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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/008 – Wybór projektów w trybie postępowań konkursowych w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Krakowie. 

Kontroler 1. Anna Stochel-Łukasińska, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 98735 
z 16 marca 2016 r. 

2. Hubert Brzozowski, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 98687 z 4 stycznia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (Urząd 
Marszałkowski lub UMWM). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego od dnia 9 listopada 2015 r. 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia2, że ustanowiony przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 system wyboru projektów w trybie 

konkursowym był zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Instytucja Zarządzająca stworzyła na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego (RPO) na lata 2014-2020 zbiór procedur pod nazwą 
„Podręcznik Instytucji Zarządzającej”. Opis funkcji i procedur stanowiący integralną część 
niniejszego podręcznika był zgodny z załącznikiem III do rozporządzenia wykonawczego 
Komisji Europejskiej nr 1011/2014 z 22 września 2014 r.3. Niniejsze procedury zostały 
przekazane w uzgodnionym z Instytucją Audytową terminie do Generalnego Inspektora 
Kontroli Skarbowej oraz do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego. Ujęta we wstępnym sprawozdaniu z audytu desygnacyjnego rekomendacja, 
skierowana do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, została zrealizowana. 
Ustanowiony w Instytucji Zarządzającej system wyboru projektów w trybie konkursowym był 
zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim z ustawą wdrożeniową4, 
rozporządzeniem ogólnym5 i  Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIR) w zakresie 
trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Przyjęty przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego regulamin konkursu zawierał uregulowania, które były zgodne 

                                                      
1 Kontrolą objęto konkurs w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja w ramach działania 9.1 Aktywna integracja, 
wchodzącego w skład Osi Priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie, dalej: konkurs. Instytucją Zarządzającą był Zarząd 
Województwa Małopolskiego, Instytucją Pośredniczącą  – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. 
2 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. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
ogólną opisową. 
3 Dz. U. UE. L. 286 z 30.09.2014, s. 1, ze. zm., dalej: rozporządzenie KE nr 1011/2014. 
4 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217), dalej: ustawa wdrożeniowa. 
5 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. UE.L 347 z 20.12.2013, s. 320, ze zm.) 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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postanowieniami art. 41 ust 2 ustawy wdrożeniowej oraz podrozdziału 7.2 Wytycznych MIR 
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Zasady wyboru projektów 
do dofinansowania spełniały wymogi art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz rozdziału 
4 ww. Wytycznych, tj. zapewniały wybór projektów w sposób przejrzysty, rzetelny 
i bezstronny oraz zapewniały wnioskodawcom równy dostęp do informacji i równe 
traktowanie wnioskodawców podczas konkursu.  

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził do realizacji projekty wybrane 
do dofinansowania po ocenie dokonanej przez Instytucję Pośredniczącą. Przeprowadzone 
przez Instytucję Zarządzającą postępowanie odwoławcze od wyników oceny projektu 
odbyło się z zachowaniem terminu wskazanego w art. 57 ustawy wdrożeniowej i zasady 
ujętej w art. 60 tejże ustawy.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Zarząd Województwa Małopolskiego, w ramach realizacji RPO na lata 2014-2020, pełnił 
rolę Instytucji Zarządzającej oraz Certyfikującej. W strukturze organizacyjnej UMWM 
wyodrębniono: Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi pełniący funkcje 
Instytucji Zarządzającej w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Biuro ds. 
certyfikacji realizujące zadania Instytucji Certyfikującej. Zarząd Województwa Małopolskiego 
przyjął uchwałą Nr 1023/15 z 28 lipca 2015 r. Podręcznik Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 
wersja 1, uchylając jednocześnie wcześniejszą uchwałę Nr 710/15 z 11 czerwca 2015 r. 
przyjmującą projekt przedmiotowego podręcznika. Dokument składał się z trzech części, tj.: 

1. Opis funkcji i procedur, zawierający informacje o poszczególnych instytucjach 
i jednostkach organizacyjnych zaangażowanych w realizację RPO oraz odniesienie 
do kluczowych procesów. Został on sporządzony zgodnie z załącznikiem III 
do rozporządzenia KE nr 1011/2014. W pkt. 2.1.1. Opisu funkcji i procedur 
zatytułowanym „Status Instytucji Zarządzającej (krajowa, regionalna lub lokalna 
instytucja publiczna lub prywatna) oraz nazwa organu, w którego skład wchodzi” 
nie zawarto opisu statusu Instytucji Zarządzającej. Wicedyrektor Departamentu 
Zarządzania Programami Operacyjnymi wyjaśnił, iż brak opisu jest wynikiem 
niedopatrzenia, natomiast jego uzupełnienie nastąpi przy najbliższej aktualizacji 
podręcznika.  

2. Założenia horyzontalne, zawierające m.in. opis kultury organizacyjnej Urzędu 
Marszałkowskiego, systemu informatycznego, obiegu dokumentów, audytu 
wewnętrznego oraz ogólnych mechanizmów kontroli i archiwizacji dokumentacji. 

3. Procesy – instrukcje wykonawcze zawierające schematy blokowe, instrukcje realizacji 
wraz załącznikami, analizę ryzyka dla głównych procesów zarządczych i wdrożeniowych 
zidentyfikowanych w ramach RPO, instrukcje realizacji dla mikroprocesów 
wspomagających realizację procesów zarządczych, zbiorcze zestawienie dokumentów 
stosowanych w poszczególnych procesach, a przyjmowanych w drodze poleceń 
służbowych i zarządzeń na poziomie Instytucji Zarządzającej. 

              (dowód: akta kontroli str. 5-9,124-127,152-156) 

Decyzję wykonawczą KE C9(2015) 888 final z dnia 12 lutego 2015 r., przyjmującą niektóre 
elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia” dla regionu małopolskiego, Departament Zarządzania Programami 
Operacyjnymi UMWM otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 17 marca 2015 r. 
Opis funkcji i procedur został przekazany 31 lipca 2015 r. do Instytucji Audytowej oraz do 
wiadomości MIR, tj. po terminie określonym w pkt. 9 rozdziału drugiego Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020, zgodnie z którym 

Opis stanu 
faktycznego 
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Instytucja Zarządzająca przekazuje ww. opis do Instytucji Audytowej oraz do wiadomości 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego nie później niż trzy miesiące 
od zatwierdzenia programu operacyjnego przez Komisję Europejską. 

Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi wyjaśnił, iż skorzystano 
z zapisu pkt. 14 rozdziału drugiego ww. Wytycznych, co umożliwiło przekazanie procedur po 
upływie terminu wskazanego w pkt. 9 niniejszych Wytycznych.  

UMWM przekazał 11 maja 2015 r. pismo do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej 
oraz MIR, w którym poinformował o trwających pracach nad ustanowieniem systemu 
zarządzania i kontroli dla RPO na lata 2014-2020 i braku w związku z tym możliwości 
poddania się ocenie dotyczącej spełnienia kryteriów desygnacji w terminie 
do 12 maja 2015 r. UMWM zadeklarował ustanowienie systemu zarządzania i kontroli 
w ramach RPO i gotowość poddania się ocenie, w tym przekazanie opisu funkcji i procedur 
w terminie do 31 lipca 2015 r. Tym samym zostały wypełnione warunki zwarte 
w pkt. 14 rozdziału drugiego Wytycznych MIR. Instytucja Zarządzająca przekazała 
31 lipca 2015 r. do Instytucji Audytowej oraz do wiadomości MIR komplet dokumentów wraz 
z opisem funkcji i procedur stanowiących podstawę do zgłoszenia gotowości poddania się 
ocenie dotyczącej spełnienia kryteriów desygnacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 10-20,103-107,152-156) 

Zarząd Województwa Małopolskiego zawarł 3 czerwca 2015 r. z Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach 
RPO na lata 2014-2020. Na jego podstawie Instytucja Zarządzająca powierzyła Instytucji 
Pośredniczącej realizację między innymi następujących zadań związanych z wdrażaniem 
RPO działania 9.1 Aktywna Integracja: 

 przeprowadzanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w oparciu 
o ustalone kryteria,  

 zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów, za wyjątkiem projektów 
wybieranych w trybie pozakonkursowym, 

 realizację zadań wynikających z procedury odwoławczej od negatywnej oceny projektu, 

 kontrolę realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO WM, 

 informowanie o nieprawidłowościach. 

W ramach powierzonych zadań Instytucja Pośrednicząca zobowiązana została m.in. do: 

 przekazania deklaracji do poddania się ocenie w zakresie spełnienia kryteriów 
w procesie desygnacji oraz przygotowania systemu zarządzania i kontroli, 

 opracowania i przekazania Instytucji Zarządzającej części opisu funkcji i procedur, które 
dotyczą Instytucji Pośredniczącej oraz jej późniejszej aktualizacji, 

 poddania się procesowi desygnacji i jej uzyskania, 

 realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów wybranych do dofinansowania 
(realizację umów z beneficjentami) zgodnie z podręcznikiem Instytucji Pośredniczącej 
oraz wykonywania bieżącego nadzoru i kontroli nad wdrażaniem tych projektów, 

 opracowania i utrzymywania systemu zarządzania ryzykiem w zakresie powierzonych 
zadań, 

 przeprowadzenia naboru ekspertów do oceny projektów, 

 przygotowania dokumentacji konkursowej i przedstawienia jej do zatwierdzenia przez 
Instytucję Zarządzającą. 

(dowód: akta kontroli str. 80-98) 

W okresie od sierpnia 2015 r. do marca 2016 r. przeprowadzony został przez Instytucję 
Audytową audyt desygnacyjny, w wyniku którego do Instytucji Zarządzającej zostały 
przekazane dwa dokumenty: sprawozdanie wstępne niezależnego podmiotu audytowego 
z audytu przeprowadzonego od sierpnia do października 2015 r. i sprawozdanie 
niezależnego podmiotu audytowego obejmujący czynności audytowe prowadzone w okresie 
od sierpnia 2015 r. do marca 2016 r. 

W wyniku wstępnego audytu sformułowana została rekomendacja adresowana do Instytucji 
Pośredniczącej. Zalecono uzupełnienie podręcznika o kwestie związane z nadużyciami 
finansowymi bądź odniesienie się w tym zakresie do podręcznika Instytucji Zarządzającej. 
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UMWM poinformował 17 listopada 2015 r., tj. w wyznaczonym przez Instytucję Audytową 
terminie, o sposobie zrealizowania rekomendacji6(ustalenie 3.2.3.1) poprzez dodanie 
do części I Podręcznika Instytucji Pośredniczącej rozdziałów: Ogólne mechanizmy kontroli 
oraz Stanowiska Wrażliwe, odnoszące się do mechanizmów i uregulowań specyficznych dla 
instytucji. 

(dowód: akta kontroli str. 99-102,108-112,119-120,122-127,137-140) 

W dniu 31 marca 2016 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wydał opinię, w której 
stwierdził, iż UMWM pełniący funkcje Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej 
spełnia kryteria desygnacji dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania 
ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określone 
w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego. 

(dowód: akta kontroli str. 99-100) 

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Minister Rozwoju udzielił desygnacji instytucjom w ramach RPO 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 tj.: 

 Instytucji Zarządzającej pełniącej również funkcję Instytucji Certyfikującej, której zadania 
realizował Zarząd Województwa Małopolskiego, 

 Instytucji Pośredniczącej, której zadania realizowało Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli str. 218-219) 

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 1105/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. przyjął 
regulamin konkursu objętego kontrolą, do którego zostały wprowadzone zmiany uchwałą 
Nr 1448/15 z dnia 22 października 2015 r. Zmiany dotyczyły możliwości dokonywania 
różnych czynności w formie pisemnej, w przypadku braku poszczególnych funkcjonalności 
systemu e-RPO i nie skutkowały nierównym traktowaniem wnioskodawców, w myśl art. 41 
ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej. Regulamin wraz ze zmianami zamieszczono na stronie 
internetowej www.rpo.malopolska.pl. Regulamin konkursu zawierał uregulowania m.in. 
w zakresie: przedmiotu i formy konkursu, terminu, miejsca i sposobu składania wniosków 
o dofinansowanie, wzoru wniosku i wzoru umowy o dofinansowanie, kwoty przeznaczonej 
na dofinansowanie projektów w konkursie, maksymalnego dopuszczalnego poziomu 
dofinansowania projektu oraz sposobu podania do publicznej wiadomości wyników 
konkursu. Uregulowania te były zgodne postanowieniami art. 41 ust 2 ustawy wdrożeniowej 
oraz podrozdziału 7.2 Wytycznych MIR w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-
2020.  

(dowód akta kontroli, str. 157-192) 

Przyjęte w regulaminie konkursu, w szczególności w regulaminie pracy Komisji Oceny 
Projektów (KOP), procedury dotyczące zasad i trybu: przeprowadzania oceny wniosków 
o dofinansowanie, zatwierdzania projektów do dofinansowania, przeprowadzenia ponownej 
oceny wniosków oraz wyników złożonych protestów, odpowiadały zapisom art. 44 i 46 ust.1 
ustawy wdrożeniowej oraz podrozdziałów 7.3 i 7.4 Wytycznych MIR. W regulaminie pracy 
KOP ustalono również ogólne zasady powołania i udziału ekspertów w wyborze projektów 
do dofinansowania, w myśl art. 49 cyt. ustawy oraz rozdziału 9 ww. Wytycznych. 
Szczegółowe procedury dotyczące naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu 
kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów 
do dofinansowania ze środków RPO WM zostały przyjęte uchwałą Nr 632/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 157-214) 

Zgodnie z ustaleniami regulaminu konkursu ocena wniosków o dofinansowanie projektów 
prowadzona miała być w oparciu o kryteria oceny projektów przyjęte uchwałą Komitetu 
Monitorującego RPO Województwa Małopolskiego Nr 8/15 z 25 czerwca 2015 r. Przyjęte 
kryteria oceny miały charakter indywidualny (miały być weryfikowane w odniesieniu 
do danego projektu) i obligatoryjny (ich spełnienie było niezbędne w celu możliwości 
otrzymania dofinansowania). Podzielono je na formalne i merytoryczne, a w zakresie oceny 
na zerojedynkowe i punktowe. Wszystkie kryteria odpowiadały wymogom określonym 

                                                      
6 Ustalenie 3.2.3.1. sprawozdania audytowego. 
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w rozdziale 3 pkt 3, 4 i 5 Wytycznych MIR w zakresie trybów wyboru projektów 
na lata 2014-2020. 

(dowód: akta kontroli, str. 157-185) 

Przyjęte przez Instytucję Zarządzającą zasady w zakresie wyboru projektów 
do dofinansowania spełniały wymogi art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz rozdziału 
4 ww. Wytycznych, tj. zapewniały wybór projektów w sposób przejrzysty, rzetelny 
i bezstronny. Założenia regulaminu konkursu gwarantowały prowadzenie konkursu 
w sposób uniemożliwiający faworyzowanie poszczególnych wnioskodawców oraz 
zapewniały równy dostęp do informacji dla wszystkich wnioskodawców na wszystkich 
etapach konkursu7, a także bezstronność członków Komisji Oceny Projektów i powołanych 
ekspertów.  

  (dowód: akta kontroli, str. 157-214) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. Ustanowiony w Instytucji Zarządzającej system wyboru projektów 
w trybie konkursowym był zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim 
z ustawą wdrożeniową, rozporządzeniem ogólnym i Wytycznymi MIR w zakresie trybów 
wyboru projektów na lata 2014-2020. 

2. Wybór projektów do dofinansowania i postępowania 
odwoławcze 

Stosowanie do postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą 
i Instytucją Pośredniczącą, ocena wniosków złożonych w trybie konkursowym należała 
do zadań Instytucji Pośredniczącej. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałami 
(Nr 1784/15 z 22 grudnia 2015 r., Nr 219/16 z 18 lutego 2016 r. i Nr 250/16 z 25 lutego 
2016 r.) zatwierdził do realizacji projekty z trzech rund, według przedstawionej przez 
Instytucję Pośredniczącą listy projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków 
Zarząd Województwa nie dokonał zmian w punktacji przyznanej przez Instytucję 
Pośredniczącą dla poszczególnych projektów. Nie wystąpiły przypadki ujmowania na liście 
projektów wybranych do dofinansowania, projektów których nie było na liście rankingowej 
utworzonej przez Instytucję Pośredniczącą ani przypadki wykreślenia projektów z listy 
rankingowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 80-98, 215-217) 

W ramach kontrolowanego konkursu wniesiony został jeden protest do Instytucji 
Pośredniczącej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Małopolskie 
Centrum Przedsiębiorczości dokonało weryfikacji poprawności przeprowadzonej przez 
siebie oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie w zakresie zarzutów 
postawionych w proteście i w rezultacie podtrzymało w całości rozstrzygnięcie 
w przedmiotowej sprawie. W związku z tym, zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wdrożeniowej, Instytucja Pośrednicząca skierowała protest wraz ze stosowną dokumentacją 
do Instytucji Zarządzającej celem rozpatrzenia, informując jednocześnie w formie pisemnej 
wnioskodawcę o takim działaniu. UMWM otrzymał 11 stycznia 2016 r. z Instytucji 
Pośredniczącej pismo przekazujące wniesiony protest do ponownego rozpatrzenia. 
Instytucja Zarządzająca podtrzymała stanowisko Instytucji Pośredniczącej w związku 
z czym protest nie został uwzględniony. Pismo informujące o nieuwzględnieniu protestu, 
zawierające uzasadnienie odrzucenia protestu oraz pouczenie o przysługującym 
wnioskodawcy prawie wniesienia skargi na niezgodność z prawem rozstrzygnięcia protestu 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, przesłano do wnioskodawcy 
8 lutego 2016 r., dotrzymując terminu wskazanego w art. 57 ustawy wdrożeniowej. 
Według stanu na 5 kwietnia 2016 r. UMWM nie posiadał informacji o ewentualnym 

                                                      
7 Wnioskodawcom zagwarantowano również przekazanie informacji o wynikach oceny wraz uzasadnieniem. 
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skorzystaniu przez wnioskodawcę z przysługującego mu środka odwoławczego w postaci 
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

W UMWM kwestia zachowania bezstronności przez osoby rozpatrujące protesty została 
uregulowana poprzez zamieszczenie w ich zakresach czynności (stanowiska ds. odwołań 
i wsparcia prawnego) stosownego oświadczenia. Zawierało ono m.in. zapis, że pracownik 
zaangażowany w weryfikację prawidłowości oceny w ramach procedury odwoławczej nie był 
zaangażowany w jego przygotowanie ani ocenę. Ponadto pracownik oświadczał, 
iż nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego8 powodujących wyłączenie go z udziału 
w procedurze odwoławczej od negatywnego wyniku oceny projektu. Przeprowadzenie 
postępowania odwoławczego na poziomie Instytucji Zarządzającej przebiegło zgodnie 
z przepisami ustawy wdrożeniowej. Do dnia 5 kwietnia 2016 r. nie wpłynęły 
od wnioskodawców do UMWM skargi dotyczące niedochowania zasady bezstronności 
przez osoby biorące udział w rozpatrywaniu protestów. 

(dowód: akta kontroli str.21-79,141-151) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli9 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 Krakowie. 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków pokontrolnych oraz nie oczekuje informacji, 
o której mowa w art. 62 ustawy o NIK. 

 

Kraków, 27 kwietnia 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

 
Dyrektor 

Jolanta Stawska Hubert Brzozowski 
Specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
8 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. 
9 Dz. U. z 2015 r., poz.1096. 
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