IOK rozwiązanie może powodować trudności 
w odbiorze przez adresata konkursu informacji nt. przeprowadzanego postępowania w zakresie 
naboru wniosków o dofinansowanie. Zapisy regulaminu konkursu skierowane do potencjalnych 
wnioskodawców powinny być jednoznaczne i nie budzące wątpliwości. 

Jednocześnie, odnośnie art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 oraz art. 41 ust.5 ustawy wdrożeniowej „Właściwa 
instytucja podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz na 
portalu, regulamin konkursu oraz jego zmiany, wraz z ich uzasadnieniem, oraz termin, od którego są 
stosowane”. Na żadnej ze stron internetowych, w ogłoszeniu konkursu, nie opublikowano informacji 
dotyczących konkursu przed datą 25 października 2019 r., czyli danych dotyczących przedmiotowego 
naboru przed ogłoszonym Komunikatem dotyczącym zwiększenia alokacji konkursu RPSW.10.05.00-
IP.01-26-284/19 z dnia 25 października 2019 r. Zarówno ogłoszenie konkursu jak i opublikowany 
Regulamin konkursu (datowany na dzień 21 października 2019 r.) zawierają informacje 
o zwiększeniu alokacji, czyli dane obowiązujące od 25 października 2019 r. 
Zgodnie z obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 13 lutego 2018 r. i zapisami 
Podrozdziału 6.3 – Organizacja konkurs pkt. 6  „W przypadku zmiany regulaminu IOK zamieszcza 
w każdym miejscu, w którym podała do publicznej wiadomości regulamin informację o jego zmianie, 
aktualną treść regulaminu, uzasadnienie oraz termin, od którego zmiana obowiązuje. IOK udostępnia 

http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_4_-_Zalozenia_do_PSF_2019.doc
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_1_do_zalozen_do_PSF_-_minimalny_zakres_regulaminu_wsparcia_dla_przedsiebiorcow_i_pracownikow_w_ramach_PSF_2019_-_wzor.doc
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_1_do_zalozen_do_PSF_-_minimalny_zakres_regulaminu_wsparcia_dla_przedsiebiorcow_i_pracownikow_w_ramach_PSF_2019_-_wzor.doc
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_1_do_zalozen_do_PSF_-_minimalny_zakres_regulaminu_wsparcia_dla_przedsiebiorcow_i_pracownikow_w_ramach_PSF_2019_-_wzor.doc
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_2_do_zalozen_do_PSF_-_minimalny_zakres_wniosku_o_dofinansowanie_uslugi_rozowojowej_-_wzor.doc
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_2_do_zalozen_do_PSF_-_minimalny_zakres_wniosku_o_dofinansowanie_uslugi_rozowojowej_-_wzor.doc
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_3_do_zalozen_do_PSF_-_minimalny_zakres_umowy_wsparcia_-_wzor.doc
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_4_do_zalozen_do_PSF_-_minimalny_zakres_wniosku_o_refundacje_-_wzor.doc
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Regulamin_konkursu_10.05.00__2019.docx
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/Zalacznik_nr_1_-_Instrukcja_wype%C5%82niania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu.pdf
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/pobierz-wzory-dokumentow/item/275-wzory-umow-decyzji-oraz-zalacznikow-do-umowy-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego
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w szczególności na swojej stronie internetowej oraz portalu poprzednie wersje dokumentacji 
konkursowej, w tym regulaminów.”

Dodatkowo zgodnie z treścią pkt.1.1.4 Regulaminu konkursu „IOK poinformuje wszystkich 
Wnioskodawców o wprowadzonych do Regulaminu zmianach wraz z wyjaśnieniem. Informacja taka 
zostanie podana we wszystkich formach komunikacji, w jakich zostało opublikowane ogłoszenie 
o konkursie (w tym również w formie informacji „Zmiany Regulaminu konkursu” zamieszczonej na 
stronie internetowej IOK http://www.rpows.wup.kielce.pl/).” 

Z przekazanych przez WUP Zespołowi Kontrolującemu dokumentów do kontroli, wynika że IOK nie 
spełniła powyższych wymogów, które jednoznacznie wskazują na to, iż nie powinno się zastępować 
poprzednich informacji bieżącymi. Należy publikować zarówno pierwotne, jak i zmienione wersje 
dokumentów. 

Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu były podejmowane przez Wydział Polityki Rynku 
Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.

Właściwa instytucja, w tym przypadku WUP-IP przeprowadza konkurs na podstawie określonego 
przez siebie regulaminu.

Zasady przeprowadzenia konkursu IOK określiła w Regulaminie konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-
26-284/19 (październik 2019 r.) podpisanym przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach (datą podpisania/zatwierdzenia jest dzień 21 października 2019 r.). Dostępny na stronach 
internetowych Regulamin uwzględniał komunikat z 25.10.2019 r. w sprawie zwiększenia alokacji, 
natomiast nie jest dostępny regulamin konkursu obowiązujący przed zmianą alokacji. Dodatkowo 
niezrozumiała jest data zatwierdzenia przedmiotowego regulaminu (po zmianach).  

W związku z powyższym ZK poprosił IOK o wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia 
WUP z dnia 14.05.2021 r.: „Regulamin konkursu zatwierdzony datą 21.10.2019 r. zawierał niższą 
kwotę alokacji i był dostępny na stronie internetowej WUP. Z chwilą zwiększenia alokacji 
dokonano jego aktualizacji wyłącznie w zakresie kwoty alokacji i zamieszczono stosowny 
komunikat podpisany przez Dyrektora WUP”.
W myśl z art. 41 ust. 2 pkt. 3, 8 oraz ust. 5 ustawy wdrożeniowej Regulamin konkursu zawiera m.in.

(…) 3) formę konkursu, w tym wskazuje, czy konkurs jest podzielony na rundy;

8) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie wraz z informacją w zakresie 
możliwości jej zwiększenia;

5. Właściwa instytucja podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie 
internetowej oraz na portalu, regulamin konkursu oraz jego zmiany, wraz z ich uzasadnieniem, oraz 
termin, od którego są stosowane (…). 

Wymienione wymogi nie zostały spełnione w przekazanym do kontroli Regulaminie konkursu. 
Pozostałe warunki art. 41 ust 2 zostały spełnione.

Dodatkowo odnośnie art. 41 ust.2 pkt. 6 ustawy wdrożeniowej dotyczącego wzoru umowy 
o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu WUP wyjaśnił, że „w Regulaminie 
konkursu znajduje się link odsyłający do umowy zatwierdzonej przez Zarząd Województwa”. 

W punkcie 4.6 ppkt.14 zamieszczono link do strony internetowej rpowś 2014-2020, gdzie 
udostępniono minimalne wzory umów o dofinansowanie. 

Regulamin konkursu przewidywał m.in. następujące etapy oceny wniosków: 

 Weryfikację warunków formalnych dokonywaną przez co najmniej jednego pracownika IOK 
w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przed rozpoczęciem oceny 
spełniania przez dany wniosek kryteriów dopuszczających na etapie oceny merytorycznej 
obejmującą:

- weryfikację ew. braków w zakresie warunków formalnych. Wnioskodawca uzupełnia wniosek 
w terminie wskazanym przez IOK, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, 

- weryfikację oczywistych omyłek. Wnioskodawca poprawia tę omyłkę w terminie wskazanym 
przez IOK , nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni pod rygorem pozostawienia wniosku 
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bez rozpatrzenia albo IOK poprawia oczywistą omyłkę z urzędu informując o tym wnioskodawcę 
w w/w terminie.

 Ocenę merytoryczną wniosku przez Komisję Oceny Projektów w terminie nie późniejszym niż 
60 dni od daty dokonania weryfikacji warunków formalnych wszystkich projektów (przy 
złożeniu max. 200 wniosków), które podlegały tej ocenie. Regulamin przewidywał również 
możliwość wydłużenia oceny merytorycznej w przypadku złożenia więcej niż 200 projektów 
w ramach konkursu, jednakże termin dokonania oceny merytorycznej nie mógł przekroczyć 
120 dni od daty weryfikacji warunków formalnych, niezależnie od liczby wniosków.  

Ogółem ramach konkursu wpłynęło 4 wnioski o dofinansowanie. Trzy wnioski przeszły ocenę 
warunków formalnych i zostały przekazane do oceny merytorycznej, natomiast jeden wniosek pozostał 
bez rozpatrzenia ponieważ nie została dostarczona jego wersja papierowa. Warunki przyjmowania 
wniosków w ramach konkursu zostały opisane w pkt. 1.7 Składanie wniosku o dofinansowanie 
Regulaminu przedmiotowego konkursu.  

Karty oceny formalnej i merytorycznej stanowiły odpowiednio Załącznik 9 – Wzór karty weryfikacji 
warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 
2014-2020 i Załącznik 10 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu 
konkursowego  w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 do „Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Kielcach  Pełniącego Rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 
8i, 8iii oraz 8v osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” – sierpień 2019 r. wersja 9.1 
zatwierdzonych Uchwałą nr 1002/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 
2019 r. w sprawie: Zatwierdzenia wersji 9.1 dokumentu pn. "Instrukcje wykonawcze Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 
8iii oraz 8v Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" w związku z aktualizacją części 
procedur”.  

Powyższe karty były również Załącznikami nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-
284/19 (data zatwierdzenia 21 października 2019 r.). Wzór karty oceny merytorycznej wniosku 
o dofinansowanie projektu konkursowego  w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – obowiązujący dla 
naborów ogłoszonych przed 23 października 2019r. stanowił też Załącznik nr 7 do Regulaminu KOP 
zatwierdzonego 31 października 2019 r., czyli po ogłoszeniu regulaminu konkursu. Pomiędzy zał. nr 2 
(w zakresie oceny merytorycznej) i zał. nr 7 występują rozbieżności. Załącznik 7 np. nie zawiera 
wymienionych w Załączniku 2 kryteriów dostępu, które były oceniane przez KOP. Poza tym w/w 
załączniki np. w zakresie kryteriów dostępu nie są spójne z Załącznikiem 10 do IW WUP-IP.

Na tę okoliczność WUP w złożonych Wyjaśnieniach z dnia 14.05.2021 r. poinformował: „Karty oceny 
merytorycznej zamieszczone w regulaminie konkursu były zgodne z tymi, na których oceny 
dokonywali eksperci. Regulamin KOP został zatwierdzony po ogłoszeniu konkursu, ale przed 
dokonywaniem ocen i nie miało to żadnego wpływu na ich przebieg. Z żadnych przepisów nie wynika, 
że regulamin KOP musi być zatwierdzony przed zatwierdzeniem regulaminu konkursu. Dodatkowo 
niezgodność załączników z Instrukcjami Wykonawczymi wynika z faktu, iż karty oceny merytorycznej 
zmieniają się z dużą częstotliwością, natomiast zmiany IW dokonuje się generalnie raz w roku. 
Kryteria dostępu wypełnia się wyłącznie w kartach stanowiących załącznik do regulaminu konkursu, 
a nie Regulaminu KOP. Wynika to z faktu, iż kryteria do poszczególnych konkursów są różne więc 
załączniki do IW czy regulaminu KOP nie są wypełniane.”

Należy podkreślić, iż ZK nie kwestionował zatwierdzenia Regulaminu KOP w dniu 31.10.2019 r., czyli 
po zatwierdzeniu Regulaminu konkursu z dnia 21.10.2019 r. Natomiast wątpliwości dotyczą braku 
spójności między Załącznikiem nr 7 do Regulaminu KOP zatwierdzonego 31 października 2019 r., 
czyli po ogłoszeniu regulaminu konkursu, a załącznikiem 2 do Regulaminu Konkursu, na których KOP 
dokonywał oceny. Pomiędzy zał. nr 2 (w zakresie oceny merytorycznej) i zał. nr 7 występują 
rozbieżności. Załącznik 7 np. nie zawiera wymienionych w Załączniku 2 kryteriów dostępu, które były 
oceniane przez KOP. Zgodnie z Podrozdziałem 6.4 pkt.1 i 10 Wytycznych Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 13 lutego 2018 r. „Rzetelnej i bezstronnej oceny spełniania kryteriów przez projekt 
dokonuje KOP, powołana przez właściwą instytucję (…)” oraz „KOP dokonuje oceny na opracowanych 
przez IOK stosownych formularzach oceny (np. karty oceny projektu) lub w dedykowanych systemach 
informatycznych. Powinny one umożliwiać przygotowanie uzasadnienia wyniku oceny kryteriów 
zgodnie z zasadą określoną w rozdziale 4 pkt.1 lit. b”. Dublowanie kart oceny merytorycznej i brak ich 
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spójności może wprowadzać członków KOP, dla których regulamin KOP jest dokumentem 
określającym zasady oceny projektów, w błąd. Poza tym, dwukrotne zamieszczanie kart oceny 
dotyczących jednego  postępowania konkursowego bez wyjaśnienia celu, jakiemu ma to służyć, 
powoduje obciążenia administracyjne i zwiększa potencjał wystąpienia błędu. 

Zgodnie z procedurą 5.7.3 pkt. 7 i 8 IW „Dyrektor/Wicedyrektor WUP powołuje członków Komisji 
Oceny Projektów spośród pracowników IP oraz ewentualnie ekspertów (…) oraz określa regulamin jej 
pracy” - Zarządzeniem nr 8/2019 Dyrektora WUP w Kielcach z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie 
zmiany Zarządzenia nr 19/2018 Dyrektora WUP z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania KOP 
wprowadzono zmiany w zakresie składu KOP. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 19/2018 wraz 
ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 27/2018 Dyrektora WUP z dnia 28.06.2018 r. nie 
uległy zmianie.

Oceny wniosków dokonywała Komisja Oceny Projektów w oparciu o Regulamin KOP stanowiący 
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 
31 października 2019 r. 

Ocena merytoryczna projektu obejmowała sprawdzenie, czy projekt spełniał kryteria wyboru projektu: 
dopuszczające, horyzontalne, dostępu i merytoryczne. W ocenie każdego projektu uczestniczyło 
dwóch członków Komisji Oceny Projektów, w skład której wchodziło 23 pracowników IOK (Instytucji 
Organizującej Konkurs) i 2 ekspertów. W konkursie RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 do wyrażenia 
opinii w stosunku do jednego wniosku o dofinansowanie powołano  4 ekspertów zewnętrznych, 
spośród których wylosowano 2 do oceny wniosku złożonego przez ŚCIiTT w Kielcach, w którym 
samorząd województwa posiada większość udziałów. Ekspertów wybrano z zaktualizowanego 
"Wykazu Kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020", przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 3790/18 z dnia18 kwietnia 2018 r. 

W dniu 06.12.2019 r. eksperci potwierdzili odbiór wniosku o dofinansowanie przekazanego im do 
oceny. Pozostałe dokumenty zostały wysłane do obu ekspertów e-mailem.

Zgodnie z art. 46 ust.4 „po rozstrzygnięciu konkursu albo rundy konkursu właściwa instytucja 
zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o składzie komisji oceny projektów” IOK 
zamieściła na stronie internetowej Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu RPSW.10.05.00.-
IP.01-26-284/19.

Zgodnie z art.16 ust 1 a ustawy wdrożeniowej oraz zgodnie z pkt. 5.7.3 pkt.9 IW WUP-IP, w dniu 
29.11.2019 r. do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęło pismo WUP informujące o losowaniu w dniu 
6 grudnia 2019 r. wniosków o dofinansowanie przewidzianych do oceny przez KOP. Przedstawiciel 
Wojewody, jako obserwator, nie uczestniczył w tym posiedzeniu KOP. 

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej 23 członków KOP  - uczestniczących w pracach KOP 
podpisało deklaracje poufności i oświadczenie pracownika o bezstronności, natomiast eksperci 
uczestniczący w ocenie podpisali deklaracje poufności i oświadczenia ekspertów o bezstronności.

Zarówno deklaracje poufności jak i oświadczenia o bezstronności stanowiły kolejno:

Załącznik nr 8 – Wzór Deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny merytorycznej, 

Załącznik nr 10  – Wzór Oświadczenia pracownika o bezstronności

Załącznik nr 11  – Wzór Oświadczenia eksperta o bezstronności do Regulaminu KOP.

Wymienione w Regulaminie KOP i podpisane przez członków KOP w/w dokumenty są niezgodne 
z załącznikami do Instrukcji Wykonawczych WUP IP z sierpnia 2019r. (wersja 9.1), tj. 

Załącznikiem nr 11 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznikiem nr 12  – Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności

Załącznikiem nr 13  – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.  

W wyżej wymienionym zakresie poproszono WUP o wyjaśnienie (pkt.7). W odpowiedzi na pkt. 5 
(dotyczył kart oceny merytorycznej) i 7 (dotyczył deklaracji poufności i oświadczeń o bezstronności) 
WUP udzielił łącznej odpowiedzi: 
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„AD 5 i 7. Karty oceny merytorycznej zamieszczone w regulaminie konkursu były zgodne z tymi, na 
których oceny dokonywali eksperci. Regulamin KOP został zatwierdzony po ogłoszeniu konkursu, ale 
przed dokonywaniem ocen i nie miało to żadnego wpływu na ich przebieg. Z żadnych przepisów nie 
wynika, że regulamin KOP musi być zatwierdzony przed zatwierdzeniem regulaminu konkursu. 
Dodatkowo niezgodność załączników z Instrukcjami Wykonawczymi wynika z faktu, iż karty oceny 
merytorycznej zmieniają się z dużą częstotliwością, natomiast zmiany IW dokonuje się generalnie raz 
w roku. Kryteria dostępu wypełnia się wyłącznie w kartach stanowiących załącznik do regulaminu 
konkursu, a nie Regulaminu KOP. Wynika to z faktu, iż kryteria do poszczególnych konkursów są 
różne więc załączniki do IW czy regulaminu KOP nie są wypełniane.”

Ocenie merytorycznej podlegały 3 wnioski o dofinansowanie. Na podstawie przeprowadzonej oceny 
sporządzono listę ocenionych projektów oraz listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały 
wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania). Ocenę 
merytoryczną pozytywnie przeszły 2 wnioski o dofinansowanie, natomiast jeden wniosek odrzucono 
z uwagi na to, że projekt nie spełniał kryterium dostępu nr 5.

Spośród dwóch pozytywnie ocenionych wniosków, dofinansowanie otrzymał jeden projekt - ten 
o najwyższej liczbie punktów. Żaden z wniosków nie został skierowany do negocjacji.

Na podstawie przeprowadzonej oceny merytorycznej KOP sporządził Listę projektów ocenionych 
w ramach konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 wraz z przyznanymi ocenami stanowiącą 
oraz Listę projektów, które spełniły kryteria w ramach konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 
i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania). Obie 
listy stanowią odpowiednio załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do Protokołu z posiedzenia KOP, a datą ich 
zatwierdzenia jest 13 grudnia 2019 r. 

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu przeprowadzonego w dniach od 
22 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r. z oceny merytorycznej wniosków został sporządzony 
i podpisany przez Przewodniczącego KOP w dniu 13 grudnia 2019 r. Komisja oceniała projekty 
w dniach 6 grudnia 2019 -13 grudnia 2019 r. 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w dniu 13.12.2019 r. zatwierdził listę rankingową 
projektów, które spełniły kryteria w ramach przedmiotowego konkursu. Tym samym został zachowany 
termin wynikający z procedury nr 5.7.6 pkt. 3 Instrukcji Wykonawczych RPO-WUP (wersja 9.1).

Lista projektów, które spełniły kryteria w ramach konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 
i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) 
została zamieszczona na stronie internetowej IP oraz portalu funduszy europejskich również 13 
grudnia 2019 r.  Zatem zostały dochowane zasady w zakresie publikacji informacji o wynikach naboru, 
zgodnie z procedurą nr 5.7.6 pkt. 5 i 6 Instrukcji Wykonawczej WUP IP (wersja 9.1).

Po zatwierdzeniu listy rankingowej, na podstawie procedury nr 5.7.6 pkt. 7 Instrukcji Wykonawczych 
wnioskom nadano właściwy status w LSI (3 dnia i 41 dnia od daty zatwierdzenia listy rankingowej 
projektów). 

Inni pracownicy dokonywali oceny formalnej i inni pracownicy dokonywali oceny merytorycznej.

5.1.2. Nabór w trybie pozakonkursowym RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 - Oś priorytetowa 10 
Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz 
podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)

Podstawy prawne procedury pozakonkursowej:

• art. 38 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 
z późn. zm.)

• Rozdział 7 – Tryb pozakonkursowy Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów 
wyboru projektów na lata 2014-2020, z dnia 13 lutego 2018 r., znak: MR/2014-2020/9(3)
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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 o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

• wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel, może być jedynie podmiot 
jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

• dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, 
lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub projekt dotyczy realizacji zadań publicznych.

Nabór nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 w ramach Osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy, 
Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej 
osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe) został ogłoszony został w dniu 13 stycznia 
2020 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Instytucję Pośredniczącą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Informacja o naborze została opublikowana na Portalu Funduszy Europejskich, na stronie IP-WUP 
oraz na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ.

Termin składania wniosków o dofinansowanie wyznaczono od 14 do 27 stycznia 2020 r. Ogłoszenie 
o naborze zawierało informacje niezbędne wnioskodawcom do złożenia wniosków o dofinansowanie, 
w tym m.in. podstawowe informacje na temat naboru, kwotę środków przeznaczoną na 
dofinansowanie projektów oraz warunki realizacji projektów w ramach naboru. Na stronie 
zamieszczono także:

 SZOOP RPOWS 2014-2020 (wersja 28),
 kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań,
 wytyczne w zakresie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu 

Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020,
 wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020,
 zasady realizacji projektów pozakonkursowych przez miejski i powiatowe urzędy pracy 

w województwie świętokrzyskim w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 
(…),

 Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 10.1 RPOWŚ 2014-
2020, 

 wzory kart oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego, 

 wzór umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych wraz ze wzorami załączników,
 inne załączniki: tabele wskaźników, plan działania WUP na 2020 r., wzory oświadczeń 

i upoważnień, wzór deklaracji poufności, wzór harmonogramu płatności.

Równocześnie dyrektorzy miejskiego i powiatowych urzędów pracy zostali wezwani przez dyrektora 
WUP Kielce do składania wniosków o dofinansowanie (pismo z dnia 13 stycznia 2020 r., znak: PRP-
I.6321.1-14.2019.KŻ, pismo zostało wysłane do wszystkich e-mailem w dniu 13.01.2020 r.).

W ogłoszeniu o naborze zawarto informację, że szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru, 
zasad realizacji i oceny projektów oraz wzory dokumentów aplikacyjnych określone zostały 
w zasadach realizacji projektów pozakonkursowych przez miejski i powiatowe urzędy pracy 
w województwie świętokrzyskim. „Zasady (…) w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz 
podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)” zostały 
podpisane przez Dyrektora WUP Kielce w dniu 13.01.2020 r. 

W dokumencie określono m.in. warunki realizacji projektów pozakonkursowych w zakresie aktywizacji 
zawodowej wynikające z RPOWŚ, kryteria ogólne i szczegółowe dla projektów pozakonkursowych 
powiatowych urzędów pracy, procedury oceny wniosków o dofinansowanie, formy finansowania 
i rozliczania projektów pozakonkursowych.

Kryteria wyboru projektów zostały przyjęte Uchwałą nr 229/2019 r. Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 grudnia 
2019 r. w sprawie: przyjęcia zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla 

http://rpows.wup.kielce.pl/images/pozakonkursowe/RPSW.10.01.00-IP.01-26-300-20/Zasady_realizacji_projektow_pup_w_ramach_rpows_w_2020_roku_.docx
http://rpows.wup.kielce.pl/images/pozakonkursowe/RPSW.10.01.00-IP.01-26-300-20/Zasady_realizacji_projektow_pup_w_ramach_rpows_w_2020_roku_.docx
http://rpows.wup.kielce.pl/images/pozakonkursowe/RPSW.10.01.00-IP.01-26-300-20/Zasady_realizacji_projektow_pup_w_ramach_rpows_w_2020_roku_.docx
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Działania 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej 
osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe). 

W odpowiedzi na wezwania do składania wniosków złożono 14 wniosków o dofinansowanie (wszyscy 
wezwani wnioskodawcy). Wnioski zostały złożone w wyznaczonym terminie. Badane dwa wnioski 
zostały zarejestrowane i nadano im numer kancelaryjny wniosku. 

Ocena wniosków o dofinansowanie została przeprowadzona przez pracowników IP WUP. Zgodnie  
z  ww. Zasadami realizacji projektów pozakonkursowych (…) oceny formalnej dokonuje 1 pracownik, 
oceny merytorycznej dokonuje również 1 pracownik IP WUP. Zarówno karta oceny formalnej, jak 
i karta oceny merytorycznej zostały zatwierdzone przez przełożonego pracowników oceniających.

Zgodnie z procedurą 5.6.4. pkt 21 IW IP WUP (wersja 9.1) ocena projektu pod względem 
merytorycznym dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie 
projektu pozakonkursowego MUP/PUP, stanowiącej załącznik do IW IP WUP. 

Analiza wzoru karty oceny merytorycznej wniosku stanowiącej załącznik nr 3 do Instrukcji 
Wykonawczych IP WUP (wersja 9.1) oraz wzoru karty zamieszczonej na stronie WUP (zał. nr 7 do 
ogłoszenia o naborze) wykazała rozbieżność w treści kryterium nr 2 w części B. Kryteria 
dopuszczające:

- załącznik nr 3 do IW WUP (wersja 9.1) – treść kryterium nr 2: „Czy w przypadku projektów, w których 
wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 
100 000,00 EUR, zastosowana jest jedna z uproszczonych metod rozliczania wydatków?

  Do przeliczenia ww. kwoty na PLN stosowany będzie miesięczny obrachunkowy kurs wymiany 
stosowany przez KE aktualny na dzień wezwania Wnioskodawcy do złożenia wniosku 
o dofinasowanie projektu pozakonkursowego.

  W projektach obejmujących wystandaryzowane szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego 
i francuskiego obowiązkowo należy zastosować stawki jednostkowe zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie realizacji przedsięwzięć  z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-
2020.”

- załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze – treść kryterium nr 2: „Wnioskodawca rozlicza koszty 
bezpośrednie projektu na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków”

Analiza wykazała również, że w karcie oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 7 do ogłoszenia 
o naborze dodano dwa kryteria, których nie ma we wzorze karty oceny merytorycznej stanowiącej 
załącznik nr 3 do IW WUP (wersja 9.1):

- w części B. Kryteria dopuszczające – dodano kryterium nr 7 – „Projekt zostanie zakończony nie 
później niż 30.06.2023 r.”,

- w części D. Kryteria dostępu – dodano kryterium nr 6 – „Beneficjent zapewnia możliwość 
skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego 
realizowanych 
w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na 
obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy, integracji społecznej i Ośrodkami Wsparcia 
Ekonomii Społecznej”

Uzyskano wyjaśnienie IP-WUP (e-mail z dnia 17.05.2021 r.) – „Niezgodność załączników 
z Instrukcjami Wykonawczymi wynika z faktu, iż karty oceny merytorycznej zmieniają się z dużą 
częstotliwością, natomiast zmiany IW dokonuje się generalnie raz w roku”.

Tabela z informacją o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego 
nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20, opatrzona datą 24.02.2020 r., podpisana przez Kierownika 
Zespołu ds. Polityki Rynku Pracy, Projektów i Pomocy Technicznej EFS, p.o. Kierownika Wydziału 
Polityki Rynku pracy oraz z upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy została  
zamieszczona na stronie internetowej IP WUP oraz na Portalu Funduszy Europejskich, w dniu 
24 lutego 2020 r. tj. po zakończeniu oceny wszystkich wniosków. 
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Zgodnie z podrozdziałem 7.3 pkt 13 Wytycznych  Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów 
wyboru projektów na lata 2014-2020, z dnia 13.02.2018 r. - właściwa instytucja zamieszcza na swojej 
stronie internetowej oraz na portalu informację o projekcie, który został wybrany do dofinansowania 
w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia wybrania projektu do dofinansowania.  

Również, zgodnie z procedurą nr 5.6.4 pkt. 35 Instrukcji Wykonawczych RPO-WUP (wersja 9.1.) - 
w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zakończenia oceny merytorycznej WUP zamieszcza na 
stronie internetowej i portalu informację o projektach wybranych do dofinansowania (załącznik do IW 
IP WUP).

Z analizy danych zawartych w zbiorczej informacji o projektach wybranych do dofinansowania 
w ramach ww. naboru wynika, że ocena poszczególnych projektów kończyła się w różnych terminach, 
tj. od  3 do 20 lutego 2020 r. 

Ocena 7 projektów ujętych w tabeli pod nr 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 12 zakończyła się w terminie od 3 do 
17 lutego 2020 r., a zbiorcza informacja o projektach wybranych do dofinansowania została 
opublikowana jednorazowo - w dniu 24 lutego 2020 r. W odniesieniu do tych 7 projektów nie został 
zachowany 7 dniowy termin (od daty wybrania projektu do dofinansowania – daty zakończenia oceny 
projektu) wynikający z procedury nr 5.6.4 pkt. 35 Instrukcji Wykonawczej RPO-WUP dot. 
zamieszczenia na stronie internetowej i portalu informacji o projekcie wybranym do dofinansowania.

Uzyskano wyjaśnienie IP-WUP (e-mail z dnia 04.05.2021 r.) – „Wojewódzki Urząd Pracy opublikował 
na stronie internetowej WUP oraz Portalu Funduszy Europejskich Zbiorczą informację o projektach 
wybranych do dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-
300/20 w dniu 24.02.2020 r tj. po zakończeniu oceny wszystkich wniosków. Ocena poszczególnych 
projektów kończyła się w różnych terminach, tj. w okresie od 03.02.2020 r. do 20.02.2020 r. (była 
uzależniona od tego, czy wnioski były zwracane do poprawy), w związku z czym nie został dochowany 
7 dniowy termin publikacji informacji. Decyzja o zamieszeniu jednej tabeli z informacją o projektach 
wybranych do dofinansowania podyktowana była koniecznością ograniczenia biurokracji, gdyż mogła 
wystąpić sytuacja, w której WUP musiałby informować oddzielnie o każdym z 14 wybranych 
projektów.” 

5.2. Wnioski o dofinansowanie 

5.2.1. Wnioski o dofinansowanie wybrane w trybie konkursowym

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.); 
dalej: „ustawa wdrożeniowa”)

 Rozdział 6 – Tryb konkursowy Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów 
wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 13 lutego 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.05.00-26-0001/19

Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.05.00-26-0001/19 pn. „Usługi rozwojowe dla 
przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego” został złożony w ramach konkursu 
RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 w dniu 29 listopada 2019 r. przez Consultor spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Lublinie. 

Zgodnie z procedurą 5.7.2 zawartą w Instrukcjach Wykonawczych IP-WUP (wersja 9.1), wniosek 
został zweryfikowany pod kątem spełnienia przez wniosek warunków formalnych w dniu 2 grudnia 
2019 r. (data podpisania karty przez pracownika IOK) – przy pomocy Karty weryfikacji warunków 
formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, 
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stanowiącej załącznik 9 do IW IP-WUP (do regulaminu Konkursu karta stanowi Załącznik nr 2 -  Karta 
weryfikacji warunków formalnych).

Deklaracja poufności oraz oświadczenia o bezstronności (pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach), będące częścią karty zostały podpisane przez osobę oceniającą formalnie wniosek 
w dniu 2 grudnia 2019 r. Na deklaracji i oświadczeniu widnieje również podpis osoby zatwierdzającej 
kartę datowany na dzień 2 grudnia 2019r. Również 2 grudnia 2019r. wynik oceny formalnej został 
zatwierdzony przez Kierownika Wydziału PRP., co jest zgodne z instrukcją 5.7.2. pkt. 4 IW IP-WUP. 

Weryfikacji tej dokonano w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, czyli zgodnie z pkt. 5.7.2 pkt.5 IW-
WUP.

Terminy oceny wniosków o dofinansowanie odbywały się zgodnie z harmonogramem oceny wniosków 
określonym w Regulaminie konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 tj:

1. Weryfikacja weryfikacji spełnienia przez wniosek warunków formalnych (braków formalnych i/lub 
oczywistych omyłek) – w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku/lub 7 dni w przypadku 
ponownej weryfikacji wniosku.

2. Etap oceny merytorycznej – w ciągu 60 dni od daty dokonania oceny formalnej wszystkich 
projektów, które podlegały weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu.

Wniosek został skierowany do oceny merytorycznej w ramach KOP.

Deklaracje poufności oraz oświadczenia o bezstronności zostały podpisane przez dwóch członków 
KOP oceniających merytorycznie wniosek (pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach) 
w dniu 6 grudnia 2019 r. 

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona przy użyciu Kart oceny 
merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-
2020, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona zgodnie z terminami 
zawartymi w Instrukcjach Wykonawczych i Regulaminie konkursu.  tj. (..) w przypadku dokonywania 
w ramach KOP oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, ocena merytoryczna rozumiana 
jako podpisanie przez oceniających kart oceny merytorycznej wszystkich projektów ocenianych 
w ramach KOP jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 60 dni. Karty zostały podpisane 
w dniu 11.12.2021r. 

Po zatwierdzeniu listy rankingowej tj. z datą 13.12.2019 r., zgodnie z procedurą nr 5.7.6 pkt. 7 
Instrukcji Wykonawczych RPO-WUP (wersja 9.1) tj. „Niezwłocznie po zatwierdzeniu listy rankingowej 
pracownik Oddziału ds. Polityki Rynku Pracy i Pomocy Technicznej EFS nadaje projektom właściwy 
status LSI”. Status wniosku „odrzucony po ocenie merytoryczno-technicznej” nadano w LSI w dniu 
23 stycznia 2020 r.  - data zakończenia jego weryfikacji tj., czyli ponad miesiąc od zatwierdzenia listy 
rankingowej. 

W piśmie znak: PRP-I.6323.1.2019.KŻ z dnia 17 grudnia 2019 r. wnioskodawca został poinformowany 
(data odbioru zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma to 23.12.2019 r.), iż „projekt pt. „Usługi 
rozwojowe dla przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego” nie spełniał kryterium nr 5 pn. 
„Projektodawca składa wniosek na całą kwotę przewidzianą w ramach konkursu”. Wnioskodawca 
zawnioskował o kwotę 924.534,84 PLN niższą od alokacji przeznaczonej na konkurs, co skutkowało 
niespełnieniem w/w kryterium dostępu i w konsekwencji odrzuceniem projektu, zgodnie z art. 53 ust.2 
ustawy wdrożeniowej.

Do pisma dołączono karty oceny merytorycznej projektu. Zgodnie z procedurą nr 5.7.6 pkt. 8 b 
Instrukcji Wykonawczych RPO-WUP (wersja 9.1) w/w pismo zawierało pouczenie o możliwości 
wniesienia protestu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz wymogach formalnych, 
czyli zasadach i trybie wniesienia protestu, o których mowa w art. 53 i art. 54 ustawy wdrożeniowej. 
Jednocześnie wskazano, że alokacja w ramach Działania 10.5.0 Przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców  do zmian (projekty konkursowe) została wyczerpana, w związku 
z powyższym w piśmie do wnioskodawcy wskazano również art. 61 oraz art. 66 ust. 2 ustawy 
wdrożeniowej o możliwości wniesienia protestu do sądu administracyjnego, pozostawiając protest bez 
rozpatrzenia.

Wnioskodawca nie wniósł protestu.  
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Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.05.00-26-0002/19

Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.05.00-26-0002/19 pn. „Kadry dla biznesu – 
dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP” został złożony w ramach konkursu RPSW.10.05.00-
IP.01-26-284/19 w dniu 29 listopada 2019 r. (suma kontrolna 10274-8-10-40-62-0-108-0-3-10-5) przez 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach.

Zgodnie z procedurą 5.7.2 zawartą w Instrukcjach Wykonawczych IP-WUP (wersja 9.1), wniosek 
został zweryfikowany pod kątem spełnienia przez wniosek warunków formalnych w dniu 2 grudnia 
2019 r. (data podpisania karty przez pracownika IOK) – przy pomocy Karty weryfikacji warunków 
formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, 
stanowiącej załącznik 9 do IW IP-WUP (do regulaminu Konkursu karta stanowi Załącznik nr 2 -  Karta 
weryfikacji warunków formalnych).

Deklaracja poufności oraz oświadczenia o bezstronności (pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach), będące częścią karty zostały podpisane przez osobę oceniającą formalnie wniosek 
w dniu 2 grudnia 2019 r. Na deklaracji i oświadczeniu widnieje również podpis osoby zatwierdzającej 
kartę datowany na dzień 2 grudnia 2019r. Również 2 grudnia 2019 r. wynik oceny formalnej został 
zatwierdzony przez Kierownika Wydziału PRP., co jest zgodne z instrukcją 5.7.2. pkt. 4 IW IP-WUP. 

Weryfikacji tej dokonano w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, czyli zgodnie z pkt. 5.7.2 pkt.5 
IW-WUP.

Terminy oceny wniosków o dofinansowanie odbywały się zgodnie z harmonogramem oceny wniosków 
określonym w Regulaminie konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 tj:

1. Weryfikacja spełnienia przez wniosek warunków formalnych (braków formalnych i/lub 
oczywistych omyłek) – w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku/lub 7 dni w przypadku 
ponownej weryfikacji wniosku.

2. Etap oceny merytorycznej – w ciągu 60 dni od daty dokonania oceny formalnej wszystkich 
projektów, które podlegały weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu.

Wniosek został skierowany do oceny merytorycznej w ramach KOP.

Deklaracje poufności oraz oświadczenia ekspertów o bezstronności zostały podpisane przez dwóch 
członków KOP - ekspertów oceniających merytorycznie wniosek w dniu 6 grudnia 2019 r. 

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona przy użyciu Kart oceny 
merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-
2020, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona zgodnie z terminami 
zawartymi w Instrukcjach Wykonawczych i  Regulaminie konkursu  tj. (..) w przypadku dokonywania 
w ramach KOP oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, ocena merytoryczna rozumiana 
jako podpisanie przez oceniających kart oceny merytorycznej wszystkich projektów ocenianych w 
ramach KOP jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 60 dni. Karty zostały podpisane w dniu 
10.12.2021 r. 

Po zatwierdzeniu listy rankingowej tj. z datą 13.12.2019 r., zgodnie z procedurą nr 5.7.6 pkt. 7 
Instrukcji Wykonawczych RPO-WUP (wersja 9.1) tj. „Niezwłocznie po zatwierdzeniu listy rankingowej 
pracownik Oddziału ds. Polityki Rynku Pracy i Pomocy Technicznej EFS nadaje projektom właściwy 
status LSI” . Status wniosku „zatwierdzony do realizacji” nadano w LSI w dniu 16 grudnia 2019 r. (data 
zatwierdzenia).

Projekt uzyskał najwyższą liczbę punktów (97 punktów) oraz został umieszczony na pozycji 1 listy 
rankingowej. Został wybrany do dofinansowania z kwotą EFS (85%) 40.959.000,00 PLN, zgodnie ze 
zmienioną wartością przeznaczonej na ten konkurs alokacji.

Zgodnie z procedurą nr 5.7.6 pkt. 8a Instrukcji Wykonawczych RPO-WUP (wersja 9.1), pismem znak: 
PRP-I.6323.2.2016.A.Kró z dnia 16 grudnia 2019 r. wnioskodawca został poinformowany (data 
odbioru pisma to 17.12.2019r.), że projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny projektów. 
Jednakże w wyniku zmiany kursu EURO aktualna kwota dofinansowania EFS (85%) wynosiła 
40.175.444,00 PLN. Wobec powyższego, poinformowano wnioskodawcę o konieczności 
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dostosowania zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym wskaźników realizacji zadania do aktualnej 
kwoty. 

Do pisma dołączono karty oceny merytorycznej projektu.

Karta oceny merytorycznej wniosku jednego z ekspertów wpłynęła do WUP 30.12.2019 r. (z datą 
dokonania oceny 10.12.2019 r.), natomiast karta oceny merytorycznej wniosku drugiego eksperta 
wpłynęła do WUP 16.12.2019 r. (z datą dokonania oceny również 10.12.2019 r.). 

Wg Wyjaśnień WUP z dnia 14.05.2021r. „Korespondencja z ekspertami odbywa się głównie drogą 
elektroniczną. Do pisma skierowanego do Wnioskodawcy załączono otrzymane elektronicznie karty 
oceny przekazane przez ekspertów przed zakończeniem prac KOP”. 

W przypadku podjęcia decyzji o realizacji projektu, wnioskodawcy wyznaczono termin 3 dni roboczych 
od daty otrzymania przedmiotowego pisma na skorygowanie wniosku w wersji papierowej 
i elektronicznej wraz z dokumentami/załącznikami niezbędnymi do podpisania umowy.

W dniu 20.12.2019r. do WUP wpłynęło pismo Wnioskodawcy z dnia 20.12.2019 r. znak: 
ZD/49/MKN/2019 przekazujące skorygowany wniosek z załącznikami do umowy o dofinansowanie 
projektu. (suma kontrolna 10274-8-11-41-62-0-121-0-4-10-6).

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-00 zawarto 23 grudnia 2019 r. na 
kwotę środków EFS w wysokości 40.175.444,00 PLN, co stanowiło 83,76% całkowitej wartości 
projektu (wartość całkowita projektu została zmieniona).

5.2.2. Wnioski o dofinansowanie wybrane w trybie pozakonkursowym

Podstawy prawne m. in.:

• art. 38 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 
z późn. zm.);

• Rozdział 7 – Tryb pozakonkursowy Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów 
wyboru projektów na lata 2014-2020, z dnia 13 lutego 2018 r., znak: MR/2014-2020/9(3).

Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0001/20
Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0001/20 pn. „Aktywizacja zawodowa osób 
powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI)” został złożony w ramach 
naboru RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 w dniu 24 stycznia 2020 r. przez Powiat Buski/ Powiatowy 
Urząd Pracy w Busku-Zdroju (pismo z dnia 23.01.2020 r., znak: RP.4230.1.2020.EK). Wniosek został 
zarejestrowany i nadano mu numer kancelaryjny: 1240.

Oświadczenia o bezstronności oraz deklaracje poufności zostały podpisane w dniu 30 stycznia 2020 r. 
przez pracownika WUP oceniającego wniosek formalnie i merytorycznie oraz przez przełożonego 
pracownika - Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy, a w dniu 6 lutego 2020 r. – przez kolejnego  
przełożonego pracownika - p.o. Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy.

Zgodnie z procedurą nr 5.6.4 pkt 6 i 7 zawartą w Instrukcji Wykonawczej IP-WUP wniosek został 
zweryfikowany pod kątem spełnienia warunków formalnych przy użyciu Karty weryfikacji warunków 
formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-
2020, stanowiącej załącznik nr 2 do Instrukcji Wykonawczych IP WUP. Ocena formalna wniosku 
została przeprowadzona przez oceniającego (pracownika WUP) w dniu 30 stycznia 2020 r., tj. 
w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku. Kartę oceny formalnej zatwierdził przełożony pracownika 
oceniającego – Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP – w dniu 30 stycznia 2020 r.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona przez oceniającego 
(pracownika WUP) w dniu 6 lutego 2020 r. przy użyciu Karty oceny merytorycznej wniosku 
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, stanowiącej 
załącznik nr 7 do „Zasad realizacji projektów pozakonkursowych (…)” oraz do ogłoszenia o naborze 
pozakonkursowym zamieszczonym na stronie WUP.



16

Kartę oceny merytorycznej zatwierdził przełożony pracownika oceniającego – p.o. Kierownika 
Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP - w dniu 06.02.2020 r. 

Wniosek został zarejestrowany w systemie SL2014 w dniu 7 lutego 2020 r. 

W dniu 7 lutego 2020 r. zostało wysłane do PUP Busko-Zdrój (pismo z 06.02.2020 r., znak: PRP-
I.6321.1.2020.Ł.Kac) informujące, że złożony wniosek o dofinansowanie nie spełnił kryterium 
merytorycznego nr 8 oraz zawierające prośbę o przesłanie poprawionego wniosku o dofinansowanie 
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Do pisma 
załączono kopię karty oceny merytorycznej wniosku.

Poprawiony wniosek PUP Busko-Zdrój wpłynął w dniu 12 lutego 2020 r. (pismo z dnia 11.02.2020 r., 
znak: RP.4230.2.2020.EK). Wniosek został zarejestrowany i nadano mu numer kancelaryjny: 2278.

Zgodnie z procedurą nr 5.6.4 pkt 33 zawartą w Instrukcji Wykonawczej IP-WUP, wyznaczony 
pracownik WUP ponownie przeprowadził ocenę merytoryczną wniosku. Karta oceny merytorycznej 
została sporządzona w dniu 13 lutego 2020 r. i w tym samym dniu zatwierdzona przez przełożonego 
pracownika oceniającego – p.o. Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP.

Zgodnie z procedurą 5.6.4 pkt 23 i 28 IW IP-WUP – w przypadku oceny pozytywnej przygotowywane 
jest pismo do beneficjenta informujące o pozytywnej ocenie wniosku. 

Pismo do beneficjenta zostało wysłane w dniu 13 lutego 2020 r., znak: PRP-I.6321.1.2020L.Kac. 
W piśmie poinformowano, że wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony pod względem 
merytorycznym. Wraz z pismem przesłano kartę oceny merytorycznej oraz poinformowano 
o konieczności przesłania załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

W dniu 27 lutego 2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IP-WUP rozdział 5.6 „Instrukcja wyboru projektów 
pozakonkursowych w ramach RPO WŚ 2014-2020 (rejestracji, oceny, informowania o wynikach 
oceny, zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów)” zadania wykonywali pracownicy 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0013/20

Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0013/20 pn. „Aktywizacja zawodowa osób 
powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (VI)” został złożony 
w ramach naboru RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 w dniu 27 stycznia 2020 r. przez Powiat 
Włoszczowski/  Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie (pismo z dnia 27.01.2020 r., znak: 
CAZ.4231.1.2020.KrK). Wniosek został zarejestrowany i nadano mu numer kancelaryjny: 1363.

Oświadczenia o bezstronności oraz deklaracje poufności zostały podpisane w dniu 31 stycznia 2020 r. 
przez pracownika WUP oceniającego wniosek formalnie i merytorycznie oraz przez przełożonego 
pracownika - Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy, a w dniu 5 lutego 2020 r. – przez kolejnego 
przełożonego pracownika - p.o. Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy.

Zgodnie z procedurą nr 5.6.4 pkt 6 i 7 zawartą w Instrukcji Wykonawczej IP-WUP wniosek został 
zweryfikowany pod kątem spełnienia warunków formalnych przy użyciu Karty weryfikacji warunków 
formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-
2020, stanowiącej załącznik nr 2 do Instrukcji Wykonawczych IP WUP. Ocena formalna wniosku 
została przeprowadzona przez oceniającego (pracownika WUP) w dniu 31 stycznia 2020 r. tj. 
w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.  Kartę oceny formalnej zatwierdził przełożony pracownika 
oceniającego – Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP – w dniu 31 stycznia 2020 r. 

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona przez oceniającego 
(pracownika WUP) w dniu 5 lutego 2020 r. przy użyciu Karty oceny merytorycznej wniosku 
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, stanowiącej 
załącznik nr 7 do „Zasad realizacji projektów pozakonkursowych (…)” oraz do ogłoszenia o naborze 
pozakonkursowym zamieszczonym na stronie WUP.
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Kartę oceny merytorycznej zatwierdził przełożony pracownika oceniającego – p.o. Kierownika 
Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP - w dniu 05.02.2020 r.

W dniu 5 lutego 2020 r. zostało wysłane do PUP Włoszczowa (pismo z 05.02.2020 r., znak: PRP-
I.6321.13.2020.LPał) informujące, że złożony wniosek o dofinansowanie nie spełnił kryterium dostępu 
nr 6 oraz kryterium merytorycznego nr 5 oraz zawierające prośbę o przesłanie poprawionego wniosku 
o dofinansowanie w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. 
Do pisma załączono kopię karty oceny merytorycznej wniosku. 

Wniosek został zarejestrowany w systemie SL2014 w dniu 11 lutego 2020 r. 

Poprawiony wniosek PUP Włoszczowa wpłynął w dniu 19 lutego 2020 r. (pismo z dnia 12.02.2020 r., 
znak: CAZ.4231.2.2020.KrK). Wniosek został zarejestrowany i nadano mu numer kancelaryjny: 2645.

Zgodnie z procedurą nr 5.6.4 pkt 33 zawartą w Instrukcji Wykonawczej IP-WUP, wyznaczony 
pracownik WUP ponownie przeprowadził ocenę merytoryczną wniosku. Karta oceny merytorycznej 
została sporządzona w dniu 20 lutego 2020 r. i w tym samym dniu zatwierdzona przez przełożonego 
pracownika oceniającego – p.o. Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP

Zgodnie z procedurą 5.6.4 pkt 23 i 28 IW IP-WUP – w przypadku oceny pozytywnej przygotowywane 
jest pismo do beneficjenta informujące o pozytywnej ocenie wniosku. 

Pismo do beneficjenta zostało wysłane w dniu 21 lutego, znak: PRP-I.6321.13.2020.LPał. W piśmie 
poinformowano, że wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony pod względem 
merytorycznym. Wraz z pismem przesłano kartę oceny merytorycznej.

W dniu 27 lutego 2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IP-WUP rozdział 5.6 „Instrukcja wyboru projektów 
pozakonkursowych w ramach RPO WŚ 2014-2020 (rejestracji, oceny, informowania o wynikach 
oceny, zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów)” zadania wykonywali pracownicy 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

5.3.  Procedury kontroli zarządczych 

Procedura weryfikacji wniosku o płatność została przedstawiona w rozdziale 5.10.2 Instrukcji 
Wykonawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla 
Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Natomiast 
w rozdziale 5.10.4.1 ww. IW zamieszczona została procedura dotycząca weryfikacji i zatwierdzania 
końcowego wniosku o płatność.

Na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie projektu  beneficjenci sporządzają wniosek o płatność 
w SL2014 w terminach wskazanych w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu. W ramach WoP 
beneficjent:

• wnioskuje o przekazanie dofinansowania,

• wykazuje wydatki poniesione na realizację projektu,

• przekazuje informację o postępie realizacji projektu,

Weryfikacja wydatków obejmuje sprawdzenie zgodności realizacji projektu z właściwymi celami 
szczegółowymi RPO WŚ 2014-2020, umową o dofinansowanie projektu i właściwymi Wytycznymi. 
Wszystkie wyniki weryfikacji wydatków rejestrowane są poprzez wypełnienie listy sprawdzającej.

Pracownik Zespołu ds. Finansowej Obsługi  i Monitorowania Projektów EFS za pośrednictwem  
SL2014 przyjmuje wniosek o płatność Beneficjenta. Dokonuje kompleksowej weryfikacji wniosku 
o płatność i danych uczestników  w oparciu o listę sprawdzającą (zał. nr 15). Dokonuje on również 
pogłębionej analizy określonego katalogu dokumentów źródłowych zgodnie z zasadami wskazanymi 
w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Pozycje 
z wniosku o płatność są wybierane do weryfikacji w oparciu o metodykę doboru dokumentów 
najbardziej ryzykownych do sprawdzenia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność i danych 
uczestników, określoną w Rocznym Planie Kontroli, a wyniki są rejestrowane na właściwej liście 
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sprawdzającej (zał. nr 43). Następnie pracownik przekazuje beneficjentowi pismo z wykazem 
dokumentów wybranych do kontroli pogłębionej za pośrednictwem SL2014 w terminie 5 dni roboczych 
od dnia wpływu wniosku. 

Przeprowadzenie weryfikacji wniosku o płatność odbywa się zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” 
i zostaje potwierdzone poprzez podpisanie listy sprawdzającej przez pracownika i kierownika Zespołu 
ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera 
błędów, wyznaczony pracownik do obsługi finansowej danego projektu przygotowuje pismo do 
Beneficjenta informujące o wyniku weryfikacji. Natomiast, gdy wniosek zawiera błędy lub wymaga 
wyjaśnień, wyznaczony pracownik przygotowuje pismo do Beneficjenta informujące o wyniku 
weryfikacji i konieczności poprawy wniosku. Pisma do beneficjenta zatwierdza Kierownik Wydziału, 
a wynik weryfikacji wniosku za każdym razem rejestrowany jest w systemie SL2014.

Pracownik Zespołu ds. Finansowej Obsługi  i Monitorowania Projektów EFS przesyła do beneficjenta 
wyniki weryfikacji wniosku za pośrednictwem SL2014 w ciągu 20 dni roboczych od dnia ich 
otrzymania przy czym okres ten dotyczy zarówno  pierwszej  przedłożonej przez Beneficjenta wersji 
wniosku jak i kolejnych. W przypadku pogłębionej analizy termin weryfikacji wniosku o płatność może 
wydłużyć się o 5 dni. Do terminu weryfikacji nie wlicza się terminu oczekiwania na dokumenty od 
beneficjenta. 
W przypadku kontroli doraźnej związanej ze złożonym wnioskiem lub kontroli, gdy został złożony 
końcowy wniosek, bieg terminów ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez beneficjenta do IP 
informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.

Pracownik Zespołu ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS wprowadza do SL2014 
dane z zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność. W przypadku projektów konkursowych 
właściwy pracownik po rozliczeniu wniosku o płatność niezwłocznie przygotowuje pisemną 
Dyspozycję do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta. Powyższe nie dotyczy projektów 
pozakonkursowych PUP, które są finansowane ze środków FP przeznaczonych zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot 
środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Zgodnie z procedurą 5.10.4 w przypadku złożenia przez beneficjenta wniosku końcowego o płatność 
przeprowadzana jest obligatoryjnie kontrola na zakończenie realizacji projektu, która polega na: 
weryfikacji wniosku o płatność oraz sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji 
związanej z realizacją projektu, która jest dostępna w WUP. Kontrola na zakończenie projektu może 
objąć także kontrolę na miejscu w siedzibie beneficjenta. Procedura weryfikacji WoP końcowego jest 
tożsama z opisaną powyżej procedurą weryfikacji WoP przedstawioną w rozdziale 5.10.2 IW.

Procedura prowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentach przedstawiona 
została w rozdziale 5.10.4.2 IW. Zakres kontroli na dokumentach określony został w Liście 
sprawdzającej do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji będącej załącznikiem nr 
16 do IW.

Zgodnie z procedurą Pracownik Zespołu ds. Finansowej Obsługi  i Monitorowania Projektów EFS 
wypełnia załącznik w części dotyczącej dokumentacji związanej z rozliczeniem finansowym projektu, 
a następnie podpisuje i przekazuje go w terminie po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność do 
Kierownika Zespołu ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS, który przekazuje 
załącznik Kierownikowi Zespołu ds. Polityki Rynku Pracy, Projektów i Pomocy Technicznej EFS 
w celu wypełnienia części dotyczącej dokumentacji związanej  z wnioskiem o dofinansowanie projektu 
oraz Kierownikowi  Zespołu ds. Kontroli Projektów EFS w celu wypełnienia części dotyczącej 
dokumentacji związanej z kontrolą na miejscu (w siedzibie beneficjenta), a po wypełnieniu 
i zaakceptowaniu  przekazanie Kierownikowi Wydziału w celu zatwierdzenia. W przypadku braku 
zatwierdzenia załączników przez Kierownika Wydziału przekazuje je do właściwego Kierownika 
Zespołu celem wyjaśnienia i ewentualnego uzupełnienia o przedstawione uwagi.

Kierownik Zespołu ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS niezwłocznie przekazuje 
załącznik do pracownika Zespołu ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS, który 
przygotowuje pismo do Beneficjenta informujące o ostatecznym rozliczeniu i zamknięciu projektu. 
Powyższe pismo przekazywane jest do Kierownika Zespołu ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania 
Projektów EFS, a następnie do Kierownika Wydziału w celu zatwierdzenia. Skan podpisanego pisma 
wraz z załącznikiem przesyłany jest do beneficjenta.
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5.3.1. Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0030/17-010
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu 
województwa świętokrzyskiego (3 edycja).

Beneficjent: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Projekt nr RPSW.10.02.01-26-0030/17 realizowany jest w trybie konkursowym w ramach 10 osi 
priorytetowej: „Otwarty rynek pracy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do 
zatrudnienia dla 228 osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej. Projekt realizowany jest m.in. poprzez identyfikację potrzeb uczestników i diagnozę 
możliwości z zakresu doskonalenia zawodowego, kompleksowe i indywidualne warsztaty, kursy 
podnoszące kwalifikacje zawodowe, a także staże u pracodawców. Wydatki kwalifikowalne 
w projekcie to: 2 990 704,72 PLN.   

Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0030/17-010 za okres od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.  
wpłynął do IP w dniu 30.03.2020 r. Był to wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy i końcowy. 
Zgodnie z danymi w SL2014 weryfikacja pierwszej wersji WoP została przeprowadzona w dniu 
27.04.2020 r. przez 2 pracowników Wydziału ds. Finansowej Obsługi  i Monitorowania Projektów EFS. 
W dniu 01.04.2020 r. sporządzona została Lista Kontrolna do dokonania wyboru próby dokumentów 
do weryfikacji pogłębionej. Według jej zapisów do analizy pogłębionej wybrane zostały 3 pozycje 
wydatków oraz 10 uczestników projektu. Pismem z dnia 01.04.2020r, IP poprosiła beneficjenta o 
przekazanie wybranych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma. 
Beneficjent w dniu 06.04.2020 r. za pośrednictwem SL2014 poinformował, że: „w nawiązaniu do 
otrzymanego w dn. 03.04.2020 r. pisma w sprawie analizy pogłębionej WNP 0030/17-010-01 
przesyłam w załączeniu wymagane dokumenty finansowo-płacowe oraz dotyczące Uczestników 
Projektu”. 

Lista kontrolna do weryfikacji WoP została sporządzona i podpisana przez pierwszą i drugą osobę 
weryfikującą wniosek w dniu 27.04.2020r. Tego samego dnia została ona zatwierdzona przez p.o. 
Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy. Cały proces weryfikacji pierwszej wersji WoP nr 
RPSW.10.02.01-26-0030/17-010-01 trwał 19 dni roboczych (od 30.03.20 do 27.04.20). Przedmiotowy 
wniosek wymagał poprawy. Uwagi dotyczyły m.in.: przekroczenia wartości dofinansowania projektu, 
błędnych wartości dotyczących rozliczanych zaliczek w bieżącym wniosku, a także niezgodności 
danych w systemie z danymi podanymi w wniosku. Pismo z uwagami zostało wysłane do beneficjenta 
przez SL2014 w dniu 27.04.2020 r.. Zgodnie z treścią ww. pisma IP wyznaczyła dzień 12.05.2020 r. 
jako maksymalny termin na złożenie poprawionego WoP.  

Druga wersja WoP nr RPSW.10.02.01-26-0030/17-010-002 wpłynęła do IP w dniu 07.05.2020 r. Za 
weryfikację tej wersji wniosku odpowiedzialni byli 2 pracownicy Wydziału ds. Finansowej Obsługi  
i Monitorowania Projektów EFS. Zgodnie z danymi w SL2014 weryfikacja wniosku przeprowadzona 
została w dniu 25.05.2020 r. Wniosek został powtórnie skierowany do poprawy. Uwagi dotyczyły 
niepoprawnych kwot w podziale dofinansowania oraz błędnej wartości kwoty zwrotu środków 
niewykorzystanych. Lista kontrolna do weryfikacji WoP została sporządzona i podpisana przez 
pierwszą i drugą osobę weryfikującą WoP w dniu 25.05.2020r, również w tym dniu LS zatwierdzona 
został przez p.o. Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy. Cały proces weryfikacji drugiej wersji 
WoP nr RPSW.10.02.01-26-0030/17-010-02 trwał 12 dni roboczych (od 07.05.20 do 25.05.20). Pismo 
z uwagami do wniosku zostało wysłane do beneficjenta przez SL2014 w dniu 25.05.2020 r. Zgodnie 
z treścią ww. pisma IP wyznaczyła dzień 05.06.2020 r. jako maksymalny termin na złożenie 
poprawionego WoP.  

Trzecia wersja WoP nr RPSW.10.02.01-26-0030/17-010-003 wpłynęła do IP w dniu 25.05.2020 r.  
Natomiast w dniu 02.06.2020r pracownik odpowiedzialny za weryfikacje wniosku zwrócił się do 
beneficjenta z prośbą o przekazanie ostatecznych danych na temat efektywności zatrudnieniowej, 
ponieważ zgodnie z zapisami paragrafu 12 ust. 3 pkt 5 umowy o dofinansowanie projektu: „Beneficjent 
zobowiązany jest do przekazania w terminie 100 dni kalendarzowych ostatecznych danych na temat 
stopnia spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej. Termin weryfikacji końcowego wniosku 
o płatność zostaje wstrzymany do dnia przekazania ww. danych”. W dniu 08.06.2020r  IP ponowiła 
prośbę, gdyż tego dnia upływał termin na przekazanie ostatecznych danych na temat efektywności 
zatrudnieniowej. Wymagane dokumenty nie wpłynęły do IP, pomimo dwukrotnego upomnienia, 
dlatego też pismem z dnia 15.06.2020r IP poinformowała beneficjenta: „iż zgodnie z zapisami par.12. 
ust.3 pkt.5 umowy o dofinansowanie projektu termin weryfikacji przedmiotowego wniosku zostaje 
wstrzymany do czasu przekazania przez Beneficjenta ostatecznych danych dotyczących stopnia 
spełnienia kryteriów efektywności zatrudnieniowej. Weryfikacja przez IP w zakresie ich spełnienia, 
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będzie stanowić podstawę do zatwierdzenia wniosku oraz rozliczenia końcowego, a co za tym idzie 
uznania projektu za zamknięty”. Beneficjent przekazał do IP wymagane dokumenty, tj.: ostateczną 
tabelę dot. wskaźnika efektywności zatrudnieniowej oraz zestawienie uczestników, dopiero w dniu 
22.06.2020r. Dzień później IP wysłała przez SL2014 pismo z prośbą o przekazanie dokumentów 
źródłowych potwierdzających podjęcie zatrudnienia poprzez osoby objęte pomiarem w odniesieniu do 
próby losowej stanowiącej co najmniej 5% uczestników ujętych w przekazanym dzień wcześniej 
zestawieniu. Do kontroli wylosowano 4 uczestników projektu. Termin na przekazanie dokumentów 
został wyznaczony na 5 dni od dnia otrzymania pisma. Beneficjent przekazał wymagane dokumenty w 
dniu 24.06.2020r. IP zweryfikowała przedmiotowe dane i pismem z dnia 29.06.2020 zwróciła się do 
beneficjenta z prośbą o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących nieosiągnięcia wartości 
docelowych w odniesieniu do wskaźników efektywności określonych w umowie o dofinansowanie 
projektu. Termin weryfikacji przedmiotowego WoP został ponownie zawieszony do czasu otrzymania 
wyjaśnień. W dniu 02.07.2020r beneficjent przekazał pismo z wyjaśnieniami dotyczącymi 
niezrealizowania wskaźników efektywności zatrudnieniowej. IP pismem z dnia 17.07.2020r 
poinformowała: „iż po zaakceptowaniu wyjaśnień beneficjenta odnośnie niewykonania wskaźników, IP 
odstąpiła od zastosowania reguły proporcjonalności”.

Weryfikacja trzeciej wersji WoP zgodnie z danymi w SL2014, została przeprowadzona w dniu 
17.07.2020r. Byli za nią odpowiedzialni 2 pracownicy Wydziału ds. Finansowej Obsługi  i 
Monitorowania Projektów EFS. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedmiotowy WoP został 
zatwierdzony. Lista kontrolna do weryfikacji WoP została sporządzona i podpisana przez pierwszą i 
drugą osobę weryfikującą wniosek w dniu 17.07.2020r. Tego samego dnia została ona zatwierdzona 
przez p.o. Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy. 

Pismo z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku końcowego o płatność nr RPSW.10.02.01-26-
0030/17-010 zostało wysłane do beneficjenta w dniu 17.07.2020r. Tego samego dnia IP przekazała 
beneficjentowi pismo informujące o zamknięciu projektu oraz skan Listy Sprawdzającej do kontroli na 
zakończenie realizacji projektu na dokumentacji. Wniosek nr RPSW.10.02.01-26-0030/17-010 był 
końcowy wnioskiem o płatność, w którym jedynie rozliczane były otrzymane przez Beneficjentów 
środki. Nie była zatem sporządzana dyspozycja wypłaty środków i nie był dokonywany przelew.

Cały proces weryfikacji trzeciej wersji WoP nr RPSW.10.02.01-26-0030/17-010-03 trwał 31 25 dni 
roboczych:

• od 25.05.2020r do 15.06.2020r (14 dni roboczych) 

• od 22.06.2020r do 29.06.2020r (5 dni roboczych) 

• od 02.07.2020r do 17.07.2020r (11 dni roboczych)

Przekroczony został termin 20 (+5 dni) roboczych na weryfikację Wop określony w rozdziale 5.10.4.1 
ustęp 5 Instrukcji Wykonawczej WUP. ZK zwrócił się z pytaniem do IP o przyczynę niedochowania 
powyższego terminu. W odpowiedzi IP przekazała następujące wyjaśnienia: „W dniu 22.06.2020r. 
Beneficjent przekazał dane dotyczące efektywności zatrudnieniowej. Wznowiono weryfikację wniosku 
o płatność oraz zweryfikowano dane dotyczące efektywności. W dniu 29.06.2020r. (5 dni roboczych 
od daty wpływu dokumentacji od Beneficjenta) przekazano Beneficjentowi pismo z prośbą 
o wyjaśnienia odnośnie nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej. Wniosek końcowy o płatność został zweryfikowany w terminie (15 +5 = 20 dni 
roboczych), jednak nie mógł zostać zatwierdzony, gdyż zgodnie z § 15 pkt. 10 umowy o 
dofinansowanie projektu "Końcowe rozliczenie Projektu uwarunkowane jest przekazaniem przez 
Beneficjenta ostatecznych danych nt. spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej...". Ponieważ 
kryteria nie zostały spełnione i poproszono Beneficjenta o dalsze wyjaśnienia, wniosek końcowy o 
płatność nie mógł zostać zatwierdzony do czasu przekazania danych przez Beneficjenta.”

Powyższe wyjaśnienia nie uwzględniają jednak terminu od 02.07.2020 r. (w tym dniu beneficjent 
przekazał pismo z wyjaśnieniami dotyczącymi niezrealizowania wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej) do 17.07.2020 r. tj. dodatkowe 11 dni robocze kiedy Wop był weryfikowany przez IP. 
W związku z powyższym ZK stwierdził przekroczenie terminu 20 (+5) dni roboczych na weryfikacje 
WoP nr  RPSW.10.02.01-26-0030/17-010-03.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPSW.10.02.01-26-0030/17
W związku z tym, że Wop nr RPSW.10.02.01-26-0030/17-010 był wnioskiem końcowym 
przeprowadzona została kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPSW.10.02.01-26-0030/17. 
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Zgodnie z danymi w SL2014 została ona przeprowadzona na dokumentach w dniu 17.07.2020 r. 
Kontroli poddano dokumentację dotyczącą weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność (listy 
sprawdzające, pisma wzywające do uzupełnienia wniosku, informacje o wynikach weryfikacji wniosku 
o płatność) oraz karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, umowę 
o dofinansowanie oraz aneksy i korespondencje z beneficjentem. Wykorzystana Lista sprawdzająca 
do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji jest zgodna z załącznikiem nr 16 do IW. 
W dniu 17.07.2020r. sporządzona LS została zatwierdzona przez p.o. Kierownika Wydziału Polityki 
Rynku Pracy. W systemie SL2014 zarejestrowano 3 kontrole dla projektu nr RPSW.10.02.01-26-
0030/17. W dokumentacji znajdują się informacje pokontrolne i listy sprawdzające z przeprowadzonej 
kontroli na miejscu oraz wizyty monitoringowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli na zakończenie 
realizacji projektu na dokumentacji nie stwierdzono uchybień. Potwierdzono kompletność i zgodność 
z przepisami dokumentacji związanej z realizacją projektu. Dokumentacja zarchiwizowana w 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.

5.3.2. Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0011/20-001
Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy 
w powiecie starachowickim (VI).

Beneficjent: Powiat Starachowicki/Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach.

Projekt nr RPSW.10.01.00-26-0011/20 realizowany jest w trybie pozakonkursowym w ramach 10 osi 
priorytetowej: „Otwarty rynek pracy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości 
zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie starachowickim. 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 98 osób zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach. Projekt realizowany jest m.in. poprzez analizę 
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych każdego z uczestników projektu – na podstawie 
jej wyników PUP będzie realizować odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy. Wydatki 
kwalifikowalne w projekcie to: 6 220 066,73 PLN.    

Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0011/20-001 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 
wpłynął do IP w dniu 10.04.2020r. Był to wniosek o refundację na kwotę: 15 100,20PLN 
i sprawozdawczy. Zgodnie z danymi zawartymi w SL2014 weryfikacja WoP przez pierwszego 
pracownika rozpoczęła się w dniu 17.04.2020r, a przez drugiego pracownika w dniu 05.05.2020 r. 
Weryfikacja zakończona została wynikiem pozytywnym w dniu 05.05.2020r. Wniosek o płatność został 
zatwierdzony. 

W dniu 17.04.2020 r. sporządzona została Lista  Kontrolna do dokonania wyboru próby dokumentów 
do weryfikacji pogłębionej. Według jej zapisów do analizy pogłębionej wybrane zostały 3 pozycje 
wydatków: Lista wypłat świadczeń z dnia 06.03.2020 r., Faktura VAT z dnia 05.03.2020 i Wniosek 
o refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z dnia 06.03.2020r. Pismo 
z wykazem dokumentów wybranych do kontroli pogłębionej zostało przekazane do beneficjenta za 
pośrednictwem SL2014 w dniu 17.04.2020r – zachowany został termin 5 dni roboczych od dnia 
wpływu WoP. Beneficjent przekazał skany dokumentów do analizy pogłębionej poprzez SL2014 
w dniu 20.04.2020 r. 

Lista sprawdzająca wykorzystana do weryfikacji WoP jest zgodna z załącznikiem nr 15 do IW. 
Podpisana została w dniu 05.05.2020 r. przez pierwszą i drugą osobę weryfikującą WoP i również 
w tym dniu zatwierdzona przez p.o. Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy.

Cały proces weryfikacji WoP nr RPSW.10.01.00-26-0011/20-001 trwał 16 dni roboczych (od 
10.04.2020 r. do 05.05.2020 r.). Pismo informujące o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku wraz ze 
skanem Listy Sprawdzającej zostało przesłane do beneficjenta w dniu 05.05.2020 r. Wniosek nr 
RPSW.10.01.00-26-0011/20-001 był wnioskiem sprawozdawczym i o refundację środków, jednak 
dotyczył on realizacji projektu pozakonkursowego PUP, w związku z czym przelewu środków nie 
dokonywał WUP, lecz dysponent Funduszu Pracy.

Kontrola nr RPSW.10.01.00-26-0011/20-001 – Wizyta monitoringowa
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Procedura przeprowadzania wizyty monitoringowej opisana została w rozdziale 5.15.11 IW WUP. 
Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia 
działań merytorycznych. Wizyta monitoringowa jest obligatoryjna. Wojewódzki Urząd Pracy jest 
zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej jednej wizyty monitoringowej w ramach każdego 
projektu wybranego do kontroli w danym roku obrachunkowym. Wizyta monitoringowa może być 
przeprowadzana w trakcie kontroli planowej na miejscu w siedzibie  beneficjenta lub stanowić odrębne 
postępowanie kontrolne. Do przeprowadzania wizyt monitoringowych stosuje się tryb postępowania 
obowiązujący w odniesieniu do kontroli planowych, z tą różnicą, iż nie ma konieczności wysyłania 
zawiadomienia o planowanej kontroli, a  sprawdzeniu podlega wybrana forma wsparcia.

Kierownik Zespołu ds. Kontroli wyznacza Zespół kontrolujący składający się z co najmniej dwóch osób 
wraz ze wskazaniem kierownika Zespołu spośród pracowników Zespołu ds. Kontroli Projektów EFS. 
Kontrola w danej jednostce jest poprzedzona badaniem przez Zespół kontrolujący dokumentów 
złożonych przez beneficjentów, do których należą m. in.:

• wniosek o dofinansowanie projektu,

• umowa o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi aneksami,

• wniosek beneficjenta o płatność wraz z częścią sprawozdawczą,

• informacja z poprzednich kontroli.

Na podstawie analizy w/w dokumentów oraz informacji wewnętrznej (zał. 30) na temat 
kontrolowanego projektu pracownik Zespołu ds. Kontroli Projektów EFS sporządza:

• program kontroli (zał. 31),

• pismo do beneficjenta informujące o zamiarze przeprowadzenia kontroli (zał. 34)

• upoważnienia do kontroli (zał. 33),

• listy sprawdzającej do kontroli (zał.36),

• deklaracje bezstronności osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego (zał. 32).

Zespół kontrolujący przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu/siedzibie 
beneficjenta okazuje stosowne upoważnienie, a Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez 
niego upoważniona potwierdza zapoznanie się z jego treścią. ZK przeprowadza kontrolę w oparciu 
o listę sprawdzającą do kontroli na miejscu (zał. 36), której zakres jest zgodny z Planem kontroli 
i Upoważnieniem. ZK dokonuje ustaleń stanu faktycznego między innymi na podstawie 
przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną dokumentów. Kontrola na dokumentach odbywa się 
zgodnie z metodologią doboru dokumentów do kontroli. W przypadku stwierdzenia podczas 
przeprowadzanej kontroli uchybień lub nieprawidłowości Informacja pokontrolna zawiera zalecenia 
pokontrolne. Sporządzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty parafowane są co najmniej 
przez kierownika ZK. W momencie zakończenia kontroli ZK odbiera od Kierownika jednostki 
kontrolowanej oświadczenie o udostępnieniu do kontroli wszystkich dokumentów związanych z 
realizacją przedmiotowego projektu.

Po zakończeniu czynności kontrolnych w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli 
ZK opracowuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach informację pokontrolną (zał. 35), która 
podpisywana jest przez członków ZK (jeżeli ZK składa się z więcej niż dwóch osób, sporządzona 
Informacja wymaga podpisu co najmniej dwóch kontrolujących). W przypadku nieobecności członka 
ZK w momencie podpisywania Informacji pokontrolnej, w miejscu przeznaczonym na podpis 
umieszczana jest adnotacja „pracownik nieobecny”. W sytuacji, gdy sporządzenie Informacji 
pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez 
kontrolujących opinii prawnych, termin 30 dni kalendarzowych zostaje wydłużony o czas niezbędny do 
uzyskania tych wyjaśnień. Kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest na piśmie o wydłużeniu 
terminu przygotowania Informacji pokontrolnej. 

Beneficjent w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej, może 
zgłosić zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych, które rozpatrywane są przez Kierownika ZK 
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. W przypadku stwierdzenia zasadności 
zgłoszonych zastrzeżeń w całości lub części kontrolujący uzupełniają część Informacji pokontrolnej, 
której zastrzeżenia dotyczyły. Ostateczna Informacja pokontrolna przesyłana jest jako załącznik do 
pisma sporządzonego przez pracownika Zespołu ds. Kontroli Projektów EFS, parafowanego przez 
kierownika Zespołu ds. Kontroli Projektów EFS oraz kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy 
i podpisanego przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
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W przypadku, gdy ZK nie uwzględni zgłoszonych zastrzeżeń w całości lub w części, kierownik ZK 
przygotowuje pismo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, w którym 
uzasadnia odmowę uwzględnienia zastrzeżeń. Odmowa podpisania ostatecznej Informacji 
pokontrolnej nie wstrzymuje obowiązku wykonania zaleceń pokontrolnych, jeśli zostały w niej 
sformułowane. Ponadto zalecenia pokontrolne zawierają zobowiązanie dla beneficjenta do 
poinformowania WUP, w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, o sposobie wdrożenia 
zaleceń pokontrolnych, wykorzystania uwag i zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działań lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Na podstawie ostatecznej Informacji pokontrolnej Pracownik Zespołu ds. Kontroli Projektów EFS 
wprowadza niezwłocznie do systemu informatycznego dane dotyczące przeprowadzonej kontroli. 
Ostateczną Informację pokontrolną kierownik Zespołu kontrolującego przekazuje drogą  elektroniczną 
do pozostałych Zespołów Wydziału Polityki Rynku Pracy, a następnie dokonuje wydruku 
potwierdzenia wysłania Informacji pokontrolnej i załącza do akt kontroli.

Kontrola planowa  w trakcie realizacji projektu nr RPSW.10.01.00-26-0011/20 przeprowadzona została 
przez dwóch pracowników WUP w Kielcach w terminie od 28.09.2020 r. do 30.09.2020 r. na miejscu 
realizacji projektu. W ramach tej kontroli odbyła się również wizyta monitoringowa działalności 
gospodarczej jednej z uczestniczek projektu.  

Zgodnie z zapisami RPK 2020/2021 na początku roku obrachunkowego opracowywana jest Analiza 
ryzyka projektów wybranych do kontroli, która podlega kwartalnym uaktualnieniom. Kontrola projektu 
nr RPSW.10.01.00-26-0011/20 widnieje w przekazanym przez WUP uaktualnieniu Analizy Ryzyka 
projektów wybranych do kontroli wraz ze stopniem wykonania kontroli wg stanu na dzień 30.09.2020 r.  

Do przeprowadzenia kontroli planowej nr  RPSW.10.01.00-26-0011/20-001 wyznaczony został zespół 
kontrolny składający się z dwóch osób wybranych spośród pracowników Zespołu ds. Kontroli 
Projektów EFS. Program kontroli nr 290/RPO WŚ/2020 sporządzony został przez Kierownika Zespołu 
ds. Kontroli Projektów EFS w dniu 05.08.2020, a następnie zatwierdzony przez Dyrektora WUP. 
Zgodnie z programem kontroli jednostką kontrolowaną był Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach. 
Nadrzędnym celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Aktywizacja 
zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie starachowickim”. 

Upoważnienie nr 92/2020 do przeprowadzenia kontroli formy wsparcia (wizyta monitoringowa 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej), zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie projektu, zostało podpisane dnia 23.09.2020r przez Wicedyrektora WUP. Termin 
ważności upoważnienia został wyznaczony od 28.09.2020r do 28.11.2020r, a miejsce 
przeprowadzenia kontroli to Sklep Spożywczy „U Moni”. 

Upoważnienie nr 93/2020 do przeprowadzenia kontroli prawidłowości przebiegu realizacji postanowień 
umowy dofinansowania projektu nr  RPSW.10.01.00-26-0011/20 zostało podpisane dnia 23.09.2020 r. 
przez Wicedyrektora WUP. Termin ważności upoważnienia został wyznaczony od 28.09.2020 r. do 
28.11.2020 r., a miejsce przeprowadzenia kontroli to Biuro Projektu w Starachowicach.

Informacja wewnętrzna dotycząca projektu nr RPSW.10.01.00-26-0011/20 podpisana została w dniu 
05.08.2020 r. przez Kierownika ZK. Zgodnie z jej treścią w projekcie dokonywano zmian związanych 
z realizacją dodatkowych instrumentów wsparcia finansowanych ze środków rezerwy FP związanych 
z przeciwdziałaniem skutkom Covid-19. Do dnia kontroli beneficjent złożył dwa wnioski o płatność:

• RPSW.10.01.00-26-0011/20-001-01 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. –   
sprawozdawczy i o refundację na kwotę 15 100,20zł. 

• RPSW.10.01.00-26-0011/20-002-01 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. – 
sprawozdawczy i o refundację na kwotę 136 970,30 zł.

Deklaracja bezstronności osób wyznaczonych do przeprowadzenia kontroli została podpisana przez 
dwóch członków ZK w dniu 15.09.2020r. Beneficjent został poinformowany o planowanej kontroli 
projektu pismem z dnia 05.08.2020r podpisanym przez Dyrektora WUP. Zgodnie z zawiadomieniem 
planowany termin kontroli został wyznaczony na 17 – 19 sierpnia 2020r. W odpowiedzi na pismo 
beneficjent zwrócił się z prośbą o przełożenie terminu planowanej kontroli na drugą połowę września. 
IP przychyliła się do prośby beneficjenta i wyznaczyła nowy termin kontroli na 28 – 30 września 
2020 r., o czym beneficjent został poinformowany pismem z dnia 15.09.2020 r. 

Informacja pokontrolna z kontroli nr 290/RPO WŚ/2020 została sporządzona i podpisana przez dwóch 
członków zespołu kontrolującego w dniu 28.10.2020 r. (w terminie 30 dni od zakończenia kontroli), 
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a następnie podpisana przez Wicedyrektora WUP. Zgonie z treścią informacji pokontrolnej kontrola 
planowa projektu przeprowadzona została w dniach 28 – 30 września 2020 r. Kontrolą objęte zostały 
Wop nr RPSW.10.01.00-26-0011/20-001-01, RPSW.10.01.00-26-0011/20-002-01 i RPSW.10.01.00-
26-0011/20-003-01 (WoP nr 03 został złożony w dniu 15.09.2020 r.). Zakres kontroli obejmował m.in.: 
zgodność rzeczową realizacji projektu, prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, 
kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 
poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis, poprawność realizacji działań 
informacyjno-promocyjnych, jak również realizację form wsparcia (wizyta monitoringowa). 

W dniu 28.09.2020 r. ZK przeprowadził wizytę monitoringową działalności gospodarczej pod nazwą 
Sklep Spożywczy „U Moni”. Uczestniczka projektu otrzymała jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej na podstawie umowy z dnia 24.02.2020r. W wyniku przeprowadzonej wizyty 
monitoringowej ZK stwierdził, że beneficjentka należy do grupy docelowej projektu, a wizytowana 
forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu podpisaną z beneficjentem 
i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli poszczególnych obszarów przedmiotowy projekt oceniono 
jako spełniający kryteria określone dla: Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady 
w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia. Wydano dwa zalecenia 
pokontrolne dotyczące:

1. Stosowania na dokumentach związanych z realizacją projektu i wygenerowanych przez PUP 
Starachowice oznaczenia barw Rzeczypospolitej Polskiej w wersji pełno kolorowej zgodnie 
z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 
informacji i promocji.

2. Przekazanie do UOKiK sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w ramach 
dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz kosztów wynagrodzeń 
pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wynik kontroli nr RPSW.10.01.00-26-0011/20-001 określono jako: z nieistotnymi zastrzeżeniami.  
Lista sprawdzającą wykorzystana do kontroli projektu w siedzibie beneficjenta jest zgodna 
z załącznikiem nr 36 do IW. Sporządzona została i podpisana przez dwóch członków zespołu 
kontrolującego w dniu 30 września 2020r, a następnie podpisana przez Kierownika Zespołu ds. 
Kontroli Projektów EFS. 

Lista sprawdzająca wykorzystana do wizyty monitoringowej podpisana została w dniu 28 września 
2020 r., przez dwóch członków zespołu kontrolującego, a następnie podpisana przez Kierownika 
Zespołu ds. Kontroli Projektów EFS. Pismo przekazujące beneficjentowi egzemplarz informacji 
pokontrolnej zostało sporządzone w dniu 28.10.2020r i podpisane przez Wicedyrektora WUP. W dniu 
10.11.2020 do WUP wpłynęło pismo od beneficjenta informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. 
Dane z kontroli nr RPSW.10.01.00-26-0011/20-001 zostały wprowadzone do systemu SL2014 w dniu 
12.11.2020 r.

5.3.3. Wniosek o płatność beneficjenta nr RPSW.10.02.01-26-0062/17-010

Tytuł projektu: Źródło kwalifikacji

Beneficjent: Piotr Matysiak „EL TRANS”

Projekt nr RPSW.10.02.01-26-0062/17 realizowany jest w trybie konkursowym w ramach 10 osi 
priorytetowej: „Otwarty rynek pracy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości 
zatrudnieniowej 3 kobiet i 57 mężczyzn, poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych 
programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu (01.07.2018-
31.10.2019), wyrażone osiągnięciem zakładanych wartości wskaźników rezultatów i produktów, w tym 
efektywności zatrudnieniowej, mierzonych na dzień rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie 
(01.07.2018-31.10.2019), a także do 4 tygodni (do 30.11.2019) oraz 3 m-cy (do 31.01.2020) od 
zakończenia owego udziału. Grupę docelową w ramach projektu stanowią osoby z terenu woj. 
Świętokrzyskiego, powyżej 29 roku życia pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych 
w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) znajdujące się w szczególnie trudnej 
sytuacji: osoby po 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, 
osoby o niskich kwalifikacjach, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na 
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rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. Wydatki kwalifikowalne w projekcie to: 
1 310 152,32 PLN.    

Beneficjent w piśmie z dnia 25.05.2020r. zwrócił się z prośbą do WUP o wydłużenie terminu na 
złożenie wniosku o płatność końcową w związku z epidemią COVID-19, najpóźniej do dnia 
8.06.2020 r. IP w dniu 26.05.2020r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu.

W dniu 3 i 8.06.2020 r. WUP zwrócił się o jak najszybsze przekazanie dokumentów, z uwagi na 
zbliżający się termin weryfikacji wniosku o płatność. W dniu 8.06.2020r. Beneficjent przesyłał 
brakującą umowę ostatecznego odbiorcy oraz poinformował, że w piśmie wyjaśniającym omyłkowo 
dopisano informację o załączeniu oświadczenia dot. przelewu dot. poz. 24 - kwota stypendium 
szkoleniowego przelanego uczestnikom oraz kwota ZUS łącznie opiewają na kwotę brutto dokumentu.

Pierwsza wersja wniosku za okres od 1.04.2020 do 30.04.2020 r. została złożona w dniu 
29.06.2020 r. Był to wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy oraz końcowy. W dniu 1.07.2020r. 
IP sporządziła listę kontrolną do dokonania wyboru próby dokumentów do weryfikacji pogłębionej 
w związku z wyborem dokumentów do analizy pogłębionej oraz zwróciła się o przekazanie 
dokumentów w ramach analizy pogłębionej. W dniu 8.07.2020 Beneficjent przekazał dokumenty 
dotyczące analizy pogłębionej. Zgodnie z danymi zawartymi w SL2014 weryfikacja wniosku przez 
pierwszego pracownika rozpoczęła się 20.07.2020r., przez dwóch kolejnych 21.07.2020 r. Zakończyła 
się 21.07.2020 r. Wniosek wymagał poprawy. Zgodnie z LS oraz pismem do beneficjenta (z datą 
zakończenia weryfikacji) zamieszczonymi w SL, zwrócono się o wyjaśnienia/uzupełnienia m.in. w 
następującym zakresie: nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu, umieszczenia wydatków z lat 2018-2019 
dopiero we wniosku końcowym, braków numerów księgowych oraz dokumentów finansowych, 
błędnego podziału dofinansowania. 

W dniu 4.08.2020 (do 2 wersji wniosku) Beneficjent poinformował, że ze względu na konieczność 
złożenia wyjaśnień do płatność nr RPSW.10.02.01-26-0062/17-010-02 za okres 01.04.-30.04.2020 
i jednocześnie trwający okres wakacyjno - urlopowy, stosowne wyjaśnienia zostaną złożone 
najpóźniej w dniu 10.08.2020.

Druga wersja wniosku wraz z wyjaśnieniami i dokumentami została złożona w dniu 10.08.2020 r. 
Zgodnie z danymi zawartymi w SL2014 weryfikacja wniosku przez trzech pracowników rozpoczęła się 
i zakończyła w dniu 4.09.2020 r. Wniosek wymagał poprawy. Zgodnie z LS i pismem w SL (z dnia 
zakończenia weryfikacji wniosku)  wniosek wymagał uzupełnienia o dowód zapłaty dla jednej z pozycji 
zestawienia, uzupełnienia daty zapłaty składek i podatku dla pozycji z zestawienia.

Trzecia wersja wniosku została złożona w dniu 17.09.2020 r. Zgodnie z danymi zawartymi w SL2014 
weryfikacja wniosku przez trzech pracowników rozpoczęła się i zakończyła w dniu 13.10.2020 r. 
Wniosek wymagał poprawy. Zgodnie z LS i pismem w SL (z dnia zakończenia weryfikacji wniosku), 
wniosek wymagał uzupełnienia/poprawy w zakresie: poprawienia daty zapłaty dla jednej z pozycji, 
ponownie zwrócono się o dopisanie dat zapłaty składek i podatku, usunięcie rozbieżności 
w zakładkach SL, wyjaśnień w zakresie nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników.

Czwarta wersja wniosku została złożona 2.11.2020 r. W dniu 16.11.2020 r. została zatwierdzona. 
Tego samego dnia wysłano informację do Beneficjenta o pozytywnym zatwierdzeniu wniosku na 
kwotę 401 135,77 PLN.

Wniosek nr RPSW.10.02.01-26-0062/17-010 był końcowym wnioskiem o płatność, w którym jedynie 
rozliczane były otrzymane przez Beneficjentów środki. Nie była zatem sporządzana dyspozycja 
wypłaty środków i nie był dokonywany przelew.

IP dokonała weryfikacji wniosku zgodnie z terminami określonymi w IW.

W SL2014 znajduje się jedna sprawa w Rejestrze obciążeń na projekcie dla tego projektu, jednakże 
nie dotyczy ona kontrolowanego wniosku o płatność.

W SL znajdują się 4 kontrole projektu. Weryfikacji przez ZK została poddana ostatnia kontrola, 
dotycząca badanego wniosku o płatność.
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Zgodnie z danymi w SL2014, kontrola na zakończenie realizacji projektu odbyła się na dokumentach 
w dniu 16.11.2020 r. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą weryfikacji wniosków beneficjenta 
o płatność (listy sprawdzające, pisma wzywające do uzupełnienia wniosku, informacje o wynikach 
weryfikacji wniosku o płatność) oraz karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, 
umowę o dofinansowanie oraz aneksy, korespondencje z beneficjentem. Przeprowadzono kontrolę na 
miejscu, wizytę monitoringową, kontrolę doraźną oraz był przeprowadzony audyt operacji przez KAS. 
W dokumentacji znajdują się informacje pokontrolne i listy sprawdzające. W trakcie kontroli na 
dokumentacji nie stwierdzono uchybień. Potwierdzono kompletność i zgodność z przepisami 
dokumentacji związanej z realizacją projektu. Dokumentacja została zarchiwizowana w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Wynik kontroli – bez zastrzeżeń.

W dniu 16.11.2020 r. IP przekazała do beneficjenta informacje o zamknięciu projektu oraz przekazała 
listę sprawdzającą do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji zawierającą 
ostateczne rozliczenie projektu. Lista została sporządzona i zaakceptowana tego samego dnia. 
Kontrola została wprowadzona do SL tego samego dnia.

5.3.4. Wniosek o płatność beneficjenta nr RPSW.10.04.01-26-0055/17-004
Tytuł projektu: Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego

Beneficjent: Bank Gospodarstwa Krajowego

Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0055/17 realizowany jest w trybie pozakonkursowym w ramach 10 osi 
priorytetowej: „Otwarty rynek pracy”. Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia na obszarze woj. świętokrzyskiego poprzez objęcie w okresie do 30 grudnia 2023 
r. 449 osób kompleksowym wsparciem, w wyniku którego utworzone zostaną co najmniej 494 miejsca 
pracy. W ramach projektu BGK utworzy Fundusz Funduszy w celu wdrażania instrumentów 
finansowych w Działaniu 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowym miejsc pracy. Projekt ma 
zasięg oddziaływania obejmujący teren całego województwa świętokrzyskiego. Utworzona sieć 
dystrybucji, bazująca na efektywnej współpracy z pośrednikami finansowymi, umożliwi dotarcie do 
wszystkich istotnych dla projektu obszarów województwa świętokrzyskiego. W ramach wsparcia 
udzielane są jednorazowe, preferencyjnie oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, a wśród preferowanych przedsięwzięć, przede wszystkim generujące nowe miejsca 
pracy. Wydatki kwalifikowalne w projekcie to: 39 912 639,91PLN.    

Pierwsza wersja wniosku za okres od 1.07.2019 do 04.11.2019 r. została złożona dopiero w dniu 
29.06.2020 r. (korespondencja w sprawie złożenia wniosku znajduje się w SL2014). Był to wniosek 
rozliczający zaliczkę oraz sprawozdawczy. W dniu 30.06.2020 r. IP sporządziła listę uczestników 
wylosowanych do zweryfikowania ich kwalifikowalności do udziału w projekcie i zwróciła się z prośbą 
o przekazanie dokumentów do analizy pogłębionej, które zostały przekazane w dniu 3.07.2020 r. 

Zgodnie z danymi zawartymi w SL2014 weryfikacja wniosku przez trzech pracowników rozpoczęła się 
i zakończyła w dniu 14.07.2020r. Wniosek wymagał poprawy. Zgodnie z LS oraz pismem do 
beneficjenta (z datą zakończenia weryfikacji) zamieszczonymi w SL, zwrócono się 
o wyjaśnienia/uzupełnienia w następującym zakresie: nie spełniania przez uczestników projektu 
kryterium grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie – osoby były mieszkańcami 
województwa mazowieckiego, a nie świętokrzyskiego; dane kontaktowe niektórych uczestników 
wprowadzone do SL2014 nie są spójne z danymi zawartymi w dokumentach rekrutacyjnych tych 
osób. 

Druga wersja wniosku została złożona w dniu 28.07.2020r. Zgodnie z danymi zawartymi w SL2014 
weryfikacja wniosku przez trzech pracowników rozpoczęła się i zakończyła w dniu 31.07.2020 r. 
Wniosek został zatwierdzony. Zgodnie z informacją dla beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku 
o płatność został zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 
wynosi 9 978 159,95 PLN.

W SL2014 zarejestrowana jest jedna sprawa w Rejestrze obciążeń na projekcie – korekta 
zarejestrowana w związku z prośbą KE o wycofanie wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-
0055/17-003. 
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Informacje miesięczne w SL2014 są zatwierdzane na bieżąco, Beneficjent co kwartał przekazuje 
sprawozdanie kwartalne z realizacji projektu.

Kontrole projektu

Zgodnie z zapisami IW, kontrola IF – rozdział 5.16 kontrola instrumentów finansowych 
przeprowadzana jest w każdej instytucji, z którą IP zawarła umowę o dofinansowanie przynajmniej raz 
w trakcie roku obrachunkowego. 

Procedura przeprowadzenia kontroli instrumentów finansowych przebiega zgodnie z procedurami 
kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola przeprowadzana jest przy użyciu Listy sprawdzającej 
do kontroli projektu w siedzibie beneficjenta, uzupełnionej o pytania dotyczące instrumentów 
finansowych, stanowiącej załącznik nr 36a do niniejszej IW.

Minimalny zakres weryfikacji wydatków w ramach instrumentów finansowych obejmuje: zgodność 
operacji wybieranych do wsparcia z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego, 
z programem operacyjnym oraz z umową o finansowaniu, kontrolę operacji przeprowadzoną na 
dokumentach dostarczonych przez ostatecznego odbiorcę pomocy, w celu sprawdzenia, czy produkty 
i usługi objęte wsparciem w ramach instrumentów finansowych zostały dostarczone, a poniesione 
wydatki są zgodnie z biznesplanem i umową zawartą z podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy.

Zgodnie z procedurą 5.15.10 celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja sposobu realizacji projektu 
w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji). Wizyta 
monitoringowa jest obligatoryjna. IP jest zobowiązana do przeprowadzenia przynajmniej jednej wizyty 
monitoringowej w ramach każdego projektu wybranego do kontroli w danym roku obrachunkowym. 
Odstąpienie od wizyty monitoringowej jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy uniemożliwia to 
specyfika projektu, tj. nie są realizowane działania, które można by skontrolować w miejscu ich 
wykonywania. Dobór formy wsparcia do kontroli ma charakter doboru losowego na podstawie 
harmonogramów przekazywanych przez beneficjenta. Wizyta monitoringowa może być 
przeprowadzana w trakcie kontroli planowej  na miejscu  w siedzibie  beneficjenta lub stanowić 
odrębne postępowanie kontrolne. 

Kontrola w 2019 r.

W dniu 17.05.2019 r. IP poinformowała Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, iż 
w dniach 22-24.05.2019 r. zostanie przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji projektu 
RPSW.10.04.01-26-0055/17.

Deklaracja bezstronności osób wyznaczonych do przeprowadzenia kontroli została podpisana 
29.04.2019r.

Upoważnienie nr 75/2019 do przeprowadzenia kontroli zostało podpisane 17.05.2019 r., termin 
ważności upoważnienia określono na 22.05-22.07.2019 r., jednostka kontrolowana to BGK i Krajowe 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (miejsce kontroli – firmy korzystające ze wsparcia).

Upoważnienie nr 74/2019 do przeprowadzenia kontroli zostało podpisane 17.05.2019 r., termin 
ważności upoważnienia określono na 22.05-22.07.2019 r., jednostka kontrolowana - j.w., miejsce 
kontroli – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Upoważnienie nr 68/2019 do przeprowadzenia kontroli z dnia 6.05.2019 r. termin ważności 13.05-
13.07.2019 r., jednostka kontrolowana BGK.

Informacja wewnętrzna na temat kontrolowanego projektu została podpisana 10.05.2019 r. i zgodnie 
z nią, beneficjent zwrócił się o zgodę na wprowadzenie zmian do Strategii Inwestycyjnej polegającej 
na rozszerzeniu grupy docelowej o m.in. osoby młode poniżej 30 roku życia, imigrantów, osoby 
zatrudnione na umowach krótkoterminowych gdyż istnieje ryzyko związane z wdrażaniem 
mikropożyczek na działalność gospodarczą. IP zwróciła się o opinię w tej kwestii do IZ. Opinia do dnia 
przeprowadzenia kontroli w 2019 r. nie została wydana przez IZ.

Do dnia kontroli Beneficjent złożył 2 wnioski o płatność: pierwszy - zaliczkowy, drugi – refundacyjny 
został złożony ponad 5 miesięcy po terminie, tj. niezgodnie z umową o dofinansowanie.
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Program kontroli nr 224/RPO WŚ/2019 został sporządzony i zatwierdzony 23.04.2019 r.

Zgodnie z zapisami informacji pokontrolnej, kontrola planowa u Beneficjenta odbyła się w terminie 
13-16.05.2019 r. Kontrola planowa u Pośrednika Finansowego w terminie 22-24.05.2019 r. natomiast 
wizyta monitoringowa u Ostatecznego Odbiorcy w dniu 27.05.2019 r. kontrolą zostały objęte wnioski 
o płatność 1 i 2.

Zgodnie z zapisami informacji pokontrolnej: do dnia kontroli udział w projekcie rozpoczęły 62 osoby, 
kontroli poddano losowo wybraną dokumentację rekrutacyjną 7 osób (ok 11%), które spełniają kryteria 
kwalifikowalności, nie wprowadzono do SL2014 danych jednego z Ostatecznych Odbiorców, 
Beneficjent wybrał Pośrednika Finansowego na podstawie przepisów pzp, Ostateczny Odbiorca 
pożyczkę wykorzystał zgodnie z celem inwestycji.

LS do wizyty monitoringowej została sporządzona 24.05.2019 r., LS do kontroli systemowej również 
została sporządzona tego samego dnia. Kontrola została wprowadzona do SL2014 w dniu 
1.07.2019 r. – po w terminie określonym w Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania 
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Informacja o wdrożeniu zaleceń została przekazana przez Beneficjenta w dniu 25.06.2019 r.

Kontrola przeprowadzona zgodnie z RPK 2018/2019.

Kontrola w 2020 roku
W dniu 28.05.2020 r. IP poinformowała Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, iż 
w dniach 29.06-1.07.2020 r. zostanie przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji projektu 
RPSW.10.04.01-26-0055/17.

Deklaracja bezstronności osób wyznaczonych do przeprowadzenia kontroli została podpisana w dniu 
28.05.2020r.

Upoważnienie nr 58/2020 do przeprowadzenia kontroli zostało podpisane 18.06.2020 r., termin 
ważności upoważnienia określono na 29.06-29.08.2020r., jednostka kontrolowana to BGK i Krajowe 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, miejsce kontroli to Krajowe Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczości.

Upoważnienie nr 57/2020 do przeprowadzenia kontroli zostało podpisane 18.06.2020 r., termin 
ważności upoważnienia określono na 24.06-24.08.2020 r., jednostka kontrolowana to BGK, miejsce 
kontroli to BGK.

Zgodnie z wyjaśnieniami IP: kontrole na miejscu prowadzone przez IZ (IP) na poziomie ostatecznego 
odbiorcy (pożyczkobiorcy) nie są obligatoryjne. Mogą być prowadzone np. wyrywkowo, jeżeli IZ (IP) 
oceni, że jest to uzasadnione, biorąc pod uwagę zidentyfikowany poziom ryzyka. W 2020 roku 
dokonując kontroli u pośrednika finansowego, kontrolujący nie zamierzali prowadzić kontroli (wizyty 
monitoringowej) u ostatecznego odbiorcy. Wykonali jednak taką kontrolę niejako w ramach 
dodatkowej weryfikacji poprawności udzielenia pożyczki ostatecznemu odbiorcy i w ramach 
upoważnienia Nr 58/2020 do kontroli pośrednika finansowego. Kontrola ta została wykonana w 
systemie zdalnym na podstawie dokumentów udostępnionych przez KSWP i rozmowę telefoniczną z 
pożyczkobiorcą z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. Był to początkowy okres pandemii i nie 
było jeszcze ustanowionych procedur kontroli (wizyt monitoringowych) w takich sytuacjach.

Informacja wewnętrzna na temat kontrolowanego projektu została podpisana również 18.06.2020 r. 
i zgodnie z nią, beneficjent zwrócił się o zgodę na wprowadzenie zmian do Strategii Inwestycyjnej 
polegającej na rozszerzeniu grupy docelowej o m.in. osoby młode poniżej 30 roku życia, imigrantów, 
osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych gdyż istnieje ryzyko związane z wdrażaniem 
mikropożyczek na działalność gospodarczą, jednakże zarówno zdaniem IP jak i IZ nie ma możliwości 
rozszerzenia grupy docelowej.

Do dnia kontroli Beneficjent złożył 3 wnioski o płatność: pierwszy - zaliczkowy, drugi – refundacyjny 
został złożony ponad 5 miesięcy po terminie, tj. niezgodnie z umową o dofinansowanie, trzeci – 
rozliczeniowy o płatność.

Program kontroli nr 284/RPO WŚ/2020 został sporządzony i zatwierdzony 28.05.2020 r.

Zgodnie z zapisami informacji pokontrolnej, kontrola planowa u Beneficjenta odbyła się w terminie 
24-26.06.2020r, kontrola planowa u Pośrednika Finansowego w terminie 29.06-1.07.2020 r. natomiast 
wizyta monitoringowa u Ostatecznego Odbiorcy w dniu 1.07.2020r. (przeprowadzona zdalnie). 
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Kontrolą został objęty wniosek o płatność nr 3. Do dnia kontroli udział w projekcie rozpoczęły 132 
osoby (2 uczestników przerwało udział w projekcie, jeden uczestnik spłacił pożyczkę), jednakże 
z uwagi na powyższe – faktycznych uczestników projektu jest 130. Kontrolą objęto dokumentację 14 
osób (10%). ZK potwierdził m.in. zgodność danych zawartych we wnioskach o płatność ze stanem 
faktycznym, dane zawarte w Platformie Obsługi Instrumentów Finansowych są zgodne 
z dokumentacją zgromadzoną u Beneficjenta, wypłacono Ostatecznym Odbiorcom 9 919 700 PLN, 
zweryfikowani na próbie ostateczni odbiorcy spełniają kryteria kwalifikowalności do projektu; 
stwierdzono rozbieżności pomiędzy SL2014 a dokumentacją papierową (nie wpływa to na 
kwalifikowalność), nie stwierdzono podwójnego finansowania, stwierdzono błędy w zaświadczeniach 
o pomocy de minimis, brak 4 oświadczeń o otrzymaniu bądź nie pomocy de minimis.

LS do wizyty monitoringowej została podpisana 1.07.2020 r., LS do kontroli systemowej tego samego 
dnia. Również tego dnia wynik kontroli został wpisany do SL2014.

Beneficjent w piśmie z dnia 5 sierpnia 2020 r. poinformował o podjętych działaniach ws. realizacji 
zaleceń pokontrolnych. W piśmie Beneficjent informuje, że Pośrednik Finansowy KSWP, którego 
dotyczy część zaleceń został poinformowany o konieczności skorygowania uchybień stwierdzonych 
w trakcie kontroli. O zrealizowaniu zaleceń przez Pośrednika Finansowego BGK informuje WUP 
odrębnym pismem. W dniu 7 września 2020 r. do WUP wpłynęło pismo od Beneficjenta ws. 
zrealizowania zaleceń pokontrolnych przez Pośrednika Finansowego w załączeniu kserokopie: 
zaświadczenia o pomocy de minimis (korekta) oraz informacje o otrzymanej pomocy de minimis  
uczestników wskazanych w zaleceniach.

Kontrola wykonana zgodnie z zapisami RPK 2019/2020

5.4. Deklaracje przekazywane do IZ 

W ramach kryterium 3.A.(ii) Zespół kontrolujący dokonał również sprawdzenia procedur w zakresie 
sporządzania deklaracji wydatków do IZ RPO WŚ. 

Według danych na dzień 22 marca 2021 r., w latach 2020-2021, IP przekazała 15 deklaracji do IZ. 
W sposób losowy, do próby weszły deklaracje o numerach:

• RPSW.IP.01-D07/19-02

• RPSW.IP.01-D12/19-00

Działania podejmowane przez IP, w zakresie sporządzania deklaracji wydatków, zostały opisane 
w Instrukcji Wykonawczej, w rozdziale 5.12 „Instrukcja przygotowania Deklaracji wydatków 
zatwierdzonych wniosków o płatność IP w ramach Działania/Działań w ramach Osi Priorytetowej 10. 
Otwarty rynek pracy”

Obsługą projektów realizowanych przez IP w ramach RPO WŚ zajmuje się Wydział Polityki Rynku 
Pracy, w ramach którego funkcjonują następujące Zespoły:

• Zespół ds. Polityki Rynku Pracy, Projektów i Pomocy Technicznej EFS (PRP-I),

• Zespół ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS (PRP-II),

• Zespół ds. Kontroli Projektów EFS (PRP-III).

ZK zwrócił się do WUP z pytaniem: „Jak wygląda zasada rozdzielności funkcji w WUP w Kielcach, 
zgodnie z art. 72 lit. b  rozporządzenia ogólnego, skoro w ramach zadań Wydziału PRP znajdują się 
zarówno nabory, weryfikacja WoD, WoP, jak i sporządzanie deklaracji wydatków do IZ, a pod 
wszystkimi dokumentami podpisuje się Kierownik Wydziału?” 

Otrzymano mailowo następujące wyjaśnienie: 

„Uprzejmie informuję, że kwestia rozdzielności funkcji była rozstrzygana w roku 2015 kiedy 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach POWER poprosiło o dokonanie zmiany organizacyjnej 
w celu zapewnienia rozdzielności funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie wyboru projektów 
i weryfikacji wniosków o płatność oraz procesu kontroli. WUP zaproponował rozwiązanie polegające 
na tym aby: osobą odpowiedzialną za zatwierdzanie wniosków o płatność był kierownik / za-ca 
kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy, natomiast wyniki kontroli oraz zalecenia pokontrolne 
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zatwierdzał Dyrektor WUP. Przedmiotowe rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Ministerstwo. 
Identyczne rozwiązanie przyjęto w ramach RPOWŚ, wdrażanego przez WUP na takich samych 
zasadach jak POWER. Wielokrotne kontrole systemowe, dotyczące desygnacji (Ministerstwo, KAS) 
nie kwestionowały tego schematu. 

Jednocześnie informuję, że w zakresie wyboru projektów kierownik wydziału nie zatwierdza weryfikacji 
wniosku o dofinansowanie, a jedynie zatwierdza kartę weryfikacji warunków formalnych. Oceny 
merytorycznej wniosków o dofinansowanie dokonują w sposób niezależny członkowie KOP, a lista 
projektów wybranych do dofinansowania jest zatwierdzana przez Dyrektora, który również podpisuje 
umowy.”

Do podstawowego zakresu działania Zespołu ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS 
należy sporządzanie (za dany okres rozliczeniowy) Deklaracji wydatków w zakresie Działania/Działań 
w ramach Osi Priorytetowej, ujętych w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjentów 
konkursowych i beneficjentów pozakonkursowych, przy wykorzystaniu SL2014, a następnie 
przekazywanie jej do Instytucji Zarządzającej / Certyfikującej. 

Zgodnie z IW: 

1. pracownik  PRP-II sporządza Deklarację wydatków przy wykorzystaniu  SL2014 w terminie 
6 dni kalendarzowych po okresie rozliczeniowym, weryfikuje  dane  ujęte w Deklaracji wydatków, 
drukuje Deklarację i  przekazuje  Kierownikowi Zespołu ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania 
Projektów EFS. 

2. Kierownik PRP-II sprawdza i weryfikuje wersję papierową Deklarację wydatków:

- w przypadku braku uwag  przekazuje do Kierownika Wydziału, 

- w przypadku uwag (przekazuje pracownikowi do ponownego sporządzenia). 

3. Kierownik Wydziału zatwierdza  Deklarację wydatków (w przypadku uwag przekazuje do 
Kierownika PRP-II). 

4. Pracownik Zespołu PRP-II przekazuje Deklarację wydatków IP do IZ EFS za pośrednictwem 
SL2014 w terminach ustalonych przez  IZ EFS, następnie archiwizuje w wersji papierowej zestawienie 
wydatków IP. 

Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D07/19-00
Kontrolującym przekazano (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pismo nr PRP-II.6142.2.2020. 
Apio z dnia 05.02.2020 r. skierowane do IZ EFS przekazujące Deklarację RPSW.IP.01-D07/19-00 za 
okres 1-31.01.2020 r. W piśmie przekazano wyjaśnienia dotyczące braku załączenia ROP do 
Deklaracji oraz ponownego załączenia wskazanych w piśmie wniosków o płatność. Do Deklaracji 
dołączone jest, podpisane przez Dyrektora WUP, Zgłoszenie gotowości do poświadczenia wydatków 
za wyżej wskazany okres.

Deklaracja na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 10 600 524,99 PLN zawierała kwoty 
wycofane, nie zawierała kwot odzyskanych, korekt systemowych, ani zaliczek.

Deklaracja została sporządzona przez pracownika PRP-II z dniu 05.02.2020 r. (tj. zgodnie z terminem 
z IW), zweryfikowana i zatwierdzona w tym samym dniu odpowiednio przez Kierownika Zespołu PRP-
II i Kierownika Wydziału. 

ZK zwrócił się z prośbą o przekazanie raportu z Oracl’a, w którym wskazane są zatwierdzone WoP 
stanowiące podstawę do przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków RPSW.IP.01-D07/19-00 
oraz RPSW.IP.01-D12/19-00, a także korespondencję z IZ/IC dotyczącą wyłączenia wydatków 
z RPSW.IP.01-D07/19-00 (ostateczna wersja zatwierdzona ma nr 19-02).

Otrzymano mailowo następujące wyjaśnienie: „Deklaracja Wydatków sporządzana jest w systemie SL 
2014. Przygotowując Poświadczenie Deklaracji wydatków system agreguje dane na podstawie 
zadanego okresu rozliczeniowego z zatwierdzonych wniosków o płatność / z modułu certyfikowanych 
WNoP. RPSW.IP.01-D07/19-00 (ostateczna wersja zatwierdzona ma nr 19-02) , sytuacja taka ma 
miejsce w przypadku wątpliwości ze strony Instytucji zatwierdzającej Deklarację Wydatków (IP), 
Wersję 01 - nadał system Deklaracji po wyłączeniu wniosku przez IZ. Stosowny komentarz wyłączenia 
tegoż wniosku o pł. IZ zapisała w module : UWAGI - weryfikowanej Deklaracji. Wersja 02 powstała 
analogicznie (jak wersja 01), po weryfikacji danych przedstawionych w Poświadczeniu Wydatków 
przez IC”.
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Do Deklaracji dołączono Listę kontrolną przy dokonywaniu weryfikacji Poświadczenia i deklaracji 
wydatków Instytucji Pośredniczącej dla Poświadczenia. 

ZK stwierdził, że ww. Lista nie stanowi załącznika do przekazanych wersji IW dlatego zwrócił się do 
WUP z pytaniem: „Zgodnie z którym załącznikiem dokonywana jest weryfikacja danych ujętych 
w Deklaracji wydatków? Zespołowi kontrolującemu przekazano Listę kontrolną przy dokonywaniu 
weryfikacji Poświadczenia i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej, ale nie jest ona wymieniona 
ani w IW, ani w załącznikach do IW (w przekazanych załącznikach taka lista nie widnieje).”

Otrzymano mailowo następujące wyjaśnienie: „Deklaracje Wydatków są sporządzane zgodnie z pkt. 
5.12 Instrukcji Wykonawczych. Lista kontrolna sporządzona do Deklaracji Wydatków jest dokumentem 
wewnętrznym , sporządzanym pomocniczo przy weryfikacji zagregowanych dokumentów/ wniosków 
o płatność za dany okres rozliczeniowy (ujętych w Deklaracji Wydatków)”.  

ZK stwierdza, że przedstawiona Lista stanowi odzwierciedlenie stosownych działań podejmowanych 
przez IP w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań powierzonych przez IZ.

W deklaracji w przekazanej do IZ formie (wersja 19-00) zostały wprowadzone zmiany. IZ wyłączyła 
z deklaracji wniosek nr RPSW.10.02.02-26-0021/16-010 – ze względu na przekroczony montaż 
finansowy. Deklaracja otrzymała nr RPSW.IP.01-D07/19-01. IC podczas weryfikacji deklaracji 
przekazanej przez IZ dokonała kolejnych wyłączeń dotyczących jeszcze dwóch wniosków tj. 
RPSW.10.04.01-26-0053/17-009 oraz RPSW.10.04.02-26-0011/16-011, a Deklaracja otrzymała nr 
RPSW.IP.01-D07/19-02. 

Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D12/19-00
Kontrolującym przekazano (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pismo nr PRP-II.6142.7.2020. 
Apio z dnia 03.07.2020 r. skierowane do IZ EFS przekazujące Deklarację RPSW.IP.01-D12/19-00 za 
okres 1-30.06.2020 r. W piśmie przekazano wyjaśnienia m.in. dotyczące braku załączenia końcowego 
wniosku o płatność w związku z niezwróconymi środkami zarejestrowanymi w ROP oraz wniosków, 
w których do wyjaśnienia pozostawał montaż finansowy. Do Deklaracji dołączone jest, podpisane 
przez Dyrektora WUP, Zgłoszenie gotowości do poświadczenia wydatków za wyżej wskazany okres.

Deklaracja na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości – 3 017 660,23 PLN zawierała kwoty 
wycofane, nie zawierała kwot odzyskanych, korekt systemowych, ani zaliczek.

Deklaracja została sporządzona przez pracownika PRP-II z dniu 03.07.2020 r. (tj. zgodnie z terminem 
z IW), zweryfikowana i zatwierdzona w tym samym dniu odpowiednio przez Kierownika Zespołu PRP-
II i Kierownika Wydziału. 

Do Deklaracji dołączono Listę kontrolną przy dokonywaniu weryfikacji Poświadczenia i deklaracji 
wydatków Instytucji Pośredniczącej dla Poświadczenia, która nie jest załącznikiem do IW. 

Przedstawione mailowo przez WUP wyjaśnienia dotyczą obydwu kontrolowanych deklaracji.

ZK stwierdza, że przedstawiona Lista stanowi odzwierciedlenie stosownych działań podejmowanych 
przez IP w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań powierzonych przez IZ.

Deklaracja w istniejącej formie (wersja 19-00) została zatwierdzona przez IZ. 

6. Ustalenia - podsumowanie: 

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

1. Pomimo wymogów ustawy wdrożeniowej, wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na 
lata 2014-2020, oraz zapisów w regulaminie konkursu  nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19, na 
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żadnej ze stron internetowych WUP nie opublikował ogłoszenia konkursu z dnia 21.10.2019 r. oraz 
informacji dotyczącej zmian do regulaminu konkursu w formie „Zmiany Regulaminu konkursu”. 
Zarówno Regulamin konkursu przed zmianami jak i Zmiany regulaminu konkursu obowiązujące od 
dnia 25 października 2019 r. powinny być dostępne na stronie internetowej WUP oraz portalu 
funduszy. Dostępny na stronach internetowych Regulamin uwzględniał komunikat z 25.10.2019 r. 
w sprawie zwiększenia alokacji, natomiast nie jest dostępny regulamin konkursu obowiązujący 
w dniu 21.10.2019 r., w którym ogłoszono konkurs. Dodatkowo niezrozumiała jest data 
zatwierdzenia przedmiotowego regulaminu (po zmianach). Z przekazanych przez WUP Zespołowi 
Kontrolującemu dokumentów do kontroli oraz wyjaśnień z dnia 14.05.2021 r. w tym zakresie, 
wynika że IOK nie spełniła wymogów, które jednoznacznie wskazują na to, iż nie powinno się 
zastępować poprzednich informacji bieżącymi. Należy natomiast publikować zarówno pierwotne, 
jak i zmienione wersje dokumentów.

Stanowisko IP RPO – WUP:  
Zgodnie z wymogami ustawy wdrożeniowej, wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na 
lata 2014-2020 oraz zapisów regulaminu konkursu RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 WUP 
opublikował w dniu 21.10.2019 r. na swojej stronie internetowej oraz portalu funduszy europejskich 
ogłoszenie o przedmiotowym naborze. Na stronie WUP ogłoszenie jest dostępne pod linkiem 
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-
28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf, natomiast na portalu można zapoznać się z 
treścią ogłoszenia na dwa sposoby: poprzez informacje zamieszczone na portalu oraz link do 
pełnej dokumentacji naboru, która zawiera przedmiotowe ogłoszenie. 

W związku z powyższym wnoszę o usunięcie ustalenia i zalecenia pokontrolnego w powyższym 
zakresie.

Dane dotyczące naboru zamieszczone na stronie jak i na portalu funduszy europejskich były 
zaktualizowane w związku ze zmienioną wartością środków przewidzianych na konkurs 
w dniu 25.10.2019 r. Zgodnie z komunikatem z dnia 25.10.2019 r. dotyczącym zwiększenia alokacji 
na konkurs skorygowano również regulamin konkursu. Była to jedyna zmiana. Aktualizacja 
pierwotnej wersji regulaminu w żaden sposób nie wpłynęła na proces wyboru projektów, ponieważ 
archiwalna wersja regulaminu konkursu miałaby wyłącznie charakter informacyjny. Biorąc jednak 
pod uwagę Państwa zastrzeżenia WUP deklaruje, że przy kolejnych ogłaszanych konkursach, w 
przypadku zmian regulaminu każdorazowo na stronie i portalu zamieszczana będzie również jego 
wersja archiwalna. 

Z uwagi na fakt, że jest to czynność wykonywana wyłącznie w celach informacyjnych, wnoszę o 
zmianę statusu zalecenia pokontrolnego.

Stanowisko Zespołu Kontrolującego:  
Zespół Kontrolujący przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia IP-WUP, niemniej z uwagi na istotę 
zakresu i przedmiotu przeprowadzonej w WUP kontroli, która dotyczyła rozwiązań systemowych, 
ustalenie i zalecenie w przedmiotowym zakresie zostało podtrzymane. Poziom istotności zalecenia 
pozostaje bez zmian.  

Konieczność uwzględnienia i publikowania pierwotnych, jak i aktualizowanych informacji/ 
dokumentów dotyczących danego naboru, regulują wymogi ustawy wdrożeniowej, wytyczne w 
zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020 oraz dokumenty wytworzone przez WUP – 
IOK tj. zapisy w regulaminie konkursu  nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19. Ilość wprowadzanych 
zmian nie ma znaczenia, gdyż dla każdej dokonanej zmiany obowiązują te same procedury.

Podany przez WUP w zastrzeżeniach do informacji pokontrolnej link 
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-
28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf odnosi się wyłącznie do załącznika o nazwie 
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek 
Pracy, Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 
(projekty konkursowe), w którym treść ogłoszenia konkursu zawiera informacje obowiązujące od 
dnia 25 października 2019 r. w zakresie zmiany alokacji środków. ZK w dalszym ciągu nie ma 

http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf
http://rpows.wup.kielce.pl/images/11RPSW.10.05.00-IP.01-26-28419/og%C5%82oszenie_RPO_10.05_2019.pdf
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możliwości odniesienia się do dokumentów obowiązujących na dzień 21.10.2019 r. tj na dzień 
ogłoszenia przedmiotowego konkursu. Ważne jest również zatwierdzanie zmian w dokumentach i 
opatrywanie ich aktualną datą zatwierdzenia.

Dodatkowo ZK informuje, ze podczas prowadzonej kontroli korzystał z podanego przez WUP linku 
do dokumentacji naboru konkursowego nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19: 
http://rpows.wup.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:rpsw-10-05-00-
ip-01-26-284-19&catid=98&Itemid=808, podanego w jednym z e-maili z dnia 12.04.2021 r. 
przekazującym dokumenty do kontroli.

Niezależnie od oceny, czy ta niezgodność mogła mieć istotny wpływ na proces wyboru projektów, 
Zespół kontrolujący wskazuje zaistnienie takiej niezgodności. Niezależnie od ilości i charakteru 
dokonanych w trakcie konkursu zmian, sposób postępowania IP-WUP powinien być zgodny z 
procedurami lub powinny zostać podjęte działania zmierzające do wyeliminowania rozbieżności 
pomiędzy procedurami a stosowaną praktyką. 

2. Wzór karty oceny merytorycznej stanowił Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr 
RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 (data zatwierdzenia 21 października 2019 r.).  Wzór karty oceny 
merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  w ramach RPOWŚ na lata 2014-
2020 – obowiązujący dla naborów ogłoszonych przed 23 października 2019 r. stanowił też 
Załącznik nr 7 do Regulaminu KOP zatwierdzonego 31 października 2019 r, czyli po ogłoszeniu 
regulaminu konkursu. Pomiędzy zał. nr 2 (w zakresie oceny merytorycznej) i zał. nr 7 występują 
rozbieżności. Załącznik 7 np. nie zawiera wymienionych w Załączniku 2 kryteriów dostępu, które 
były oceniane przez KOP. Poza tym w/w załączniki np. w zakresie kryteriów dostępu nie są spójne 
z Załącznikiem 10 do IW WUP-IP. W Wyjaśnieniach z dnia 14.05.2021 r. WUP poinformował: 
„Karty oceny merytorycznej zamieszczone w regulaminie konkursu były zgodne z tymi, na których 
oceny dokonywali eksperci. Regulamin KOP został zatwierdzony po ogłoszeniu konkursu, ale 
przed dokonywaniem ocen i nie miało to żadnego wpływu na ich przebieg. Z żadnych przepisów 
nie wynika, że regulamin KOP musi być zatwierdzony przed zatwierdzeniem regulaminu konkursu. 
Dodatkowo niezgodność załączników z Instrukcjami Wykonawczymi wynika z faktu, iż karty oceny 
merytorycznej zmieniają się z dużą częstotliwością, natomiast zmiany IW dokonuje się generalnie 
raz w roku. Kryteria dostępu wypełnia się wyłącznie w kartach stanowiących załącznik do 
regulaminu konkursu, a nie Regulaminu KOP. Wynika to z faktu, iż kryteria do poszczególnych 
konkursów są różne więc załączniki do IW czy regulaminu KOP nie są wypełniane.” Przyjęte i 
praktykowane przez WUP rozwiązania, są niespójne z przedstawionym wyjaśnieniem. Dla 
zachowania „uniwersalności” KOP nie należy dublować informacji, które mogą wprowadzać w błąd 
członków KOP, dla których regulamin KOP jest dokumentem określającym zasady oceny 
projektów. Poza tym, dwukrotne zamieszczanie w dokumentach konkursowych niespójnych ze 
sobą kart oceny merytorycznej, dotyczących danego naboru, bez wyjaśnienia celu, jakiemu ma to 
służyć (w treści brak odnośników do załącznika 7), powoduje obciążenia administracyjne i 
zwiększa potencjał wystąpienia błędu oraz nadmierną biurokrację. Zdaniem ZK w regulaminie KOP 
powinno znaleźć się odniesienie do kart oceny merytorycznej obowiązujących przy danym 
regulaminie konkursu, bez ich załączania do Regulaminu KOP. 

Stanowisko IP RPO – WUP: przedstawione zbiorczo do ustaleń nr 2, 3 i 6

Wojewódzki Urząd Pracy podczas kontroli wyjaśniał, że karty oceny merytorycznej oraz deklaracje 
poufności dla osoby dokonującej oceny merytorycznej i oświadczenia pracownika o bezstronności 
były zgodne z tymi, na których dokonywano oceny. Regulamin KOP został zatwierdzony po 
ogłoszeniu konkursu ale przed dokonywaniem ocen i nie miało to żadnego wpływu na przebieg 
konkursu. Z żadnych przepisów nie wynika, że Regulamin KOP musi być zatwierdzony przed 
zatwierdzeniem regulaminu konkursu. 

Niezgodność załączników z Instrukcjami Wykonawczymi wynika z faktu, iż karty oceny 
merytorycznej oraz deklaracje poufności dla osoby dokonującej oceny merytorycznej i 
oświadczenia pracownika o bezstronności zmieniają się z dużą częstotliwością, nierzadko przed 
ogłoszeniem konkursu. Kryteria dostępu wypełnia się wyłącznie w kartach stanowiących załącznik 

http://rpows.wup.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:rpsw-10-05-00-ip-01-26-284-19&catid=98&Itemid=808
http://rpows.wup.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:rpsw-10-05-00-ip-01-26-284-19&catid=98&Itemid=808
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do regulaminu konkursu, a nie do Regulaminu KOP. Wynika to z faktu, że kryteria do 
poszczególnych konkursów są różne więc załączniki w Regulaminie KOP nie są wypełniane.

Wszystkie nabory były ogłaszane i rozstrzygane przez WUP w oparciu o aktualne i obowiązujące 
na dzień ogłoszenia konkursu karty oceny kryteria oraz oświadczenia i deklaracje. 

Ponadto zdaniem ZK przyjęte rozwiązanie powoduje obciążenie administracyjne i zwiększa 
potencjał wystąpienia błędu oraz nadmierną biurokrację. W związku z powyższym „zdaniem ZK w 
regulaminie KOP powinno znaleźć się odniesienie do kart oceny merytorycznej obowiązujących 
przy danym regulaminie konkursu bez ich załączania do Regulaminu KOP”. Należy jednak 
podkreślić, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 
Podrozdział 6.4 – Ocena projektów pkt 6) Sposób działania KOP określa regulamin pracy KOP. W 
regulaminie pracy KOP uwzględnia się w szczególności: ppkt g) wzory dokumentów, którymi 
będzie posługiwała się KOP. Mając na uwadze powyższe WUP musi posiadać wymagane wzory 
dokumentów w formie jak najbardziej „uniwersalnej” i wypełnia kryteria dostępu w KOM zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do SZOOP RPOWŚ na lata 2014-2020 w momencie tworzenia KOM dla danego 
konkursu. W przeciwnym wypadku Regulamin KOP i IW musiałyby być aktualizowane 
każdorazowo dla każdego konkursu oraz przy każdej zmianie brzmienia kryteriów, co 
skutkowałoby jeszcze większym obciążeniem administracyjnym, nadmierną biurokracją i 
zwiększało ryzyko wystąpienia błędu. 

Dodatkowo niezrozumiały jest dla WUP zapis zawarty w zaleceniach pokontrolnych o stosowaniu 
dobrych praktyk IZ, gdyż IZ RPO WŚ również załącza do Regulaminu KOP karty ocen 
merytorycznych z nieuzupełnionymi kryteriami dostępu.

W związku z powyższym wnoszę o usunięcie ustaleń i zaleceń pokontrolnych w powyższym 
zakresie.

Stanowisko Zespołu Kontrolującego:  
Zespół Kontrolujący przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia IP-WUP, niemniej z uwagi na istotę 
zakresu i przedmiotu przeprowadzonej w WUP kontroli, która dotyczyła rozwiązań systemowych,  
ustalenie i zalecenie w przedmiotowym zakresie zostało podtrzymane. Poziom istotności zalecenia 
pozostaje bez zmian.  
Poza tym, zalecenie w przedmiotowym zakresie było wydane po kontroli systemowej nr 22/2018 
przeprowadzonej w WUP w 2018 r. W piśmie z dnia 19.07.2018 r. znak: OK-I.0810.2.2018.K.Soł, w 
odpowiedzi na przekazaną ostateczną informację pokontrolną wraz z zaleceniami pokontrolnymi, 
WUP-IP poinformował o działaniach podjętych przez Wojewódzki Urząd Pracy w celu ich 
wykonania m.in. w przedmiotowym zakresie tj. „ Wojewódzki Urząd Pracy, w przypadku zmiany 
wzorów kart oceny, będzie przed zwołaniem posiedzenia KOP aktualizował załączniki do 
Regulaminu KOP”. 

Jednocześnie odnosząc się do zastrzeżeń WUP zgłoszonych do zapisów zalecenia nr 2 - „(…) 
Zdaniem ZK w regulaminie KOP powinno znaleźć się odniesienie do kart oceny merytorycznej 
obowiązujących przy danym regulaminie konkursu, bez ich załączania do Regulaminu KOP (dobra 
praktyka IZ)”, ZK informuje, iż w nawiasie podał sugestie dobrej praktyki, czyli postępowania 
zgodnego z procedurami lub podjętymi działaniami zmierzającymi do wyeliminowania rozbieżności 
pomiędzy procedurami a stosowaną praktyką. Karty oceny merytorycznej w IZ są bowiem 
załącznikiem do regulaminu konkursu, a nie do regulaminu pracy KOP (bez oceny ich zawartości). 

3. Wymienione w Regulaminie KOP i podpisane przez członków KOP Deklaracje poufności dla osoby 
dokonującej oceny merytorycznej (zał. 8) oraz Wzór oświadczenia pracownika o bezstronności 
(zał. 10)  są niezgodne z załącznikami do Instrukcji Wykonawczych WUP IP (wersja 9.1), tj. 
Załącznikiem nr 11 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny i 
Załącznikiem nr 12  – Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności. 

Stanowisko IP RPO – WUP: jak wyżej, przedstawione zbiorczo do ustaleń nr 2, 3 i 6
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Stanowisko Zespołu Kontrolującego:  
Zespół Kontrolujący przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia IP-WUP, niemniej z uwagi na istotę 
zakresu i przedmiotu przeprowadzonej w WUP kontroli, która dotyczyła rozwiązań systemowych, 
ustalenie i zalecenie w przedmiotowym zakresie zostało podtrzymane. Poziom istotności zalecenia 
pozostaje bez zmian.  

Należy podkreślić, że załącznikami do Instrukcji Wykonawczych WUP IP (wersja 9.1) są Załącznik 
nr 11 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny i Załączniki nr 12  
– Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Jednocześnie te same załączniki w zakresie 
ich numeracji, nazewnictwa oraz zawartości są załącznikami do kolejnej wersji Instrukcji 
Wykonawczych WUP IP (wersja 10.1 z m-ca maja 2020 r.). Przedstawione do kontroli i wypełnione 
przez pracowników IOK deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności nie obowiązywały 
również we wcześniejszych wersjach IW (wersja 7.1 i 8.1), natomiast były załącznikiem 4 i 
załącznikiem 5 do IW zatwierdzonych w lipcu 2017 r. - wersja 6.1. Z powyższego wynika, że w 
przedmiotowym konkursie przy ocenie wniosków zastosowano nieaktualne na dzień ogłaszania 
konkursu oświadczenia i deklaracje.

W wersjach 7.1, 8.1, 9.1 i 10.1 IW -WUP przedmiotowe załączniki zawierały istotne z punku 
widzenia oceny merytorycznej zapisy w zakresie wymogów pracy członków KOP, których 
przedstawione do kontroli dokumenty nie zawierały. Np. we wzorze oświadczenia pracownika IOK 
o bezstronności brakuje zapisu „Oświadczenie odnosi się do relacji pracownika IOK z wszystkimi 
wnioskodawcami biorącymi udział w konkursie”. Natomiast w deklaracji poufności brakuje np. 
zapisu o zapoznaniu się z członka KOP z regulaminem pracy KOP.

Podpisane oświadczenia i deklaracje przy ocenie merytorycznej w ramach przeprowadzonego 
naboru, były prawie identyczne jak załączniki 4 i 5 obowiązujące przy ocenie merytorycznej 
wniosków złożonych w trybie pozakonkursowym (np. w podpisanych oświadczeniach użyto 
sformułowania „ocena projektu”, a zał. nr 5  - „ocena wniosku”).

4. W ogłoszeniu konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 na stronie internetowej WUP i portalu 
nie opublikowano informacji czy konkurs jest podzielony na rundy. Wg złożonych wyjaśnień z dnia 
14.05.2021 r.: „WUP ogłosił konkurs zamknięty więc z założenia nie mogło w nim być rund. WUP 
uznał, że w takim przypadku nie ma konieczności dokonywania zapisu, iż nie jest on podzielony na 
rundy. Obowiązek taki musiałby być spełniony wyłącznie w sytuacji gdyby konkurs zakładał podział 
na rundy”. Jednakże w samych regulaminie przedmiotowego konkursu IOK kilkukrotnie odnosiła 
się do zapisów „(…)konkursu lub rundy konkursu(…)”. Przyjęte przez IOK rozwiązanie może 
powodować trudności w odbiorze przez adresata konkursu informacji nt. przeprowadzanego 
postępowania w zakresie zasad i formy naboru wniosków o dofinansowanie.

Stanowisko IP RPO – WUP: 
WUP dokładnie określił w ogłoszeniu jak i regulaminie konkursu termin rozpoczęcia i zakończenia 
naboru nr RPSW.10.05.00-IP-01-26-284/19 od dnia 22 listopada 2019 r. do dnia 29 listopada 
2019 r., co samo w sobie jest jednoznaczną i logiczną informacją, że projektodawca ma do 
czynienia z konkursem zamkniętym, niepodzielonym na rundy. 

W opinii WUP zastosowane rozwiązanie w żaden sposób nie powoduje trudności w odbiorze przez 
adresatów konkursu informacji na temat przeprowadzonego postępowania w zakresie zasad i form 
naboru wniosków o dofinansowanie. Żaden z projektodawców nie zgłaszał w tym zakresie 
wątpliwości. Jednakże w przyszłości WUP uwzględni uwagę kontrolujących i będzie zamieszczał w 
ogłoszeniu stosowny zapis. 

W związku z powyższym wnoszę o zmianę statusu zalecenia pokontrolnego. 
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Stanowisko Zespołu Kontrolującego:  
Zespół Kontrolujący przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia IP-WUP, niemniej z uwagi na istotę 
zakresu i przedmiotu przeprowadzonej w WUP kontroli, która dotyczyła rozwiązań systemowych, 
ustalenie i zalecenie w przedmiotowym zakresie zostało podtrzymane. Zmieniono poziom 
istotności zalecenia na „istotny”. 

Niezależnie od charakteru informacji zawartych w poszczególnych naborach, sposób 
postępowania IP-WUP powinien być zgodny z procedurami lub powinny zostać podjęte działania 
zmierzające do wyeliminowania rozbieżności pomiędzy procedurami a stosowaną praktyką, a 
informacje dotyczące postępowania w zakresie zasad i form naboru wniosków powinny być spójne 
i jednoznacznie określone.

5. W przypadku wniosku nr RPSW.10.05.00-26-0001/19 status wniosku „odrzucony po ocenie 
merytoryczno-technicznej” nadano w LSI w dniu 23 stycznia 2020 r  - jest to data zakończenia jego 
weryfikacji, czyli ponad miesiąc od zatwierdzenia listy rankingowej, co trudno odnieść do procedury 
nr 5.7.6 pkt. 7 Instrukcji Wykonawczych RPO-WUP (wersja 9.1) tj. „Niezwłocznie po zatwierdzeniu 
listy rankingowej pracownik Oddziału ds. Polityki Rynku Pracy i Pomocy Technicznej EFS nadaje 
projektom właściwy status LSI”. (status jednego wniosku zmieniono 3-go dnia, a drugiego – 41-go 
dnia od daty zatwierdzenia listy rankingowej projektów). Jednocześnie Zespół kontrolny informuje, 
że w przypadku oceny projektów współfinansowanych z UE, zgodnie z ustawą wdrożeniową art. 
50, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego, a stosowanie terminologii z KPA „niezwłocznie” jest bezzasadne. Terminy 
i zasady postępowania przy wdrażaniu funduszy UE regulują przygotowane przez jednostki 
wdrażające instrukcje wykonawcze, zarządzenia i czy inne dokumenty wewnętrzne.

Stanowisko IP RPO – WUP:  
Informuję, że beneficjent, którego status projektu został wprowadzony do LSI w terminie 
późniejszym, terminowo otrzymał informację pisemną o odrzuceniu projektu oraz możliwości 
złożenia protestu, a sama czynność nadania statusu w LSI nie miała żadnego wpływu na proces 
oceny ani zatwierdzenie listy rankingowej. 

Wnoszę zatem o zmianę statusu zalecenia pokontrolnego.

Stanowisko Zespołu Kontrolującego:  
Zespół Kontrolujący przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia IP-WUP.

Niezależnie od charakteru dokonywanych czynności w Generatorze wniosków o dofinansowanie 
dla RPOWŚ na lata 2014 -2020 umożliwiającym wymianę danych z SL2014 zapewniając obsługę 
procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie w RPO WŚ, Zespół kontrolujący 
stwierdził naruszenie obowiązku przekazywania takich informacji zgodnie z opracowanymi i 
zatwierdzonymi Instrukcjami Wykonawczymi WUP-IP. Zespół kontrolujący nie ocenia, czy to 
opóźnienie wpłynęło na proces wyboru projektów, stwierdził natomiast zaistniałe uchybienie. 

W związku z w/w celem jakiemu ma służyć system LSI zalecenie zostało podtrzymane. Poziom 
istotności zalecenia pozostaje bez zmian. 

6. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy przedstawionymi Kartami oceny merytorycznej wniosku 
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego MUP/PUP w ramach RPOWŚ 2014-2020 a wzorem 
karty stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji Wykonawczych IP WUP. 
W przedstawionych Kartach oceny (…): 
 w części B Kryteria dopuszczające - zmieniono treść kryterium nr 2 oraz dodano kryterium nr 7,
 w części D Kryteria dostępu – dodano kryterium nr 6.
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Zgodnie z procedurą 5.6.4. pkt 21 IW IP WUP (wersja 9.1) ocena projektu pod względem 
merytorycznym dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o 
dofinansowanie projektu pozakonkursowego MUP/PUP, stanowiącej załącznik do IW IP WUP. 
Natomiast ocena badanych dwóch wniosków została przeprowadzona w oparciu o Kartę oceny 
(…), stanowiącą załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze pozakonkursowym.

Stanowisko IP RPO – WUP:  jak wyżej, przedstawione zbiorczo do ustaleń nr 2, 3 i 6

Stanowisko Zespołu Kontrolującego:  
Zdaniem ZK, zastrzeżenia IP-WUP zgłoszone zbiorczo do ustaleń nr 2, 3 i 6 nie odnoszą się 
bezpośrednio do ustalenia nr 6, które dotyczy naboru pozakonkursowego. 

Do ustalenia nr 6 można jedynie przyporządkować zapisy - „Wojewódzki Urząd Pracy podczas 
kontroli wyjaśniał, że karty oceny merytorycznej (…) były zgodne z tymi, na których dokonywano 
oceny”,  „Niezgodność załączników z Instrukcjami Wykonawczymi wynika z faktu, iż karty oceny 
merytorycznej (…) zmieniają się z dużą częstotliwością (…)” oraz „(…) IW musiałyby być 
aktualizowane każdorazowo (…) przy każdej zmianie brzmienia kryteriów, co skutkowałoby jeszcze 
większym obciążeniem administracyjnym, nadmierną biurokracją i zwiększało ryzyko wystąpienia 
błędu”. 

ZK ustalił, iż ocena projektów pod względem merytorycznym została przeprowadzona w oparciu o 
Kartę oceny (…), stanowiącą załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze pozakonkursowym. 
Postępowanie WUP w przedmiotowym zakresie nie było zgodne z procedurą 5.6.4. pkt 21 IW IP 
WUP (wersja 9.1), zgodnie z którą ocena projektu winna być przeprowadzona w oparciu o Kartę 
oceny (…), stanowiącą załącznik do IW IP WUP. 

Sposób postępowania IP-WUP powinien być zgodny z obowiązującymi procedurami lub powinny 
zostać podjęte działania zmierzające do wyeliminowania rozbieżności pomiędzy procedurami a 
praktyką. 

Ponadto ZK nie podziela zdania IP-WUP, iż aktualizacja procedur zawartych w IW spowoduje 
większe obciążenie administracyjne, nadmierną biurokrację i zwiększy ryzyko wystąpienia błędu. 
Zdaniem ZK właśnie stosowanie właściwych procedur i wzorów dokumentów zmniejsza ryzyko 
powstawania błędów i nieprawidłowości.

Zespół Kontrolujący przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia IP-WUP, niemniej ustalenie i zalecenie 
w przedmiotowym zakresie zostało podtrzymane. Poziom istotności zalecenia pozostaje bez 
zmian.  

7. Nie zachowano 7 dniowego terminu (od daty wybrania projektu do dofinansowania – daty 
zakończenia oceny projektu), wynikającego z „Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na 
lata 2014-2020” (podrozdział 7.3 pkt 13) oraz z procedury nr 5.6.4 pkt. 35 Instrukcji Wykonawczej 
RPO IP WUP, dotyczącego zamieszczenia na stronie internetowej oraz na portalu funduszy 
europejskich informacji o projekcie wybranym do dofinansowania w odniesieniu do 7 projektów 
z naboru pozakonkursowego nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20.

Ocena poszczególnych projektów w ramach ww. naboru kończyła się w różnych terminach, tj. od  
do 3 do 20 lutego 2020 r. Ocena 7 projektów ujętych w tabeli pod nr 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 12 
zakończyła się w terminie od 3 do 17 lutego 2020 r., a zbiorcza informacja o projektach wybranych 
do dofinansowania została opublikowana jednorazowo - w dniu 24 lutego 2020 r.

Stanowisko IP RPO - WUP:  
Wojewódzki Urząd Pracy w trakcie kontroli wyjaśniał, że mając na względzie przejrzystość 
zamieszczanych informacji publikuje na stronie internetowej WUP oraz Portalu Funduszy 
Europejskich zbiorczą informację o projektach wybranych do dofinansowania  w ramach naboru 
pozakonkursowego nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 po zakończeniu oceny wszystkich 
wniosków. Ocena poszczególnych projektów kończyła się w różnych terminach i była uzależniona 
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od tego, czy wnioski były zwracane do poprawy. W związku z powyższym nie został dochowany 
7 dniowy termin publikacji informacji dla wszystkich projektów. Zamieszczenie na stronie i portalu 
kilku lub kilkunastu informacji w przedmiotowym zakresie jedynie utrudniłoby odbiór danych przez 
potencjalnych zainteresowanych. Publikacja zbiorczej informacji o projektach wybranych do 
dofinansowania w ramach jednego naboru pozakonkursowego jest czynnością wykonywaną 
wyłącznie w celach informacyjnych. 

W związku z powyższym wnoszę o zmianę statusu zalecenia pokontrolnego. 

Stanowisko Zespołu Kontrolującego:  
Zespół Kontrolujący przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia IP-WUP, niemniej ustalenie i zalecenie 
w przedmiotowym zakresie zostało podtrzymane. Poziom istotności zalecenia pozostaje bez 
zmian.  

ZK stwierdził naruszenie obowiązku dotyczącego terminowego zamieszczania informacji, zgodnie 
z opracowanymi i zatwierdzonymi Instrukcjami Wykonawczymi oraz z Wytycznymi Ministra 
Inwestycji i Rozwoju. 

Informacja zbiorcza o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru 
pozakonkursowego została zamieszczona na stronie internetowej IP WUP oraz na Portalu 
Funduszy Europejskich. Nie został jednak zachowany 7 dniowy termin (od zakończenia oceny 
merytorycznej) w odniesieniu do 7 projektów wynikający z:

 procedury 5.6.4 pkt. 35 Instrukcji Wykonawczych RPO-WUP (wersja 9.1) - „W terminie nie 
późniejszym niż 7 dni od zakończenia oceny merytorycznej WUP zamieszcza na stronie 
internetowej i portalu informację o projektach wybranych do dofinansowania (załącznik do IW IP 
WUP)”  

 podrozdziału 7.3 pkt 13 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybu wyboru 
projektów na lata 2014-2020, z dnia 13.02.2018 r. – „Właściwa instytucja zamieszcza na swojej 
stronie internetowej oraz na portalu informację o projekcie, który został wybrany do 
dofinansowania w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia wybrania projektu do 
dofinansowania”.  

W ocenie Zespołu Kontrolującego, Instytucja Pośrednicząca WUP powinna przestrzegać 
obowiązujących procedur, a w szczególności terminów, które są elementem procedur. Sposób 
postępowania powinien być zgodny z procedurami lub powinny zostać podjęte działania 
zmierzające do wyeliminowania rozbieżności pomiędzy procedurami a praktyką.

Ponadto, ustalenie dotyczące nieprzestrzegania 7 dniowego terminu (od daty wybrania projektu do 
dofinansowania – daty zakończenia oceny projektu) dot. zamieszczenia na stronie internetowej 
WUP informacji o projekcie wybranym do dofinansowania zostało również stwierdzone podczas 
kontroli nr 22/2018 przeprowadzonej w IP-WUP w 2018 r. i dotyczyło naboru pozakonkursowego 
RPSW.10.01.00-IP.01-26-025/16. Instytucja Pośrednicząca WUP złożyła wówczas podobne 
wyjaśnienia, ale w przekazanej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz 
podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań zawartych w Informacji pokontrolnej z 
2018 r. (pismo WUP: znak: OK-I.0810.2.2018.K.Soł, z dnia 19.07.2018 r.) nie odniosła się do 
przestrzegania 7 dniowego terminu w przedmiotowym zakresie.

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:

1. Cały proces weryfikacji trzeciej wersji WoP nr RPSW.10.02.01-26-0030/17-010-03 trwał 31 dni 
roboczych - przekroczono termin 20 (+5) dni roboczych na weryfikację Wop określony w rozdziale 
5.10.4.1 ustęp 5 Instrukcji Wykonawczej WUP.
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Stanowisko IP RPO - WUP:
Termin weryfikacji końcowych wniosków o płatność w Poddziałaniu 10.02.01 jest uzależniony od 
przekazania przez beneficjenta ostatecznych danych dotyczących wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej. Zgodnie z §12 ust. 3 pkt. 5 umowy o dofinansowanie „Beneficjent zobowiązany jest 
do przekazania w terminie 100 dni kalendarzowych ostatecznych danych na temat stopnia spełnienia 
kryterium efektywności zatrudnieniowej. Termin weryfikacji końcowego wniosku o płatność zostaje 
wstrzymany do dnia przekazania ww. danych.” Ostateczne dane (uwzględniające pytania i 
wątpliwości WUP) na temat wskaźników efektywności zatrudnieniowej Beneficjent - ZDZ przekazał w 
dn. 02.07.2020 roku, zatem okres weryfikacji wniosku wynosił 25 dni, tj.14 dni (od 25.05-15.06) plus 
11 dni (od 02.07. do 17.07.).

W związku z powyższym wnoszę o usunięcie ustalenia i zalecenia pokontrolnego.

Stanowisko Zespołu Kontrolującego:
Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Jednostki Kontrolowanej, ustalenie i zalecenie zostało 
usunięte, treść informacji pokontrolnej została zmieniona.

2. Przekroczono termin na wprowadzenie danych do SL2014 w zakresie przeprowadzonej kontroli 
projektu RPSW.10.04.01-26-0055/17 w 2019 roku.

Stanowisko IP RPO – WUP:
Dane dotyczące kontroli projektu nr RPSW.10.04.01-26-0055/17 przeprowadzonej w 2019 roku 
wprowadzono do systemu SL2014 terminowo w dniu 01.07.2019 r., a nie jak wskazano w informacji 
pokontrolnej, w dniu 10.08.2020 r. W dniu 10.08.2020 r. wprowadzono do systemu SL2014 dane 
dotyczące kontroli tego projektu przeprowadzonej po raz drugi w 2020 roku. 

W związku z powyższym wnoszę o usunięcie ustalenia i zalecenia pokontrolnego.

Stanowisko Zespołu Kontrolującego:
Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Jednostki Kontrolowanej, ustalenie i zalecenie zostało 
usunięte, treść informacji pokontrolnej została zmieniona.

3. Stosowana pomocniczo Lista do weryfikacji Poświadczenia i deklaracji wydatków jest dokumentem 
wewnętrznym. Brak w Instrukcji Wykonawczej (oraz a załącznikach do IW) Listy do weryfikacji 
przygotowanego przez pracownika PRP-II Poświadczenia i deklaracji wydatków.

Stanowisko IP RPO – WUP:
Lista kontrolna przy dokonywaniu weryfikacji poświadczenia i deklaracji wydatków zostanie włączona 
jako załącznik do IW podczas ich najbliższej aktualizacji.

Stanowisko Zespołu Kontrolującego:
Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Jednostki Kontrolowanej,

7. Zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze dokonane w trakcie kontroli ustalenia, Zespół kontrolujący wnosi o wdrożenie 
poniższych zaleceń:
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Kryterium desygnacji 3.A.(i) - Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru 
do finansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie 
szczegółowych celów i wyników stosowanych priorytetów, zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) 
ppkt (i):

Wysokiej istotności: 

1. Należy przestrzegać wymogów ustawy wdrożeniowej, wytycznych w zakresie trybów wyborów 
projektów na lata 2014-2020, oraz zapisów w opracowywanych przez IOK dokumentach m.in. 
w regulaminie konkursu, w zakresie zasad ogłaszania konkursów, wprowadzania zmian i ich 
publikowania, a przy dokonywaniu ich aktualizacji dołożyć staranności przy opatrywaniu ich 
aktualną datą zatwierdzenia.

2. W dokumentach dotyczących naborów wnioskach o dofinansowanie (Regulaminie konkursu, 
Regulaminie KOP) należy stosować spójne zapisy odnoszące się do oceny projektów przez 
członków KOP. Sposób postępowania powinien być zgodny z procedurami lub powinny zostać 
podjęte działania zmierzające do wyeliminowania rozbieżności pomiędzy procedurami 
a stosowaną praktyką. Zdaniem ZK w regulaminie KOP powinno znaleźć się odniesienie do kart 
oceny merytorycznej obowiązujących przy danym regulaminie konkursu, bez ich załączania do 
Regulaminu KOP. (dobra praktyka IZ)

3. Zaleca się stosowanie procedur przyjętych w Instrukcjach Wykonawczych w zakresie 
obowiązujących wzorów dokumentów, ich nazewnictwa w celu wyeliminowania rozbieżności 
pomiędzy procedurami a stosowaną praktyką.

4. Należy przestrzegać wymogów ustawy wdrożeniowej, wytycznych w zakresie trybów wyborów 
projektów na lata 2014-2020 w zakresie przekazywanych/upublicznianych informacji istotnych 
z punku widzenia wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie, dotyczących m.in. zasad 
i organizacji konkursów. Sposób postępowania przy ogłaszaniu konkursu oraz zapisy regulaminu 
konkursu skierowane do potencjalnych wnioskodawców powinny być jednoznaczne i nie budzące 
wątpliwości.

(Zmieniono poziom istotności zalecenia na „istotny”)

Istotne:

5. Należy zweryfikować zapisy IW WUP-IP w zakresie dookreślenia terminów wykonywania 
określonych czynności, mając na uwadze cel jakiemu służy rejestracja wniosków w LSI. Zgodnie 
z ustawą wdrożeniową art. 50, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego, a stosowanie terminologii z KPA „niezwłocznie” jest 
bezzasadne. Terminy i zasady postępowania przy wdrażaniu funduszy UE regulują przygotowane 
przez jednostki wdrażające instrukcje wykonawcze, zarządzenia i czy inne dokumenty 
wewnętrzne. 

6. Ocenę merytoryczną projektu pozakonkursowego należy przeprowadzać w oparciu o „Kartę oceny 
merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego MUP/PUP”, stanowiącej 
załącznik do IW IP WUP lub podjąć działania w celu wyeliminowania rozbieżności pomiędzy 
procedurami a praktyką w kwestii stosowanego wzoru kary oceny merytorycznej wniosku.

7. Należy przestrzegać 7 dniowego terminu, określonego w Instrukcjach Wykonawczych IP WUP oraz 
w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju, dotyczącego zamieszczania na stronie internetowej 
oraz na portalu funduszy europejskich informacji o projekcie, który został wybrany do 
dofinansowania.



41

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:

Istotne:

1. Należy dochowywać terminów na weryfikację wniosków o płatność wynikających z IW.

2. Należy przestrzegać terminów określonych w Wytycznych w zakresie wprowadzania danych do 
SL2014.

3. Zaleca się włączenie stosowanej pomocniczo Listy kontrolnej przy dokonywaniu weryfikacji 
Poświadczenia i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej jako załącznika do IW oraz 
uzupełnienie procedury 5.12 o stosowne zapisy w tym zakresie.

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