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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/008 Prawidłowość postępowań w sprawie wyboru projektów w ramach wybranych 
Regionalnych Programów Operacyjnych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Karolina Lahutta – główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 98360 z dnia 
2 lutego 2016 r. 

2. Marta Ostrowska – specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 98361 z dnia 2 lutego 
2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: „Urząd”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

 (dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
NIK pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia system wyboru projektów  
w trybie konkursowym ustanowiony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
(dalej: „Zarząd WK-P”) jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: „RPO WK-P na lata  
2014-2020”). System ten, poza błędnym określeniem terminu na zamieszczenie ogłoszenia 
o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze w ramach 
instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (dalej: „RLKS”), był zgodny 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-20202 (dalej: „ustawa wdrożeniowa”) i rozporządzeniem ogólnym UE3. 
Jednakże na przestrzeni kilku miesięcy obowiązywania system ten kilkukrotnie zmieniano 
i uzupełniano, a do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli wciąż nie opracowano części 
procedur.  

Kontrola Konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 w ramach RPO WK-P na lata          
2014-2020, Oś Priorytetowa 11: „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”, Działanie 
11.1: „Włączenie na obszarach objętych LSR” (dalej: „Konkurs”) na dofinansowanie 
projektów w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 wykazała ponadto, że w toku 
wyboru projektów do dofinasowania, przyjęte procedury nie zawsze były przestrzegane. 
Stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 217. 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L z dnia 20 grudnia 2013 r. Nr 347 s. 320 ze zm.) 

Ocena ogólna 
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− wykraczania przez Komisję Oceny Projektów (dalej: „KOP”) poza zakres negocjacji 
ustalony przez osoby oceniające projekty, co stanowiło naruszenie pkt. 4.3. regulaminu 
Konkursu4, 

− nieodrzucenia przez KOP jednego z sześciu ocenianych wniosków, mimo że 
wnioskodawca nie wprowadził do niego zmian wynikających z zatwierdzonego 
stanowiska negocjacyjnego, co stanowiło naruszenie pkt. 4.3. regulaminu Konkursu, 

− zwolnienia wnioskodawców z obowiązku przesłania stanowiska negocjacyjnego, co 
stanowiło naruszenie pkt. 4.3. regulaminu Konkursu oraz pkt. 21.2.4. Instrukcji 
Wykonawczej5,  

− przypadku nierównego traktowania wnioskodawców, polegającego na wyznaczeniu 
jednemu wnioskodawcy krótszego niż pozostałym terminu na złożenie skorygowanego 
wniosku o dofinansowanie, co stanowiło naruszenie pkt 4.3. regulaminu Konkursu, 

− niezłożenia przez przewodniczącą KOP oświadczenia o bezstronności, co stanowiło 
naruszenie § 7 regulaminu pracy tej komisji oraz rozdziału 4 pkt 1c Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (dalej: 
„Wytyczne MIR w zakresie trybów wyboru projektów”)6.    

Izba negatywnie ocenia ponadto opracowanie i uchwalenie przez Zarząd WK-P propozycji 
dwóch z 27 kryteriów wyboru projektów w ramach Konkursu niezgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 
lit. b w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności7 (dalej: „ustawa o rozwoju lokalnym”) i niespójnie z przepisami 
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20208. 
Nieprawidłowość ta przyczyniła się do przyznania dofinansowania w kwocie 145 764,90 zł 
na projekt, który nie spełniał, przywołanych w regulaminie Konkursu, ustawowych kryteriów 
dostępu do wsparcia w ramach przedmiotowego Działania w zakresie liczby mieszkańców 
obszaru, którego dotyczył projekt.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zgodność ustanowionego systemu wyboru 
projektów w trybie konkursowym z obowiązującymi 
przepisami 

Uchwałą z dnia 1 lipca 2015 r.9, po ponad 6 miesiącach od zatwierdzenia10 przez Komisję 
Europejską RPO WK-P na lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (dalej: „EFRR”) i Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: „EFS”), 
Zarząd WK-P, pełniący w tym programie rolę Instytucji Zarządzającej (dalej: „IZ”), przyjął 

                                                      
4 Regulamin Konkursu przyjęto uchwałą Zarządu WK-P nr 34/1172/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru 
wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  
a następnie zmieniono uchwałami: nr 38/1312/15 z dnia 23 września 2015 r. oraz nr 42/1473/15 z dnia 14 października 2015 r. 
5 Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiąca tabelaryczne, szczegółowe zestawienie wszystkich procedur ze wskazaniem 
pracowników konkretnych biur i wydziałów poszczególnych departamentów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków 
w zakresie realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020. Załącznik do uchwały nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. ze zm. 
6 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-trybow-wyboru-projektow-na-
lata-2014-2020/ stan na dzień 29 kwietnia 2016 r. 
7 Dz. U. z 2015 r., poz. 378. 
8 Dz. U. z 2015 r. poz. 349. 
9 Uchwała Nr 26/884/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Opisu 
Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
10 Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia dla regionu 
kujawsko-pomorskiego w Polsce podjęta została w dniu 16 grudnia 2014 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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opis funkcji i procedur, o którym mowa w pkt. 1 rozdziału 2 Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 (dalej: „Wytyczne 
MIR w zakresie desygnacji”)11. 
Deklarację gotowości do poddania się ocenie dotyczącej spełniania kryteriów desygnacji 
wraz z opisem funkcji i procedur przekazano Instytucji Audytowej – Generalnemu 
Inspektorowi Kontroli Skarbowej pismami z: 6 lipca 2015 r. (odnośnie IZ i jednej z Instytucji 
Pośredniczących – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu) oraz 8 lipca 2015 r. (odnośnie 
drugiej Instytucji Pośredniczącej, tj. Miasta Bydgoszczy). Wcześniej IZ, powołując się na pkt 
14 rozdziału 2 Wytycznych MIR w zakresie desygnacji, dwukrotnie informowała Instytucję 
Audytową o przekazaniu ww. deklaracji i opisu w terminie późniejszym niż wynikający z pkt. 
9 rozdziału 2 ww. wytycznych, uzasadniając to brakiem kompletu wytycznych określających 
warunki funkcjonowania systemu wdrażania programów operacyjnych (pismo z 13 marca 
2015 r.), a następnie – nie wskazując przyczyn braku tej gotowości (pismo z 16 czerwca 
2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 218-295, 298-305) 

W dniu 30 grudnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju udzielił IZ i Instytucjom 
Pośredniczącym desygnacji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, którą poprzedzono 
audytem przeprowadzonym w okresie od lipca do września 2015 r. Z uwagi na fakt, że IZ 
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełnią w perspektywie finansowej 2014-2020 
funkcje analogiczne jak w perspektywie 2007-2013, a system zarządzania i kontroli RPO 
WK-P na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki funkcjonował 
prawidłowo, w trakcie audytu odstąpiono od badania w tych jednostkach kryteriów 
desygnacji w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: [1] procedur dotyczących 
wniosków o dotacje i ich oceny oraz wyboru do dofinansowania, [2] procedur kontroli 
zarządczych, procedur rozpatrywania wniosków o refundację i zatwierdzania płatności, [3] 
procedur zapewniających odrębny system księgowości beneficjentów lub korzystania 
z odpowiednich kodów księgowych dla wszystkich transakcji, [4] procedur zapewniających 
właściwą ścieżkę audytu, [5] procedur zapewniających przedłożenie beneficjentom 
dokumentu określającego warunki wsparcia dla każdej operacji.   

 (dowód: akta kontroli str. 296, 306-336) 

W sprawozdaniu wstępnym z audytu desygnacyjnego sformułowano sześć zastrzeżeń do 
przygotowanego przez IZ opisu funkcji i procedur. Dotyczyły one: 

− braku mechanizmów kontrolnych zapewniających wyłączenie pracownika instytucji 
certyfikującej z zadań związanych z certyfikacją w zakresie, w jakim wcześniej 
wykonywał zadania związane z wdrażaniem programu operacyjnego; 

− braku mechanizmów antykorupcyjnych oraz procedur i wytycznych w zakresie 
zapobiegania nadużyciom finansowym; 

− braku procedur w zakresie sygnalizowania nieprawidłowości i nadużyć 
finansowych oraz ochrony sygnalistów przed ewentualnymi sankcjami 
wewnętrznymi; 

− braków w zakresie procedur związanych ze sporządzaniem deklaracji zarządczej 
i rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli; 

− braku procedur w zakresie analizy i wdrożenia przez Departament Wdrażania EFS 
zaleceń z audytu i kontroli dokonanych przez właściwe organy; 

− braków w procedurach Departamentu Wdrażania EFS, dotyczących sposobu 
przygotowania i terminów przekazywania informacji sprawozdawczych do Biura 
Monitoringu i Sprawozdawczości. 

(dowód: akta kontroli str. 315-336) 

W sporządzonym w grudniu 2015 r. ostatecznym sprawozdaniu niezależnego podmiotu 
audytowego dotyczącym RPO WK-P na lata 2014-2020 nie wniesiono zastrzeżeń do 
funkcjonowania badanych instytucji i systemów oraz stwierdzono kompletność i dokładność 
opisu właściwych procedur, w tym potwierdzono wdrożenie rekomendacji zgłoszonych po 

                                                      
11 https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-
procesu-desygnacji-na-lata-2014-2020/ stan na dzień 29 kwietnia 2016 r. 
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przeprowadzeniu audytu wstępnego, za wyjątkiem dwóch niżej wymienionych rekomendacji 
dotyczących Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju12, ujętych w sprawozdaniu desygnacyjnym tego systemu po audycie 
przeprowadzonym w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jako instytucji nim 
zarządzającej13. Rekomendacje te nie miały jednak wpływu na opinię na temat spełnienia 
przez IZ kryteriów desygnacji. Stwierdzono przy tym, że rekomendacja nr 1 (brak 
mechanizmu kontrolnego wniosków o płatność – zasady dwóch par oczu) jest na etapie 
rozbudowy funkcjonalności, natomiast co do rekomendacji nr 2 (brak mechanizmu 
kontrolnego w zakresie identyfikacji beneficjenta w formularzach aplikacji) – trwa proces 
wdrażania. 

(dowód: akta kontroli str. 337-362) 

Na ustanowiony w IZ system wyboru projektów w trybie konkursowym w ramach RPO WK-P 
na lata 2014-2020 składały się: System oceny projektów14, Kierunkowe zasady wyboru oraz 
dokonywania oceny projektów15 i Instrukcja Wykonawcza IZ. Na przestrzeni kilku miesięcy 
obowiązywania system ten kilkukrotnie zmieniano i uzupełniano, a do dnia rozpoczęcia 
niniejszej kontroli wciąż nie opracowano części procedur, m.in. procedury powoływania 
ekspertów w ramach konkursów finansowanych z EFS oraz procedury odwoławczej do 
instrumentu RLKS. 

Wprowadzone ww. dokumentami regulacje dotyczące zatwierdzania i zmian kryteriów 
wyboru projektów przez komitet monitorujący (dalej: „KM”), powoływania ekspertów, 
tworzenia i zmian regulaminów konkursów, zasad i trybu przeprowadzania oceny wniosków 
o dofinansowanie, zatwierdzania projektów do dofinansowania oraz rozpatrywania 
protestów były zgodne z rozporządzeniem ogólnym UE, ustawą wdrożeniową, wytycznymi 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 
(dalej: „Wytyczne MIR w zakresie KM”)16 oraz wytycznymi MIR w zakresie trybów wyboru 
projektów. W szczególności: 

− opis i realizacja procedur związanych z powołaniem KM oraz jego członków były zgodne 
z art. 14 ustawy wdrożeniowej oraz wytycznymi MIR w zakresie KM, a regulamin pracy 
KM przyjęty uchwałą nr 1/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.17 odpowiadał wymogom 
zawartym w rozdziałach 6, 7 i 8 Wytycznych MIR w zakresie KM; 

− opis procesu przygotowywania, zatwierdzania i zmiany kryteriów oceny projektów 
odpowiadał wymogom określonym w rozdziale 3 pkt. 3, 4 i 5 Wytycznych MIR 
w zakresie trybów wyboru projektów;   

− przyjęte zasady powoływania oraz udziału ekspertów w wyborze projektów określone 
m.in. w uchwalonym przez Zarząd WK-P Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów 
oceniających projekty realizowane w ramach EFRR były zgodne z art. 49 ustawy 
wdrożeniowej oraz rozdziałem 9 Wytycznych MIR w zakresie trybów wyboru projektów; 

                                                      
12 Centralny System Teleinformatyczny jest jednym z podstawowych systemów informatycznych, w którym odbywa się 
ewidencja i obsługa projektów, wniosków o dofinansowanie, umów zawartych z beneficjentami oraz wniosków o płatność. 
Dostęp do niego mają wszystkie podmioty uczestniczące w systemie zarządzania i kontroli, w tym Instytucje Zarządzające 
i Pośredniczące, Instytucja Certyfikująca. 
13 Sprawozdanie z audytu Centralnego Systemu Teleinformatycznego  SL2014 dołączone było w formie załącznika do 
sprawozdania niezależnego podmiotu audytowego dotyczącego RPO WK-P na lata 2014-2020.  
14 System Oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, opisujący zasady wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach EFRR i EFS oraz procedurę 
odwoławczą, a także zawierający procedury zastosowania mechanizmów wdrażania projektów w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych oraz Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Załącznik do uchwały nr 26/885/15 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. ze zm. 
15 Kierunkowe zasady wyboru oraz dokonywania oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wskazujące w sposób generalny wytyczne, którymi mają kierować 
się wszelkie podmioty dokonujące analizy i oceny wniosków o dofinansowanie w odniesieniu do wszystkich Osi Priorytetowych 
RPO WK-P na lata 2014-2020. Załącznik do uchwały nr 23/757/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
10 czerwca 2015 r. 
16 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-komitetow-monitorujacych-na-
lata-2014-2020/ stan na dzień 29 kwietnia 2016 r. 
17 Uchwała Nr 1/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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− przyjęte zasady tworzenia regulaminów konkursów oraz ich zmian odpowiadały 
wymogom art. 41 ust. 2-5 ustawy wdrożeniowej oraz podrozdziału 7.2 Wytycznych MIR 
w zakresie trybów wyboru projektów; 

− ustanowione zasady i tryb przeprowadzania oceny wniosków realizowanych z EFRR 
i EFS były dostosowane do wymogów art. 44 ustawy wdrożeniowej oraz podrozdziału 
7.3 Wytycznych MIR w zakresie trybów wyboru projektów;   

− przyjęta procedura rozstrzygnięcia konkursu przewidująca zatwierdzenie listy wszystkich 
ocenionych projektów w drodze uchwały Zarządu WK-P była zgodna z art. 46 ust. 1 
ustawy wdrożeniowej i podrozdziałem 7.4 Wytycznych MIR w zakresie trybów wyboru 
projektów; 

− opis procedur odwoławczych odpowiadał w swej treści zapisom rozdziału 15 ustawy 
wdrożeniowej oraz pkt. 12 i 13 podrozdziału 7.3 Wytycznych MIR w zakresie trybów 
wyboru projektów, w tym zawierał nakaz pouczania wnioskodawców o przysługujących 
im uprawnieniach.  

(dowód: akta kontroli str. 445-1060) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W Systemie oceny projektów RPO WK-P na lata 2014-2020 Zarząd WK-P określił 
niezgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy wdrożeniowej czas na zamieszczenie ogłoszenia  
o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze w ramach 
instrumentu RLKS. W rozdziale 5 tego Systemu wskazano, że IZ RPO zamieszcza 
ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze nie 
wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu 
terminu składania tych wniosków, podczas gdy z art. 40 ust. 1 ustawy wdrożeniowej wynika, 
że  ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed 
planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu.  

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego pełniącego w Urzędzie funkcję IZ wyjaśnił 
m.in., że zapisy rozdziału 5 Systemu oceny projektów zostały uchwalone zgodnie  
z § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-202018, co podyktowane miało być zamiarem przyjęcia jednolitych zasad dla 
konkursów na wsparcie przygotowawcze dla obszarów wiejskich i miejskich.  

 (dowód: akta kontroli str. 698, 1161) 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień NIK zauważa, że instrument RLKS na obszarze 
miast finansowany jest z EFS, stąd w tym przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy 
wdrożeniowej. Podkreślić jednocześnie należy, że pomimo powyższej niezgodności  
w zapisach Systemu oceny projektów RPO WK-P na lata 2014-2020, ogłoszenie  
o Konkursie faktycznie podano do publicznej wiadomości w terminie zgodnym  
z art. 40 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 

działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

2. Przeprowadzenie procedury konkursowej 

Badaniem objęto realizację procedur w toku konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 
w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: „Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność”, Działanie 11.1: „Włączenie na obszarach objętych LSR”. W jego 
ramach ubiegano się o wsparcie projektów środkami z EFS.   

 
 

                                                      
18 Dz. U. z 2015 r. poz. 851. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.1. Ogłoszenie konkursu   

Konkurs ogłoszono zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie 
projektu w trybie konkursowym na rok 2015 dla projektów współfinansowanych w ramach 
RPO WK-P na lata 2014-2020, przyjętym uchwałą Zarządu WK-P nr 49/1649/14 z dnia 
26 listopada 2014 r.19 ze zmianami, tj. w III kwartale 2015 r. Stosownie do art. 47 ust. 3 
ustawy wdrożeniowej, w terminie trzech miesięcy wstecz licząc od dnia zaplanowanego 
terminu naborów nie aktualizowano harmonogramu w zakresie Konkursu.  

 (dowód: akta kontroli 162-197) 

Ogłoszenie o Konkursie podano do publicznej wiadomości 28 sierpnia 2015 r., 
z zachowaniem terminu określonego w art. 40 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Termin 
rozpoczęcia naboru wniosków ustalono na 28 września 2015 r.,  a termin zakończenia 
naboru wniosków na 13 listopada 2015 r., dopełniając tym samym wymogów art. 42 ustawy 
wdrożeniowej. 

(dowód: akta kontroli 198-202) 

Ogłoszenie o Konkursie zawierało, poza adresem IZ, wszystkie elementy określone 
w art. 40 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 1185-1187) 

2.2. Regulamin konkursu 

Regulamin Konkursu przyjęto uchwałą Zarządu WK-P nr 34/1172/15 z dnia 26 sierpnia 
2015 r.20, a następnie zmieniono uchwałami: nr 38/1312/15 z dnia 23 września 2015 r.21 
oraz nr 42/1473/15 z dnia 14 października 2015 r.22 Regulamin, zarówno w wersji 
pierwotnej, jak i po wprowadzonych zmianach, zawierał wszystkie informacje wymagane  
art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej oraz pkt. 2 i 3 podrozdziału 7.2 Wytycznych MIR 
w zakresie trybów wyboru projektów.  

(dowód: akta kontroli str. 1183-1543) 

Wprowadzone do regulaminu Konkursu zmiany obejmowały: 

− we wrześniu 2015 r.: zmianę terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy (termin, do 
którego należało składać wnioski, został przesunięty z 23 października na 13 listopada 
2015 r.); zmianę terminu zakończenia projektu (z 30 czerwca na 31 grudnia 2015 r.); 
zmianę  przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu (z listopada na grudzień 
2015 r.); zmianę terminu przeprowadzenia oceny formalno-merytorycznej (termin oceny 
został wydłużony z 10 do 15 dni roboczych liczonych od momentu przekazania 
wniosków); zmianę terminu opublikowania kompletu dokumentów do ogłoszenia 
o konkursie (z 11 września na 2 października 2015 r.); doprecyzowanie wymogów 
dotyczących rozliczania projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe; zmianę sposobu 
odniesienia się we wniosku o przyznanie pomocy do spełnienia zasady równości szans 

                                                      
19 Uchwała Nr 49/1649/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia 
harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2015 rok dla projektów 
współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. 
20 Uchwała Nr 34/1172/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
naboru wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
21 Uchwała Nr 38/1312/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2015 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Oś Priorytetowa 11. 
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020.  
22 Uchwała Nr 42/1473/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2015 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Oś Priorytetowa 11. 
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 
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kobiet i mężczyzn; zmianę wymogów dotyczących powoływania partnerstwa; 
doprecyzowanie wymogów dotyczących zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy;  

− w październiku 2015 r.: zmianę terminu zakończenia projektu (z 31 grudnia 2015 r. na 
29 lutego 2016 r.) 

Informację o wprowadzonych zmianach IZ każdorazowo podawała do publicznej 
wiadomości poprzez opublikowanie nowej wersji regulaminu Konkursu oraz ogłoszenia 
o wprowadzonych zmianach na swojej stronie internetowej23 oraz na portalu 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. W ogłoszeniu wskazywano zakres wprowadzanych zmian 
oraz datę, od której obowiązują. 

(dowód: akta kontroli str. 198-202) 

2.3. Powoływanie ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów oraz 
ich udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie 

Do oceny wniosków w ramach Konkursu nie powołano ekspertów, o których mowa w art. 49 
ustawy wdrożeniowej.  

Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS wyjaśnił m.in., że udział ekspertów w wyborze 
projektów do dofinansowania jest w szczególności uzasadniony w sytuacji, gdy niezbędna 
jest specjalistyczna wiedza w danej dziedzinie lub gdy liczba projektów zagraża 
terminowemu dokonaniu oceny wyłącznie przez pracowników instytucji, co w przypadku 
Konkursu nie miało zastosowania z uwagi na jego przedmiot, jak również liczbę 
wnioskodawców.  

(dowód: akta kontroli str. 1664-1665) 

2.4. Dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w trybie 
konkursowym 

W odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie do Urzędu wpłynęło siedem wniosków 
o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 971 264,30 zł, w ramach których ubiegano 
się o środki UE w kwocie ogółem 916 585,30 zł. Jeden z wniosków24, na skutek 
nieuzupełnienia w toku oceny formalnej wymaganych dokumentów pozostawiono bez 
rozpatrzenia, pozostałe - po ocenie formalno-merytorycznej i negocjacjach wybrano do 
dofinansowania. Łączna wartość projektów wybranych do dofinasowania w ramach 
Konkursu wyniosła  ogółem 786 506,24 zł, w tym dofinansowanie z UE – 746 936,64 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 1601-1602, 1682-1689, 1698-1704) 

Wszystkie wnioski w Konkursie złożono z zachowaniem terminu określonego w ogłoszeniu 
i zarejestrowano zgodnie z wewnętrzną procedurą kancelaryjną, w tym opatrzono 
informacją o dacie wpływu.  

(dowód: akta kontroli str. 2746) 

Analiza złożonych w Konkursie wniosków obejmowała weryfikację spełnienia wymogów 
formalnych oraz ocenę formalno-merytoryczną wniosku, częścią której były również 
negocjacje. Badanie spełnienia wymogów formalnych miało na celu sprawdzenie, czy 
wniosek nie zawiera braków formalnych lub oczywistych pomyłek; nie stanowiło etapu 
oceny wniosków, i prowadzone było przez dwóch pracowników Urzędu, którzy przed 
badaniem składali deklarację poufności. Czas weryfikacji wniosków pod względem 
formalnym nie przekraczał terminu przewidzianego regulaminem Konkursu (trzy dni). 
W wyniku badania wymogów formalnych wszystkie wnioski, które wpłynęły na ogłoszenie  
o Konkursie, skierowano do uzupełnienia lub poprawy w terminie siedmiu dni od dnia 
otrzymania informacji, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  

   (dowód: akta kontroli str. 1301, 1433-1435, 1674-1689, 1714-1721, 1829-1831, 1857-
1865, 1965-1968, 1977-1984, 2108-2118, 2227-2238, 2354-2367, 2515-2516).  

Ocena formalno-merytoryczna miała na celu sprawdzenie spełnienia przez projekty 
kryteriów wyboru i dokonywana była w oparciu o kryterium zero-jedynkowe (tj. spełnia – nie 

                                                      
23 www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl (http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=6). 
24 nr EF-III.432.39.2015 o dofinansowanie projektu o wartości 168 047,28 zł środkami UE w kwocie 153 647,28 zł. 
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spełnia) bez przyznawania poszczególnym projektom punktów. Do oceny formalno-
merytorycznej wniosków w ramach Konkursu powołano KOP. Regulamin jej pracy 
uwzględniał wszystkie regulacje wyszczególnione w pkt. 4 podrozdziału 7.3 Wytycznych 
MIR w zakresie trybów wyborów projektów. Stosownie do pkt. 8 podrozdziału 7.3 tych 
wytycznych ocena spełniania przez projekt każdego z kryteriów prowadzona była przez co 
najmniej dwóch członków KOP. Członkowie KOP dokonujący oceny projektów składali 
deklarację poufności i bezstronności, przewodniczący KOP - tylko deklarację poufności. 
Założony regulaminem Konkursu czas na dokonanie oceny formalno-merytorycznej wynosił 
15 dni roboczych. Rzeczywisty czas oceny wniosków przez oceniających wynosił od 4 do 8 
dni kalendarzowych. Przy ocenie wniosków o dofinansowanie sprawdzano25, czy 
wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych26, a wniosek o dofinansowanie projektu zawierał 
klauzulę określoną w art. 37 ust. 4 ustawy wdrożeniowej będącej wyrazem świadomości 
odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych 
oświadczeń. Zawarte w kartach uzasadnienia wyniku oceny zostały sporządzone 
z zachowaniem zasady rzetelności określonej w rozdziale 4 pkt. 1 lit. b Wytycznych MIR 
w zakresie trybu wyborów projektów, tj. szczegółowo opisywano przesłanki negatywnej 
oceny spełnienia kryteriów.  

Badanie spełnienia wymogów formalnych, jak i ocena formalno-merytoryczna wniosków 
o dofinansowanie przebiegały w ten sam sposób dla każdej sprawy. Jednolitość oceny, 
a zarazem sprawdzenie uchwalonych przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru, 
zapewniały sformalizowane karty poprawności i oceny projektów będące jednocześnie 
śladem rewizyjnym z przeprowadzonej oceny. 

Spisany po zakończeniu oceny wszystkich projektów protokół z prac KOP zawierał 
wszystkie informacje określone w pkt. 14 podrozdziału 7.3. Wytycznych MIR w zakresie 
trybów wyboru projektów.   

(dowód: akta kontroli str. 1433-1434, 1603-1662, 1671-1673, 1714-1721, 1857-1865, 1977-
1984, 2112-2118, 2231-2238, 2358-2367) 

Wszystkie sześć projektów ocenianych pod względem formalno-merytorycznym 
skierowanych zostało do negocjacji, przy czym jeden – w związku z rozbieżnymi 
stanowiskami oceniających – na podstawie decyzji przewodniczącej KOP. Rozbieżność 
dotyczyła oceny spełnienia przez wniosek EF-III.432.36.2015 standardu minimum27, które to 
kryterium jeden z oceniających uznał za niespełnione. 

Przewodnicząca KOP wyjaśniła m.in., że zdecydowała się na skierowanie wniosku do 
negocjacji mimo negatywnej oceny wniosku przez jednego z oceniających, gdyż uznała, że 
we wniosku znajdują się opisy działań zmierzające do przestrzegania zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn, wobec powyższego powinien on dostać maksymalną liczbę  
punktów za kryterium 1 i 3 w ramach standardu minimum, a tym samym być uznany za 
spełniający kryterium horyzontalne. 

(dowód: akta kontroli str. 1645-1647, 1815, 1828, 1934, 1946, 2072, 2086, 2194, 2207, 
2322, 2338, 2482, 2497) 

Kierując wniosek do negocjacji oceniający w karcie oceny projektu wskazywali zakres tych 
negocjacji, podając jakie korekty należy wprowadzić do wniosku lub jakie uzasadnienia 
dotyczące określonych zapisów we wniosku KOP powinna uzyskać od wnioskodawcy, aby 
ocena warunkowa stała się oceną ostateczną i uzasadniali swoje stanowisko. Negocjacje 
dotyczyły m.in. kwestii usunięcia z wniosków wydatków uznanych przez oceniających za 
niekwalifikowalne, racjonalności wykazywanych we wnioskach wydatków lub uwag 
w zakresie konstrukcji budżetu projektu.  

(dowód: akta kontroli str. 1779-1828, 1923-1946, 2056-2086, 2181-2207, 2308-2338, 2464-2497) 

                                                      
25 Wnioskodawca składał najpierw oświadczenie, którego prawdziwość przed podpisaniem umowy z beneficjentem 
weryfikowano w drodze zapytania skierowanego do Ministerstwa Finansów.  
26 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 
27 Standard minimum miał formę listy sprawdzającej, która zawierała pytania, czy wniosek o dofinasowanie składany 
w odpowiedzi na Konkurs spełniał minimalne wymagania w zakresie przestrzegania w projekcie zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn. 
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Negocjacje ze wszystkimi wnioskodawcami przeprowadzono w formie ustnej w dniach od 
17 do 23 grudnia 2015 r. W związku z prośbami wnioskodawców KOP odstąpiła od 
zapisanego w regulaminie Konkursu wymogu przesłania przez wnioskodawców 
podpisanych stanowisk negocjacyjnych w formie elektronicznej oraz – z uwagi na okres 
okołoświąteczny – wydłużyła termin na złożenie poprawionych wniosków o dofinansowanie 
o sześć, a w jednym przypadku o pięć dni kalendarzowych. Z prowadzonych negocjacji 
spisano protokoły.  

Negocjacje ze wszystkimi wnioskodawcami zakończyły się wypracowaniem wspólnego 
stanowiska. W toku negocjacji wnioskodawcy przyjmowali korekty postulowane przez 
oceniających lub też składali wyjaśnienia, w oparciu o które KOP zgadzała się na 
modyfikacje lub pozostawienie we wniosku zakwestionowanych przez oceniających pozycji 
kosztowych. Negocjacje dotyczyły wszystkich kwestii wskazanych przez oceniających 
w karcie oceny formalno-merytorycznej (dalej: „KOF-M”). W ich toku KOP zgodziła się 
jednak na wprowadzenie do czterech wniosków28 zmian w zakresie wykraczającym poza 
korekty wskazane przez oceniających, co opisano w pkt. 2 na stronach 12-13 niniejszego 
wystąpienia. Przebieg negocjacji opisany został w protokole prac KOP.  

Poprawione po negocjacjach wnioski sprawdzano zgodnie z zapisami pkt. 4.3 regulaminu 
Konkursu, tj. wyłącznie w zakresie kryteriów, które były przedmiotem negocjacji. 
Jednocześnie wnioskodawcy składali pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia 
o niewprowadzeniu innych zmian do wniosków. Do dofinansowania w ramach Konkursu 
przyjęto wniosek nr EF-III.432.40.2015, w którym zakres zmian wprowadzonych po 
negocjacjach wykraczał poza ustalenia wynikające z protokołu negocjacyjnego. 
W ostatecznej wersji tego wniosku wnioskodawca zmienił bowiem również harmonogram 
spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w zakresie miejsc spotkań, czasu ich trwania, 
a także godzin i dat. Na skutek wprowadzenia ww. zmian wystąpiły niespójności pomiędzy 
czasem spotkań konsultacyjnych wynikającym z harmonogramu a wydatkami ujętymi 
w budżecie projektu, co skutkowało zawyżeniem wartości wydatków projektu o 125 zł. 
W toku kontroli NIK Urząd zobowiązał się do wyjaśnienia zasadności dokonanej aktualizacji 
terminów, a tym samym – oceny kwalifikowalności założonych wydatków w budżecie 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.  

       (dowód: akta kontroli str. 1435, 2265-2353, 2551-2552, 2555-2556) 

W następstwie oceny formalno-merytorycznej, obejmującej również etap negocjacji, wartość 
projektów ogółem i wnioskowanego dofinansowania ze środków UE obniżyła się o 2,1%,  
tj. odpowiednio o 16 710,76 zł i 16 001,40 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 1601, 1640-1641, 1768-1798, 1908-1922, 2032-2055, 2162-2180, 
2280-2307, 2413-2414) 

Wszyscy wnioskodawcy zostali pisemnie poinformowani o wynikach oceny wniosków 
o dofinansowanie. Informacja ta, stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, 
zawierała uzasadnienie oceny i informację o spełnieniu kryteriów wyboru projektu.  

(dowód: akta kontroli str. 1722-1723, 1866-1867, 1985-1986, 2119-2121, 2239-2240, 2368-
2369) 

2.5. Tworzenie list rankingowych projektów do dofinansowania 

Stosownie do art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, po zakończeniu oceny formalno-
merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów KOP przygotowała listę ocenionych 
projektów, zawierającą przyznane oceny i wskazującą projekty, które spełniły kryteria 
wyboru projektów. Na liście tej umieszczone zostały wszystkie projekty, które uzyskały 
pozytywną ocenę.   

 (dowód: akta kontroli str. 1640-1641) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

                                                      
28 EF-III.432.36.2015, EF-III.432.38.2015, EF-III.432.40.2015, EF-III.432.37.2015. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. Zarząd WK-P opracował i uchwalił29 propozycje 27 kryteriów wyboru podmiotów 
w Konkursie, z których dwa (dostępu) były niezgodne z art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b w zw. z art. 5 
ust. 4 ustawy o rozwoju lokalnym przywołanej w regulaminie Konkursu i niespójne  
z przepisami § 6 ust. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202030. IZ przyjęła, że liczba mieszkańców, do 
której odnosiły się dwa ww. kryteria C.1. i C.2.31, obejmuje osoby zameldowane na obszarze 
planowanym do wsparcia Lokalną Strategią Rozwoju (dalej: „LSR”) na pobyt stały. 
Tymczasem z ww. przepisów wynika, że liczbę mieszkańców ustala się na podstawie 
wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub 
rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, a zatem, zgodnie  
z opracowaniami GUS, w odniesieniu do liczby ludności faktycznie zamieszkującej dany 
obszar, tj. z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Ludności oraz ludności 
zameldowanej na pobyt czasowy.  

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. 1 ustawy wdrożeniowej, art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego 
UE oraz pkt. 1 rozdziału 3 Wytycznych MIR w zakresie trybów wyboru projektów za 
opracowanie kryteriów wyboru projektów odpowiada IZ. Opracowane i uchwalone przez IZ 
propozycje ww. kryteriów, w których zawężono liczbę mieszkańców wyłącznie do osób 
zameldowanych na pobyt stały, zatwierdził KM.  

Skutkiem powyższego w ramach Konkursu, dofinansowanie w kwocie 145 764,90 zł uzyskał 
projekt opisany wnioskiem EF-III.432.38.2015, który nie spełniał ww. kryteriów ustawowych, 
gdyż przewidywał objęcie LSR obszaru zamieszkanego przez ponad 150 tys. mieszkańców. 
Zgodnie z danymi pozyskanymi z Urzędu Miasta Torunia, na obszarze tym zamieszkiwało 
na pobyt stały i czasowy 156 839 osób. Tymczasem na wniosku o dofinansowanie projektu 
podano liczbę 149 404 mieszkańców, odnosząc się wyłącznie do osób zameldowanych na 
pobyt stały, zgodnie z kryteriami konkursu. Finalnie LSR będącą rezultatem 
przedmiotowego projektu opracowano dla obszaru zamieszkałego przez 136 999 
mieszkańców. 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a zarazem Przewodniczący Komitetu 
Monitorującego wyjaśnił m.in., że IZ przyjęła w uchwale zapis dotyczący określenia liczby 
mieszkańców na podstawie ilości mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w celu 
ujednolicenia brzmienia zapisu z § 3 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji 
strategii RLKS, która została opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i przekazana IZ RPO do stosowania. 

(dowód: akta kontroli str. 1108-1132, 1174, 2615-2622, 2627-2644) 

NIK wskazuje, że omawiany Konkurs był finansowany w całości z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO, dotyczył LSR na obszarze miast, a więc miały do niego 
zastosowanie przepisy ustawy wdrożeniowej oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, gdzie w art. 5 ust. 4 określono, że liczbę 
mieszkańców ustala się na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłoszonych, 
udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej. 
Ponadto obie ustawy zostały powołane w Regulaminie konkursu (pkt 1.8 – Podstawa 
prawna i dokumenty programowe), więc nieuzasadnione było stosowanie w Konkursie 
innych regulacji niż wynikające z tych przepisów. 

2.  W ramach prowadzonych negocjacji KOP wyraziła zgodę na wprowadzenie do czterech 
wniosków32 zmian w zakresie wykraczającym poza korekty wskazane przez oceniających, 

                                                      
29 Uchwałą nr 30/1037/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu 
kryteriów wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc na wsparcie przygotowawcze w ramach Działania 11.1 Włączenie 
społeczne na obszarach objętych LSR, RPO WK-P na lata 2014-2020. 
30 Dz. U. z 2015 r., poz. 851. 
31 Kryterium C.1. Obszar planowany do objęcia LSR zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na 
obszarze miasta liczącego powyżej 20 tys. mieszkańców (liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze 
objętym LSR na dzień 31 stycznia 2013 r.); kryterium C.2. Liczba ludności na obszarze planowanym do objęcia LSR wynosi od 
powyżej 20 tys. do 150 tys. mieszkańców (liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR na 
dzień 31 grudnia 2013 r.). 
32 EF-III.432.36.2015, EF-III.432.38.2015, EF-III.432.40.2015, EF-III.432.37.2015. 
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czym przekroczyła swoje uprawnienia wynikające z pkt. 4.3 regulaminu Konkursu. Zgodnie 
z ww. zapisami regulaminu Konkursu negocjacje miały obejmować wyłącznie kwestie 
wskazane przez oceniających w karcie oceny formalno-merytorycznej, a wnioskodawca 
miał prawo podjąć negocjacje z IZ, tj. zaakceptować zaproponowane zmiany przez KOP 
(wskazane w piśmie o zakresie negocjacji) lub przedłożyć stosowne uzasadnienia 
dotyczące określonych zapisów we wniosku. Tymczasem w opisanych wyżej przypadkach 
zatwierdzone stanowiskiem negocjacyjnym zmiany polegały na przeniesieniu wydatków 
w łącznej kwocie 29 438,40 zł z pozycji uznanych przez oceniających za niekwalifikowalne 
lub o nieracjonalnej wysokości na inne pozycje budżetowe, w tym również wprowadzane do 
budżetu projektu dopiero na etapie negocjacji, głównie na szkolenia.  

Ponadto część wydatków, na które w toku negocjacji przyznano w ramach przesunięć 
dodatkowe środki była – w ocenie NIK – niezasadna. I tak przy realizacji projektu opisanego 
wnioskiem EF-III.432.36.2015, szkolenia dla mieszkańców oraz przedstawicieli sektora 
społecznego, gospodarczego i publicznego, poświęcone w przeważającej części 
zagadnieniom związanym z opracowaniem LSR, na które w ramach negocjacji przyznano 
dodatkowe środki w kwocie 3 000 zł, przeprowadzone zostały już po zakończeniu 
konsultacji społecznych tego dokumentu. 

Przewodnicząca KOP wyjaśniła m.in., że negocjacje były prowadzone zgodnie z zapisami 
regulaminu Konkursu, w zakresie kryteriów skierowanych do negocjacji przez oceniających 
w KOF-M. W wyniku złożonych przez wnioskodawców wyjaśnień w odniesieniu do pozycji 
budżetowych zakwestionowanych przez oceniających we wnioskach EF-III.432.36.2015, 
EF-III.432.38.2015, EF-III.432.40.2015, EF-III.432.37.2015 uzgodniono stanowisko 
negocjacyjne. Zakres zmian we wnioskach o dofinansowanie dotyczący przesunięć środków 
w ramach zadania objętego kwotą ryczałtową, z pozycji kwestionowanych przez 
oceniających na inne pozycje budżetowe, nie wykraczał poza wysokość środków 
z zakwestionowanej pozycji. Negocjowane zmiany były związane z zakwestionowaniem 
przez oceniających kosztu zadania objętego kwotą ryczałtową w oparciu o poszczególne 
pozycje budżetu. Jednocześnie przedmiotowe zmiany dotyczyły zakwestionowanych 
kryteriów dotyczących oceny budżetu projektu w kontekście ocenianego zadania, a tym 
samym oceniający mieli możliwość ich ponownego zweryfikowania.  

(dowód: akta kontroli str. 1729-1856, 2011-2105, 2265-2353, 2393-2497, 2562) 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień NIK wskazuje, że zakres negocjacji wyznaczany jest 
przez oceniających w KOF-M poprzez podanie, jakie korekty muszą być wprowadzone do 
wniosku lub jakie wyjaśnienia muszą być uzyskane, aby ocena warunkowa stała się oceną 
ostateczną, co wynika jednoznacznie z ww. zapisów regulaminu Konkursu oraz pkt. 3 
podrozdziału 10.4 Wytycznych MIR w zakresie trybów wyboru projektów. Tym samym 
zmiana zakresu korekt, które powinny zostać wprowadzone do wniosku w stosunku do 
postulatów oceniających, była – w ocenie Izby – nieuprawniona. 

3. W trakcie oceny formalno-merytorycznej KOP pozytywnie oceniła wniosek nr                 
EF-III.432.38.2015 o dofinansowanie projektu środkami UE w kwocie 145 764,90 zł, mimo iż 
w jego wersji złożonej po negocjacjach nie uwzględniono części ustaleń, do których 
wprowadzenia zobowiązano wnioskodawcę w protokole negocjacji. Tym samym naruszono 
postanowienia rozdziału 4.3. regulaminu Konkursu, zgodnie z którym w przypadku 
niewprowadzenia zmian wynikających z zatwierdzonego stanowiska negocjacyjnego, 
negocjacje kończą się wynikiem negatywnym, co oznacza uznanie warunkowo uznanych za 
spełnione kryteriów obligatoryjnych za niespełnione i negatywną ocenę wniosku.     

Niewprowadzone do wniosku zapisy dotyczyły rozszerzenia zadań moderatora spotkań 
konsultacyjnych z ludnością oraz doświadczenia i zakresu zadań ekspertów podczas 
spotkań roboczych, w celu wykazania zasadności zaplanowanych na ten cel wydatków, 
których wysokość zakwestionował oceniający. Wydatki te wyceniono w budżecie łącznie na 
23 600 zł, a oceniający wyceniał je na 15 400 zł. 

Przewodnicząca KOP wyjaśniła m.in., że wnioskodawca podczas negocjacji ustnych 
uzasadnił racjonalność wysokości stawki moderatora spotkań konsultacyjnych w oparciu 
o planowany zakres obowiązków oraz uszczegółowił wymagane doświadczenie i zakres 
obowiązków ekspertów, co uzasadniało przyjęte stawki wynagrodzenia. Powyższe 
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uzasadnienia nie znalazły odzwierciedlenia w skorygowanym wniosku po negocjacjach. 
W opinii oceniających waga przedmiotowych uchybień nie stanowiła jednak podstawy do 
negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak zgodnie z Wytycznymi 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 
EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przyjęcie danego projektu do realizacji 
i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, 
które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną 
poświadczone, zrefundowane lub rozliczone. 

(dowód: akta kontroli str. 2011-2055, 2087-2105, 2551, 2555) 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień Izba zauważa, że KOP w protokole negocjacji 
warunkowo zgodziła się na pozostawienie stawki dla moderatora przy rozszerzeniu zakresu 
jego czynności oraz zobowiązała wnioskodawcę do uzasadnienia kosztu wynagrodzenia 
ekspertów biorących udział w spotkaniach roboczych. W związku z tym, że wnioskodawca 
nie wprowadził do wniosku zmian wynikających z zatwierdzonego stanowiska 
negocjacyjnego, KOP – zgodnie z regulaminem Konkursu – zobowiązana była 
do negatywnego ocenienia wniosku, nie zaś do dokonywania ponownej oceny istotności 
podjętych wcześniej ustaleń. 

4. KOP naruszyła procedury negocjacji opisane w pkt. 4.3 regulaminu Konkursu oraz 
w podrozdziale 21.2.4 Instrukcji Wykonawczej (pkt 16), zwalniając wnioskodawców 
w grudniu 2015 r. z obowiązku przesłania podpisanych stanowisk negocjacyjnych. Należy 
przy tym podkreślić, że zgodnie z ww. postanowieniami regulaminu Konkursu przesłanie 
skanu podpisanego przez wnioskodawcę stanowiska negocjacyjnego, oznaczało podjęcie 
negocjacji przez wnioskodawcę. 

Przewodnicząca KOP wyjaśniła m.in., że w odpowiedzi na pismo o możliwości podjęcia 
negocjacji wnioskodawcy zwrócili się do IZ z prośbą o odstąpienie od wymogu przesłania 
przez nich stanowisk negocjacyjnych w formie elektronicznej, w celu jak najszybszego 
zorganizowania spotkania negocjacyjnego, z uwagi na okres przedświąteczny i ograniczoną 
dyspozycyjność osób uprawnionych do przeprowadzenia negocjacji. IZ wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców i jednocześnie kierując się zasadą równego 
traktowania, wyraziła zgodę wszystkim wnioskodawcom na odstąpienie od wymogu 
przesłania stanowiska negocjacyjnego, co pozwoliło zakończyć spotkania negocjacyjne do 
23 grudnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1768, 1908, 2032, 2162, 2280, 2413, 2543-2546) 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień NIK zauważa, że powyższe stanowiło nieuprawnione 
odstępstwo od regulaminu Konkursu, które dodatkowo – poprzez uniemożliwienie 
uprzedniego zapoznania się i przeanalizowania argumentacji wnioskodawcy – utrudniło 
przygotowanie się KOP do negocjacji i mogło mieć negatywny wpływ na odpowiednie 
korygowanie wniosków o dofinansowanie, a więc również projektów, zgodnie ze 
wskazaniami zawartymi w KOF-M. 

5. Przewodnicząca KOP nie złożyła oświadczenia o bezstronności w odniesieniu do pięciu 
wnioskodawców biorących udział w Konkursie33, mimo iż uczestniczyła w ocenie złożonych 
przez nich wniosków, co stanowiło naruszenie § 7 ust. 1 regulaminu pracy KOP oraz 
rozdziału 4 pkt. 1 c Wytycznych MIR w zakresie  trybów wyboru projektów.  

Przewodnicząca KOP oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS podali w wyjaśnieniach 
m.in., że do zadań przewodniczącego KOP, zgodnie z § 5 regulaminu prac KOP, nie należy 
dokonywanie oceny projektów, a co najwyżej dokonywanie rozstrzygnięć w przypadku 
różnicy stanowisk oceniających. Powyższe znajduje również odzwierciedlenie w Instrukcji 
Wykonawczej IZ, zgodnie z którą przed przystąpieniem do oceny wniosków wszyscy 
oceniający podpisują deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności w odniesieniu 
do projektów wylosowanych do oceny przez danego członka KOP, skierowanych do oceny 
w ramach danego konkursu. Deklaracja poufności jest podpisywana przed przystąpieniem 

                                                      
33 Dotyczy wniosków: EF-III.432.35.2015, EF-III.432.36.2015, EF-III.432.38.2015, EF-III.432.40.2015, EF-III.432.41.2015. 
Przewodnicząca KOP nie uczestniczyła w negocjacjach prowadzonych z szóstym wnioskodawcą. 
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do oceny pierwszego wniosku w ramach prac KOP. Deklarację poufności podpisują również 
przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz i zastępca sekretarza KOP. 
Wskazali ponadto, że zapisy Instrukcji Wykonawczej dodatkowo przewidują zobowiązanie 
się na piśmie pracowników zatrudnionych w departamentach biorących udział we wdrażaniu 
RPO WK-P na lata 2014-2020, iż nie będą działali na rzecz wnioskodawców w celu 
umożliwienia im pozyskiwania środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 stronniczo, 
poza czynnościami służbowymi lub na zasadzie odpłatności. Pracownicy Departamentu 
Wdrażania EFS są zobowiązani do podpisywania Oświadczenia dla pracowników IZ 
dotyczącego przestrzegania zakazu działania na rzecz wnioskodawców przed pierwszym 
konkursem oraz każdego roku do końca stycznia. Podkreślili ponadto, że takie 
oświadczenie złożyła również osoba pełniąca w ramach Konkursu funkcję przewodniczącej 
KOP. 

(dowód: akta kontroli str. 732, 932, 1434, 1652-1662, 2599-2601,2763-2765) 

NIK zauważa, że w toku Konkursu Przewodnicząca KOP nie podejmowała wyłącznie 
czynności związanych z organizacją pracy komisji opisanych w § 5 pkt. 1 regulaminu pracy 
KOP, lecz poprzez prowadzenie w imieniu IZ negocjacji została włączona w proces realnej 
oceny projektów. Zgodnie bowiem z pkt. 4.3 regulaminu Konkursu, negocjacje stanowią 
część oceny formalno-merytorycznej. Tym samym podczas negocjacji podejmowano 
czynności, które nie były zastrzeżone dla przewodniczącego KOP. Oznacza to, że ich 
wykonanie powinno być poprzedzone złożeniem oświadczenia o bezstronności. Dodatkowo 
w ocenie Izby nawet rozstrzyganie w przypadku różnicy stanowisk oceniających musi być 
poprzedzone dokonaniem przez przewodniczącego chociażby częściowej oceny wniosku. 
Natomiast złożone przez przewodniczącą KOP zobowiązanie do przestrzegania zakazu 
działania na rzecz wnioskodawców poza wykonywanymi czynnościami służbowymi 
i informowania o okolicznościach mogących spowodować konflikt interesów nie jest 
tożsame z oświadczeniem o braku istnienia tych przesłanek, do którego złożenia 
zobowiązane były osoby włączone do oceny projektów, zarówno na mocy regulaminu pracy 
KOP, jak i Wytycznych MIR w zakresie trybów wyboru projektów. 

6. W ogłoszeniach o zmianie regulaminu Konkursu z 23 września oraz 14 października 
2015 r. nie zamieszczono uzasadnień wprowadzonych zmian wymaganych art. 41 ust. 5 
ustawy wdrożeniowej oraz przepisem pkt. 6 podrozdziału 7.2 Wytycznych MIR w zakresie 
trybów wyboru projektów.  

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego powołując się na wyjaśnienia podwładnych 
wskazał, że brak zamieszczenia uzasadnienia zmian regulaminu był efektem 
niedopatrzenia, jednak z uwagi na fakt utrzymywania przez IZ stałego kontaktu 
z wnioskodawcami byli oni poinformowani o zmianach dokumentacji konkursowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 374, 1273-1274, 1401-1403) 

7. Treść ogłoszenia o aktualizacji regulaminu Konkursu dokonanej w związku z uchwałą  
nr 38/1312/15 Zarządu WK-P z dnia 23 września 2015 r. sformułowano w sposób 
nierzetelny, nie wyszczególniając w nim jednej z dziewięciu zmian wprowadzonych do 
przedmiotowego regulaminu, tj. zmiany terminu zakończenia projektu34, z dnia 30 czerwca 
2016 r. na 31 grudnia 2015 r. 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego powołując się na wyjaśnienia podwładnych 
wyjaśnił, że fakt niepodania w ogłoszeniu aktualizacyjnym jednej z wielu zmian, tj. terminu  
zakończenia realizacji projektów, wynikał z niedopatrzenia. 

  (dowód: akta kontroli str. 374, 1268-1271) 

Zarząd WK-P uchwalił i przedłożył KM do przyjęcia nieskuteczne sposoby weryfikacji 
spełniania przez podmioty biorące udział w Konkursie dwóch kluczowych dla Konkursu 
kryteriów dostępu (C.1. i C.2.), ograniczając je wyłącznie do sprawdzenia danych zawartych 
we wniosku o dofinansowanie oraz w opisie obszaru planowanego do objęcia LSR, bez 
obowiązku sprawdzania danych o liczbie ludności z powszechnie dostępnymi 

                                                      
34 Zmiana w rozdziale II podrozdział 2.2 – zakończenie realizacji projektu przesunięto z dnia 30 czerwca 2016 r. na 31 grudnia 
2015 r. 
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i obiektywnymi źródłami informacji, m.in. publikatorami GUS. Kierując się ww. sposobami 
weryfikacji, w przeprowadzonym Konkursie IZ udzieliła dofinansowania w kwocie 78 519 zł 
dla projektu opisanego wnioskiem nr EF-III.432.40.2015, mimo iż nie spełniał on ww. 
kryteriów dostępu, tj. obszar planowany do wsparcia nie był, wbrew danym zawartym we 
wniosku, zamieszkany na pobyt stały przez 20 tys. mieszkańców. 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a zarazem Przewodniczący Komitetu 
Monitorującego wskazał m.in., że IZ kontynuuje dobre praktyki zmniejszania obciążeń dla 
beneficjentów w zakresie realizacji projektów stosowanych w perspektywie 2007-2013. Do 
takich praktyk należy kontunuowanie stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń w 
ramach dokumentacji aplikacyjnej, celem potwierdzenia spełnienia stawianych 
wnioskodawcom wymagań.  

(dowód: akta kontroli str. 1175, 2231-2356, 2628-2630,2685-2704)  

W ocenie NIK praktyka stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń nie stoi 
w sprzeczności z podejmowaniem przez IZ czynności sprawdzających wobec składanych 
oświadczeń. Niewprowadzenie wymogu weryfikacji danych o liczbie ludności z ogólnie 
dostępnymi danymi zewnętrznymi, m.in. publikatorami GUS, spowodowało bowiem, że 
w toku weryfikacji wniosku nie wykryto, iż wnioskodawca zamiast liczby ludności 
zameldowanej na obszarze na pobyt stały, podał liczbę ludności faktycznie zamieszkującą 
gminę, a tym samym nie dostrzeżono, że ustanowione przez Komitet Monitorujący kryteria 
nie były spełnione. Jednocześnie NIK zauważa, że w tym przypadku w związku 
z niezgodnością ww. kryteriów z wymogami ustawy opisanymi w pkt. 1 „ustalonych 
nieprawidłowości”, powyższy wniosek o dofinansowanie spełniał kryteria ustawowe, choć 
nie spełniał kryteriów Konkursu. 

Ogłaszając Konkurs i tworząc jego regulamin Urząd dopełnił wymogów nałożonych na IZ. 
Szczegółowo przeprowadzono również weryfikację formalną złożonych w Konkursie 
wniosków. Niemniej w procesie oceny formalno-merytorycznej, a zwłaszcza w trakcie 
negocjacji, stwierdzono przypadki odstępstw od założonej w IZ procedury i regulaminu 
Konkursu, co w konsekwencji doprowadziło m.in. do przyznania dofinansowania 
podmiotowi, którego wniosek po negocjacjach powinien zostać odrzucony. Tym samym 
proces oceny formalno-merytorycznej NIK ocenia negatywnie. Ponadto dwa z 27 kryteriów 
wyboru podmiotów w Konkursie, opracowanych i uchwalonych przez Zarząd WK-P były 
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, przywołanymi w Regulaminie Konkursu.  

3. Zapewnienie przez IZ zasady równego traktowania 
wszystkich wnioskodawców biorących udział  
w procesie wyboru projektów w ramach Konkursu 

Po upływie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu nie 
wprowadzano zmian w jego regulaminie. W toku Konkursu KOP odstępowała jednak od 
wykonania niektórych zapisów regulaminu, m.in. zwalniając wnioskodawców z obowiązku 
przesłania stanowisk negocjacyjnych, wyrażając podczas negocjacji zgodę na 
wprowadzenie do wniosku zmian wykraczających poza korekty wskazane przez 
oceniających35, wydłużając czas na złożenie poprawionych po negocjacjach wniosków 
o dofinansowanie. Powyższe zmiany w warunkach Konkursu działały na korzyść 
wnioskodawców i poza przypadkiem opisanym w niniejszym obszarze jako nieprawidłowość 
były stosowane jednakowo wobec wszystkich wnioskodawców.       

Na stronie internetowej IZ jako załączniki do regulaminu Konkursu zamieszczono m.in. 
podstawowe informacje dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków  
o dofinansowanie. Zamieszczono tam również Podręcznik dla Lokalnych Grup Działania  
w zakresie realizacji instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim. 

 (dowód: akta kontroli str. 1404-1543, 1614, 1714-2515, 2608-2614) 

                                                      
35 Przypadki te zostały szerzej opisane na str. 12-14 w punktach: 2 i 4 stwierdzonych nieprawidłowości. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

W toku prowadzonych negocjacji KOP zgodziła się na odstępstwo od regulaminu Konkursu 
(pkt 4.3.), wydłużając przewidziany tym dokumentem czas na złożenie poprawionych po 
negocjacjach wniosków, przy czym pięciu wnioskodawcom termin przedłużono z siedmiu do 
13 dni kalendarzowych, a jednemu36 – z siedmiu do 12 dni kalendarzowych. Tym samym 
naruszono zasadę równego traktowania wnioskodawców wyrażoną w rozdziale 4 pkt. 1 lit. e 
Wytycznych MIR w zakresie trybów wyboru projektów. 

Przewodnicząca KOP oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS wyjaśnili m.in., że 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców i jednocześnie kierując się zasadą 
równego traktowania, zaproponowano każdemu wnioskodawcy jednakowy termin na 
złożenie poprawionego wniosku, tj. 13 dni kalendarzowych. Jeden z wnioskodawców wyraził 
jednak gotowość do złożenia wniosku w krótszym terminie, tj. 12 dni kalendarzowych.  

(dowód: akta kontroli str. 1435, 1768, 1908, 2032, 2162, 2280, 2413, 2543-2546, 2588-
2589) 

Odnosząc się do złożonych wyjaśnień Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że z dokumentacji 
dotyczącej wniosku o dofinansowanie nr EF-III.432.41.2015 nie wynika, że wyznaczenie   
12-dniowego terminu nastąpiło z inicjatywy wnioskodawcy. Tym samym wyżej podane 
wyjaśnienia nie mogą stanowić usprawiedliwia dla skrócenia wnioskodawcy czasu na 
wykonanie czynności, na którą pozostali wnioskodawcy otrzymali 13 dni. Zróżnicowano 
więc w ten sposób pozycję wnioskodawcy w stosunku do innych podmiotów ubiegających 
się o dofinansowanie. Zgodnie z ww. Wytycznymi MIR w zakresie trybów wyboru projektów 
wszelkie zmiany w warunkach prowadzenia konkursu inne niż wynikające ze zmiany 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa powinny mieć charakter zmian na korzyść 
wnioskodawców i być stosowane jednakowo wobec wszystkich wnioskodawców. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 

działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

4. Wybór projektów do dofinansowania 

Uchwałą z dnia 20 stycznia 2016 r.37 Zarząd WK-P zatwierdził listę projektów ocenionych 
w ramach Konkursu, zgodnie z rekomendacją KOP. Stosownie do art. 46 ust. 4 ustawy 
wdrożeniowej i zapisów regulaminu Konkursu, informacja o projektach wybranych do 
dofinansowania została zamieszczona na stronie internetowej IZ oraz portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie siedmiu dni kalendarzowych od 

rozstrzygnięcia Konkursu. Na stronie internetowej IZ zamieszczono również, stosownie do 
art. 44 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, informację o składzie KOP. 

(dowód: akta kontroli str. 1544-1546, 2605, 2608) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 

obszarze. 

5. Przeprowadzenie postępowania odwoławczego od 
wyników oceny projektów 

Wyniki Konkursu nie zostały oprotestowane38.  

 (dowód: akta kontroli str. 1665) 

                                                      
36 Wnioskodawcy, który złożył wniosek EF-III.432.41.2015. 
37 nr 3/20/16 w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu 
Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15. 
38 W związku z pozytywną oceną merytoryczną wszystkich wniosków złożonych w Konkursie, nie wystąpiły przesłanki do 
wniesienia protestu na wynik postępowania, określone w art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.  
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Z uwagi na brak postępowania odwoławczego od wyników oceny projektów w ramach 
Konkursu, a tym samym brak działań jednostki podlegających badaniu w toku kontroli, 

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od oceny przedmiotowego obszaru. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli39, wnosi o: 

1. Dostosowanie zapisów rozdziału 5 Systemu oceny projektów RPO WK-P na lata 2014-
2020 w zakresie czasu ogłaszania o naborze wniosków do wymogów ustawy 
wdrożeniowej. 

2. Składanie oświadczeń o bezstronności przez wszystkie osoby biorące udział w procesie 
oceny projektów, w tym przez Przewodniczącego KOP. 

                                                      
39 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosimy o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Bydgoszcz, dnia            maja 2016 r. 

 
  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Karolina Lahutta  

gł. specjalista k.p. 
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