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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 Poznaniu 

Kontroler 
 

Paweł Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 98605 z dnia 7 stycznia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,                           
61 – 714 Poznań, Al. Niepodległości 34 („Urząd”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
(dowód: akta kontroli str. 4-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzony w trybie konkursowym proces 
wyboru projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie 
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie 
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej1, przeprowadzony w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (dalej: 
WRPO 2014-2020, lub WRPO 2014+), był zgodny z przyjętym systemem 
zarządzania i kontroli tego programu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Komisja Europejska zatwierdziła WRPO 2014+ w dniu 17 grudnia 2014 r.2. 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 
WRPO 2014–20203, zatwierdził w dniu 2 kwietnia 2015r.4 „Opis Funkcji i Procedur 
dla WRPO 2014+” („opis funkcji i procedur WRPO”). Dokument ten, po uprzednim5 
powiadomieniu, został w dniu 3 kwietnia 2015 r. przekazany Generalnemu 
Inspektorowi Kontroli Skarbowej (pełniącemu funkcję Instytucji Audytowej – dalej: 
IA) oraz do wiadomości  Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju (dalej: Minister). 

W dniu 11 grudnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju, po przeprowadzeniu 
działań audytowych, udzielił Instytucji Zarządzającej desygnacji w ramach WRPO 
2014+. W sprawozdaniu z audytu desygnacyjnego z sierpnia 2015 r. IA wskazała, 
że część systemu zarządzania i kontroli WRPO 2014+ dotycząca IZ jest ”zasadniczo 

                                                      
1 Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna priorytet inwestycyjny 10i WRPO 2014+, konkurs 
Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 
2 Notyfikacja z dnia 19 grudnia 2014 r. 
3 Dalej: IZ, WRPO 2014+ 
4 Uchwała ZWW nr 399/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r.  
5 w dniu 19 marca 2015 r. 
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taka sama jak w poprzednim okresie programowania”. We wstępnym sprawozdaniu 
zawarto rekomendację dotyczącą zmiany procedury służącej sporządzaniu 
deklaracji zarządczej oraz sprawozdań z przeprowadzonych kontroli. Zarząd 
Województwa zrealizował powyższą rekomendację poprzez zmianę Instrukcji 
Wykonawczej IZ WRPO 2014+ i w dniu 30 września 2015 r. poinformował o tej 
zmianie Instytucję Audytową. W sprawozdaniu z audytu desygnacyjnego oraz opinii 
IA z dnia 5 listopada 2015 r. stwierdzono, że system zarządzania i kontroli 
stosowany przez IZ w odniesieniu do WRPO 2014+ jest zasadniczo taki sam jak 
w poprzednim okresie programowania, oraz że istnieją dowody na jego skuteczne 
i sprawne funkcjonowanie.  

(dowód: akta kontroli str. 94-155) 

1.2. W systemie wyboru projektów w trybie konkursowym, zawartym w opisie funkcji 
i procedur WRPO oraz w Instrukcji Wykonawczej IZ WPO 2014+6, w tym m.in. 
w Instrukcji Szczegółowej Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu7, znalazły się zgodne z obowiązującymi przepisami 
uregulowania zawierające m.in. opis i podział funkcji poszczególnych podmiotów 
zaangażowanych w system zarządzania i kontroli programu (w tym Instytucji 
Zarządzającej i Komitetu Monitorującego) oraz opis procedur dotyczących m.in. 
realizacji nw. zadań programu: 
a. zatwierdzania kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący oraz 
ewentualnej zmiany kryteriów wyboru, 
b. powoływania ekspertów, 
c. ogłaszania konkursów na wybór projektów do dofinansowania, 
d. regulaminów konkursów i zasad wprowadzania ewentualnych zmian w tych 
regulaminach, 
e. zasad i trybu przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie, 
f. zatwierdzania projektów do dofinansowania, 
g. przeprowadzania ponownej oceny wniosków o dofinansowania w wyniku 
złożonych protestów. 

 (dowód: akta kontroli str. 156-238, 242-322) 

1.3. Dla wybranego do kontroli zamkniętego konkursu8 Komitet Monitorujący przyjął9 
kryteria wyboru projektów. Były to kryteria, których spełnienie determinowało 
możliwość udziału w dalszej części konkursu jak: kryteria dostępu10, kryteria 
formalne11, kryteria merytoryczne o charakterze horyzontalnym12 oraz ogólne 
kryteria merytoryczne punktowe13 i kryteria premiujące14. 

                                                      
6 Wersja 1 Kwiecień 2015 zatwierdzona uchwałą nr 398/2015 ZWW  z dnia 2 kwietnia 2015 r.  
7 Dalej „DEFS” 
8 Patrz pkt 2 wystąpienia pokontrolnego 
9 Uchwałą nr 2/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.  
10 Kryteria zero-jedynkowe, których spełnienie determinowało możliwość udziału w dalszej części konkursu, 
jak np.: kryterium okresu realizacji projektu, kryterium  trwałości projektu, kryterium limitu wydatków związanych 
z zakupem środków trwałych 
11 Kryteria zero-jedynkowe, których spełnienie determinowało możliwość udziału w dalszej części konkursu, 
jak np.: terminowość złożenia wniosku, podpisy i oświadczenia właściwych osób,  
12 Kryteria zero-jedynkowe, których spełnienie determinowało możliwość udziału w dalszej części konkursu, 
jak np.: zgodność projektu z celami szczegółowymi WRPO 2014+, zgodność projektu z zapisami 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2104+, zgodność projektu z zasadami dotyczącymi pomocy 
publicznej,  
13 Jak np.: zasadność realizacji projektu, prawidłowość doboru wskaźników realizacji projektu, opis zadań 
w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu, prawidłowość sporządzenia budżetu projektu,  
14 Fakultatywne, jak np.: za utworzenie miejsca wychowania przedszkolnego w gminie, która nie otrzymała 
dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, za utworzenie miejsca 
wychowania przedszkolnego w gminie o poziomie upowszechniania przedszkolnego poniżej średniej dla 
województwa wielkopolskiego,  
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Zatwierdzone kryteria odpowiadały wymogom Wytycznych Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju, w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-202015 (dalej: 
Wytyczne 1) oraz wymogom dotyczącym wychowania przedszkolnego określonym 
w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju16 w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 
na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne 2), dotyczących wsparcia udzielanego w ramach 
Priorytetu Inwestycyjnego 10i. 

(dowód: akta kontroli str. 360-386, 483-488) 

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

W ocenie NIK, ustanowiony w Instytucji Zarządzającej WRPO system wyboru 
projektów w trybie konkursowym był zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, w tym z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-202017 
(ustawa wdrożeniowa), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)18 
ustanawiającym 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 ustanawiającym przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 
z dnia 20 grudnia 2013 r. Nr 347 s. 320 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 
ogólnym” oraz wydanymi na podstawie ustawy wdrożeniowej Wytycznymi Ministra. 
System ten nie zawierał, zdaniem NIK, luk ani niespójności mogących mieć wpływ 
na prawidłowość wyboru projektów do dofinansowania. 

2. Przebieg procedury konkursowej 

Kontroli poddano konkurs o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.1. 
Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1. 
Edukacja przedszkolna priorytet inwestycyjny 10i WRPO 2014+ (konkurs 
Nr RPWP.08.01.01-IŻ-00-30-001/15). 

Zadania Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pełniącego rolę IZ WRPO 2014-
2020 w zakresie wdrażania osi priorytetowej nr 8 wykonywał DEFS19. Dyrektor 
DEFS wykonywała i nadzorowała te czynności na podstawie stosownych 
upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez zarząd województwa. 

 (dowód: akta kontroli str. 239, 399-402, 479-482) 

DEFS pełnił funkcję organizatora konkursu. Do zadań DEFS należało 
w szczególności dokonywanie naboru oraz ocena formalna i merytoryczna 
wniosków o dofinansowanie. Zadanie te realizowane były przez Wydział Oceny 
Projektów, do którego zadań należało m.in. prowadzenie baz danych i zestawień 
związanych z wykonywanymi zadaniami; wprowadzanie danych do Lokalnego 

                                                      
15 z 31 marca 2015 r. 
16 w rozdziale 3 Podstawowe zasady prawa w zakresie wyboru projektów pkt 3, 4 i 5 oraz w rozdziale 10 
Szczegółowe procedury wyboru projektów EFS 
17 Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm. 
18 Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
19 Uchwała nr 4675/2014 ZWW z dnia 19 maja 2014 r., ze zm., zarządzenie Marszałka Woj. Wlkp. Nr 13/2015 
z dnia 31 marca 2015 r. 
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Systemu Informatycznego (system LSI 2014+) oraz do Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego. Aplikacja LSI była systemem wspomagającym proces 
wnioskowania o dofinansowanie przez podmioty zgłaszające.  

(dowód: akta kontroli str. 7, 45-46, 48-61, 239) 

2.1. Ogłoszenie konkursu. 
Objęty kontrolą konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 29 maja 2015 r.20. W uchwale o ogłoszeniu konkursu zarząd 
województwa określił planowany termin naboru wniosków w formie elektronicznej 
(w dniach od 30 czerwca 2015 r. do 13 lipca 2015 r.). Konkurs został ogłoszony 
zgodnie z przyjętym przez zarząd województwa indykatywnym harmonogramem 
naboru wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ przewidzianym na rok 201521.  

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 29 maja 2015 r. na stronie 
internetowej WRPO 2014+22 oraz w dniu 30 maja 2015 r. na portalu fundusze 
europejskie23. Było to zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy wdrożeniowej24. Ponadto 
ogłoszenie ukazało się w dniu 30 maja 2015 r. w dzienniku o zasięgu wojewódzkim 
oraz w lokalnym dodatku do jednego z dzienników o zasięgu krajowym. Ogłoszenie 
o konkursie zawierało informacje wymagane na mocy art. 40 ust. 2 ustawy 
wdrożeniowej. Termin do składania wniosków o dofinansowanie, określony 
w ogłoszeniu o konkursie, odpowiadał wymaganiom określonym w art. 42 ustawy 
wdrożeniowej, tzn. nie był krótszy niż siedem dni, licząc od dnia rozpoczęcia naboru 
wniosków o dofinansowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 387-398, 403-406, 409-420) 

2.2. Regulamin konkursu. 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 586/2015 z dnia 29 maja 
2015 r.25 ustalił regulamin badanego konkursu (Regulamin konkursu). Regulamin 
ten zawierał informacje wyszczególnione w art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej oraz 
w pkt 2 i 3 podrozdziału 7.2. Wytycznych 1. Przed rozstrzygnięciem konkursu zarząd 
województwa nie dokonywał zmiany tego regulaminu. 

(dowód: akta kontroli str. 407-408, 421-478) 

2.3. W ramach badanego przez NIK konkursu nie powoływano ekspertów do oceny 
wniosków o dofinansowanie projektów. 

(dowód: akta kontroli str. 530) 

2.4. Dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w trybie 
konkursowym. 

2.4.1. W ramach badanego konkursu wnioskodawcy złożyli 109 wniosków 
o dofinansowanie projektów. Dwa wnioski zostały złożone wyłącznie 
za  pośrednictwem systemu LSI 2014+ i stosownie do postanowień Regulaminu 
konkursu pozostawiono je bez rozpatrzenia. 

Szacunkowa kwota alokacji środków w ramach badanego konkursu wyniosła 
36.210,4 tys. zł. Łączna wartość złożonych 107 wniosków poddanych ocenom 
wyniosła 68.244,6 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 57.652,9 tys. zł. W ramach 
przeprowadzonej oceny formalnej (po uwzględnieniu 12 protestów), pozytywnie 

                                                      
20 Nr 585/2015  
21 Uchwała ZWW nr 512/2015 z dnia 7 maja 2015 r. 
22 www.wrpo.wielkopolskie.pl 
23 www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
24 na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów 
25 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.01-IŻ-00-30-001/1 dla Działania 8.1. Ograniczenie 
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1. „Edukacja przedszkolna” realizowanego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.  
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oceniono 65 wniosków o łącznej wartości 49.099,9 tys. zł (w tym dofinansowanie 
o wartości 41.542,9 tys. zł), natomiast w ramach kontroli merytorycznej 
(po uwzględnieniu jednego protestu) pozytywnie oceniono dziewięć wniosków 
o łącznej wartości 4.155,8 tys. zł (w tym dofinansowanie o wartości 3.526,0 tys. zł). 
Wnioski te26 objęto negocjacjami i zakwalifikowano je do dofinansowania. 

Badanie kontrolne przeprowadzono na próbie: 
• wszystkich dziewięciu wniosków o dofinansowanie, które zostały wskazane 

na liście rankingowej, jako wnioski do dofinansowania,  
• 15 wniosków o łącznej wartości 16.488,4 tys. zł (w tym dofinansowanie 

13.879,1 tys. zł), które nie zostały wybrane do dofinansowania (nie przeszły 
pozytywnie oceny merytorycznej), z tego dziesięć wniosków o najwyższej 
wartości (łącznie 15.159,7 tys. zł, w tym wartość dofinansowania 12.751,3 tys. zł) 
i pięć wniosków o najniższej wartości (łącznie 1.328,7 tys. zł, w tym wartość 
dofinansowania 1.127,8 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 489-519) 

2.4.2. Instrukcja Szczegółowa DEFS, a także Regulamin konkursu określały, 
że wnioskodawcy przesyłali wniosek o dofinansowanie projektu w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu LSI 2014+ na formularzu wskazanym 
w załączniku do Regulaminu konkursu27. Ponadto Regulamin konkursu 
zobowiązywał wnioskodawców do składania wniosku w sekretariacie DEFS w wersji 
papierowej (wraz z załącznikami) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania 
jego wersji elektronicznej28. 
Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie projektów odbywało się 
zgodnie z przyjętą procedurą. Wnioski złożone w wersji papierowej opatrywane były 
datą wpływu oraz numerem kancelaryjnym, a z systemu LSI 2014+ generowano 
potwierdzenie wpływu wniosku. 
Wszystkie wnioski podlegające ocenie zostały złożone w terminie określonym 
w ogłoszeniu o konkursie, tj. do 13 lipca 2015 r. w LSI 2014+ i do 20 lipca 2015 r. w 
wersji papierowej. 

(dowód: akta kontroli str. 499-503, 520-531) 

2.4.3. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie dokonana 
została zgodna z przyjętą procedurą określoną w m.in. w Regulaminie konkursu, 
regulaminie pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) i przebiegała w jednolity sposób 
dla każdej sprawy.  

1) Oceny formalnej wniosków o dofinansowanie dokonano w okresie od 21 lipca 
2015 r. do 1 września 2015 r. tj. w terminie określonym w Regulaminie konkursu 
(w  terminie 5 dni roboczych po upływie terminu naboru wniosków i nie dłużej niż 
45 dni roboczych od tej daty)29. 

2) Oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie dokonano30 w dniach 
roboczych w terminach od 2 września 2015 r. do 7 października 2015 r., 
tj. w terminie określonym w Regulaminie konkursu (w terminie 60 dni roboczych 
od dnia zakończenia oceny formalnej wniosków)31 wykorzystując łącznie 26 dni 
roboczych. 

3) Przy ocenie wniosków zachowana została zasada bezstronności osób 
oceniających dany wniosek o dofinansowanie. Kwestie związane 
                                                      
26 dziewięć wniosków  
27 nr 8.4 
28 tj. do 20 lipca 2015 r. 
29 Pkt 2.5.13. Regulaminu konkursu  
30 Przed procedurą odwoławczą 
31 Pkt 2.5.22 Regulaminu konkursu 
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z dokumentowaniem dochowania zasady bezstronności i poufności osób biorących 
udział w ocenie wniosków o dofinansowanie zostały określone w Instrukcji 
Szczegółowej DEFS, Regulaminie konkursu i w regulaminie pracy Komisji Oceny 
Projektów. Zgodnie z tymi regulacjami członkowie KOP nie mogli być związani 
z wnioskującymi stosunkiem osobistym i służbowym tego rodzaju, by mógł on 
wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. Członek 
KOP który pozostawałby z wnioskodawcą w takim stosunku miał obowiązek 
poinformować o tym Przewodniczącego Komisji, który mógł wyłączyć go z udziału 
w ocenie wszystkich projektów lub ujawnić okoliczności budzące wątpliwości co do 
tej bezstronności. Przestrzeganie tej zasady wymagało złożenia przez członków 
KOP deklaracji poufności i oświadczenia o bezstronności. 

Wszyscy pracownicy Wydziału Oceny Projektów DEFS zaangażowani w wybór 
projektów w ramach badanego konkursu, podpisali oświadczenia o bezstronności 
oraz deklaracje poufności, w których zobowiązali się do zachowania w tajemnicy 
wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych lub wytworzonych w trakcie 
wyboru projektów, w ramach badanego konkursu. 

(dowód: akta kontroli str. 520-547) 

4) Nie odnotowano skarg dot. niedochowania zasady bezstronności przez osoby 
biorące udział w ocenie projektów w ramach skontrolowanego przez NIK konkursu.  

(dowód: akta kontroli str. 549) 

5) W dniu 21 lipca 2015 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 
Jankowiak i Dyrektor DESF Sylwia Wójcik powołali Komisję Oceny Projektów 
składającą się z pracowników Wydziału Oceny Projektów DEFS, której 
przewodniczącym został Naczelnik Wydziału Oceny Projektów. Regulamin pracy tej 
komisji uwzględniał regulacje zawarte w pkt 4 podrozdziału 7.3 Wytycznych 1.  

 (dowód: akta kontroli str. 532-545) 

6) Wnioski o udzielenie dofinansowania były rozpatrywane i oceniane przed dwie 
niezależne osoby, zgodnie z zasadą określoną w Instrukcji Szczegółowej DEFS. 
Przed rozpoczęciem obrad Komisji w dniach 21 i 22 lipca rozlosowano spośród 
członków KOP pary osób oceniających poszczególne projekty pod względem 
formalnym, a w dniu 2 września 2015 r., po zakończeniu oceny formalnej, 
rozlosowano pary osób oceniające poszczególne projekty pod względem 
merytorycznym. Na pierwszym posiedzeniu KOP członkowie tej komisji ustalili, 
że wszystkie wnioski jednego wnioskodawcy zostaną, po uprzednim wylosowaniu, 
przydzielone jednemu oceniającemu, natomiast drugą osobą oceniającą wniosek 
będzie wylosowany inny członek KOP. 

(dowód: akta kontroli str. 520-530) 

7) Członkowie KOP, stosownie do postanowień pkt 9 podrozdziału 7.3. Wytycznych 
1 i Instrukcji Szczegółowej DEFS, dokumentowali dokonanie oceny na formularzach 
stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu. Z zachowaniem zasady 
rzetelności określonej w rozdziale 4 pkt 1 lit. b tych Wytycznych, sporządzone oceny 
zawierały uzasadnienie wyniku oceny spełniania kryteriów. 

(dowód: akta kontroli str. 571-1161) 

8) Po zakończeniu oceny wszystkich projektów32 w dniu 7 października 2015 r. 
sporządzono protokół z prac KOP zawierający informacje o przebiegu i wynikach 
oceny projektów, odpowiednie do zakresu określonego w pkt 14 podrozdziału 7.3. 
Wytycznych 1. 

(dowód: akta kontroli str. 520 - 531) 

                                                      
32 Przed zakończeniem procedury odwoławczej. 
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9) W ramach oceny wniosków o dofinansowanie sprawdzano spełnienie przez 
złożone projekty kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet 
Monitorujący. Ponadto, w oparciu o oświadczenia wnioskodawców, sprawdzano czy 
wnioskodawca nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych33 oraz czy wnioski o dofinansowanie 
projektu zawierały klauzulę określoną w art. 37 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.  

(dowód: akta kontroli str. 1467-1470) 

10) Z przeprowadzonej oceny każdego projektu,34 zachowany został ślad rewizyjny, 
w postacie wypełnionych kart ocen, protokołów z przeprowadzonych negocjacji, 
pism kierowanych do wnioskodawców. 

(dowód: akta kontroli str. 571-1161) 

2.4.4. W ciągu 26 dni roboczych przeznaczonych na ocenę merytoryczną wniosków 
oceniono35 53 wnioski, a średni czas przeznaczony przez jedną osobę na ocenę 
merytoryczną jednego wniosku o dofinansowanie spośród wybranych do kontroli 
wyniósł ok. 0,5 dnia. W ocenie NIK, czas ten pozwalał na rzetelne dokonanie tej 
oceny.  

(dowód: akta kontroli str. 526-528) 

2.4.5. Spośród 107 rozpatrywanych wniosków, złożonych w ramach badanego przez 
NIK konkursu, wystąpiły cztery przypadki uzupełnienia wniosków 
o dofinansowanie36. Uzupełnienia tych wniosków dotyczyły braków formalnych 
i dokonane zostały zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznymi 137 
Wszystkie wnioski po uzupełnieniu przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.  

(dowód: akta kontroli str. 528, 499-503) 

2.4.6. Wnioskodawcy, stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej zostali 
pisemnie poinformowani o wynikach oceny wniosków o dofinansowanie. Informacje 
te zawierały uzasadnienie oceny i liczbę punktów otrzymanych przez projekt 
lub informację o spełnieniu bądź lub niespełnieniu kryteriów wyboru projektu.  

(dowód: akta kontroli str. 512-518, 571-1113) 

2.4.7. Informacje o wynikach oceny wniosków o dofinansowanie zostały, zgodnie 
z art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, niezwłocznie przekazane wnioskodawcom.  

(dowód: akta kontroli str. 512-518) 

2.4.8. W przypadku projektów ocenionych negatywnie, w skierowanej 
do wnioskodawcy informacji o wynikach oceny wniosku o dofinansowanie zawarto 
pouczenie o możliwości wniesienia protestu, stosownie do art. 46 ust. 5 ustawy 
wdrożeniowej, określające termin do wniesienia protestu, instytucję do której należy 
wnieść protest oraz wymogi formalne protestu. 

(dowód: akta kontroli str. 857-1113) 

2.4.9. Oceniający projekty członkowie KOP skierowali do negocjacji 
z projektodawcami wszystkie 9 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. 
Zgodnie z Regulaminem konkursu38, oraz Regulaminem pracy KOP39 na kartach 
oceny merytorycznej jak i w pismach kierowanych do wnioskodawców wskazano ich 
zakres, podając jakie korekty należy wprowadzić do wniosku lub jakie uzasadnienia 

                                                      
33  Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. 
34 Stosownie do Instrukcji Szczegółowej DEFS 
35 Przed procedura odwoławczą,  
36 RPWP.08.01.01-30-0028/15, RPWP.08.01.01-30-0034/15, RPWP.08.01.01-30-0082/15, RPWP.08.01.01-30-
00105/15 
37 Pkt 2 litera d, ppkt iv, podrozdział 7.2. Wytycznych. 
38 Pkt 2.5.35 – 2.5.49 
39 § 7 pkt 10 i 11  
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dotyczące określonych zapisów we wniosku KOP powinna uzyskać od 
wnioskodawcy w trakcie negocjacji, aby ocena warunkowa stała się oceną 
ostateczną. Wszystkie negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. Przebieg 
negocjacji został opisany w protokole z prac KOP. 

(dowód: akta kontroli str. 528, 571-856) 

2.4.10. Stosownie do zapisów podrozdziału 10.7. Wytycznych 1, w Regulaminie 
konkursu nie przewidywano etapu oceny strategicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 422-423) 

2.4.11. W ramach badanego konkursu złożono wnioski oraz udzielono wsparcia 
finansowego na warunkach określonych w podrozdziale 3.1. Wytycznych 2. Zakres 
wnioskowanego wsparcia dotyczył dzieci w wieku przedszkolnym w nowo 
tworzonych i istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) oraz 
nauczycieli zatrudnionych w tych ośrodkach. IZ zapewniła preferencje dla wsparcia 
organów prowadzących OWP albo OWP, które w latach 2007 – 2013 nie korzystały 
ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 (dowód: akta kontroli str. 512-514) 

2.5. Tworzenie list rankingowych projektów do dofinansowania 
Po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, 
stosownie do art. 44 ust. 4 ustawy wdrażającej, KOP przygotował listy ocenionych 
projektów zawierające informacje o przyznanych ocenach oraz wskazującą projekty, 
które uzyskały wymaganą liczbę punktów (8 projektów40 i jeden projekt41). Na listach  
tych zostały ujęte wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną 
i merytoryczną. Listy te zostały przedłożone zarządowi województwa w celu 
dokonania ostatecznego wyboru projektów do dofinansowania (rozstrzygnięcia 
konkursu). Liczby punktów przypisane na listach rankingowych do danego projektu 
były zgodne z liczbą punktów uzyskanych przez dany projekt w wyniku oceny. 

(dowód: akta kontroli str. 550-570) 

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

Opublikowana42 na stronie internetowej WRPO 2014+ lista członków KOP, wbrew 
wymogom pkt 2 podrozdziału 7.3. Wytycznych 1 nie zawierała wyróżnienia funkcji 
członków KOP, jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs43 (zawierała 
imiona i nazwiska członków KOP).  

(dowód: akta kontroli str. 548) 

Jak podała w złożonym wyjaśnieniu Dyrektor DEFS Sylwia Wójcik, na stronie 
internetowej programu wskazano listę członków Komisji Oceny Projektów 
z wyróżnieniem najważniejszych funkcji tj. Przewodniczącego i Sekretarza. 
Jednocześnie Wydział Oceny Projektów w Protokole z Posiedzenia KOP będącym 
przedmiotem kontroli wskazał, iż w ramach przedmiotowego konkursu w ocenie nie 
brali udziału eksperci zewnętrzni. Zabrakło jedynie wskazania funkcji członków KOP 
jako pracowników IOK, co było wynikiem przeoczenia i w związku z powyższym 
w dniu 05.04.2016 r. zaktualizowano listę członków KOP dopisując im status – 
pracownik IOK. Dodatkowo DEFS zaktualizował pozostałe informacje dotyczące 
składów Komisji Oceny Projektów w ramach innych konkursów. 

(dowód: akta kontroli str. 1483-1494) 

                                                      
40 Bez projektu pozytywnie zaopiniowanego wskutek uwzględnienia protestu 
41 Po uwzględnieniu protestu 
42 stosownie do wymogów art. 44 ust. 5 ustawy wdrażającej 
43 IOK 
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W ocenie NIK, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadził wybór 
projektów do dofinansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, 
w tym na podstawie przyjętych kryteriów wyboru. Stwierdzona nieprawidłowość 
miała charakter formalny i zdaniem NIK pozostawała bez wpływu na wynik 
skontrolowanego konkursu. 

3. Zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą zasady równego 
traktowania wszystkich wnioskodawców biorących udział 
w procesie wyboru projektów 

3.1. Poddany kontroli nabór wniosków o dofinansowanie projektów Urząd 
przeprowadził w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnił 
wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru 
projektów do dofinansowania, co było zgodne z art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej 
oraz zapisami rozdziału 4 Wytycznych 1. Przemawiało za tym w szczególności: 
niedokonywanie zmian w Regulaminie konkursu w trakcie trwania naboru oraz 
przeprowadzenie zarówno oceny formalnej, jak również merytorycznej projektów 
zgodnie z przewidzianą w ustawie wdrożeniowej oraz Instrukcji Wykonawczej 
procedurą, co opisano odpowiednio w pkt 2.4.3. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  

Również tryb i sposób wyboru projektów do dofinansowania odpowiadał wymogom 
określonym w art. 46 ustawy wdrożeniowej, a Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
nie dokonał żadnych zmian na liście rankingowej przedstawionej przez KOP 
po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. 

 (dowód: akta kontroli str. 407-408, 421-478, 499-503, 512-518, 520-531, 560-570, 
1163-1463) 

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

W ocenie NIK, Instytucja Zarządzająca zapewniła wnioskodawcom równy dostęp 
do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania oraz 
postępowała zgodnie z zasadami równego traktowania wszystkich wnioskodawców 
biorących udział w procesie wyboru projektów w badanym konkursie. 

4. Wybór projektów do dofinansowania 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami z dnia 8 października 2015 r.44 
i z 10 grudnia 2015 r.45 zatwierdził do realizacji łącznie dziewięć projektów ujętych 
na listach projektów przedstawionych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej 
oceny merytorycznej i nie dokonywał zmian na tych listach. 
Stosownie do postanowień Regulaminu konkursu46, w przypadku podjęcia decyzji 
o przyznaniu dofinansowania, IOK winien zwrócić się do Ministerstwa Finansów 
z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany projektodawca – zgodnie 
z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega 
wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

                                                      
44 nr 1149/2015 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego 
Nr RPWP.08.01.01-IŻ-00-30-001/15 dla Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 
nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja 
przedszkolna w ramach WRPO 2014-2020. 
45 Nr 1398/2015 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego 
Nr RPWP.08.01.01-IŻ-00-30-001/15 dla Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 
nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja 
przedszkolna w ramach WRPO 2014-2020. 
46 Pkt 3.1.3. 
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o finansach publicznych47. W dniach 19 października 2015 r. i 23 grudnia 2015 r. 
Dyrektor DEFS wystąpił do Ministerstwa Finansów z wnioskami o których mowa 
w Regulaminie konkursu. W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało, że wybrane 
do dofinansowania podmioty nie figurują w rejestrze podmiotów wykluczonych 
z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 550-570) 

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

W ocenie NIK, wybór projektów do dofinansowania był zgodny z przyjętym 
systemem zarządzania i kontroli WRPO 2014+. Przyjęte do dofinansowania projekty 
odpowiadały listom projektów wskazanych do dofinansowania po przeprowadzeniu 
ich oceny na podstawie ustalonych kryteriów wyboru. 

5. Przeprowadzanie postępowań odwoławczych od wyników 
oceny projektów  

W ramach badanego konkursu złożonych zostało łącznie 46 protestów48. Komisja 
Odwoławcza orzekła o uznaniu w całości zasadności 13 protestów (12 oceny 
formalnej i jeden oceny merytorycznej), o oddaleniu w całości 19 protestów (7 oceny 
formalnej i 12 oceny merytorycznej), a także o uznaniu w części 13 protestów 
(4 oceny formalnej i 9 oceny merytorycznej). Jeden protest oceny merytorycznej 
pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na upływ terminu do jego złożenia. 
Skarżący nie kierowali skarg do sądu administracyjnego w przypadku 
nieuwzględnienia protestów i protestu pozostawionego bez rozpatrzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 560-570) 

 Badanie zgodności rozpatrywania protestów z przyjętymi procedurami 
i w ramach przyjętego dla WRPO 2014+ systemu zarządzania i kontroli 
przeprowadzono na próbie 10 protestów. Spośród badanej próby w całości 
oddalono 5 protestów, uznano jeden protest w całości, cztery protesty uznano 
w częściach. 
Sposób rozpatrywania protestów był zgodny z przyjętą procedurą, i przebiegał w taki 
sam sposób dla każdej sprawy. Procedura odwoławcza została ustalona w Opisie 
Funkcji i Procedur jako Procedura III – 21. Zgodnie z postanowieniami art. 53 
ustawy wdrożeniowej49, w ramach WRPO 2014+ przewidziano jeden środek 
odwoławczy jakim jest protest.  
Protesty były wnoszone do Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 
(DPR) i rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą działającą przy DPR 
(powoływaną przez Dyrektora DPR). Skład Komisji tworzyło trzech pracowników50 
(dwóch pracowników DEFS i jeden DPR). 
Zgodnie z art. 57 ustawy wdrożeniowej protesty były rozpatrzone w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia ich otrzymania. Stosownie do przepisu art. 60 
ustawy wdrożeniowej, w rozpatrywaniu protestu, a także w ponownej ocenie 
projektu nie brały udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie projektu 
lub jego ocenę. Nie stwierdzono naruszenia zasady bezstronności osób 
rozpatrujących protest. Członkowie Komisji Odwoławczej przed rozpatrzeniem 
protestu złożyli stosowne do tej procedury deklaracje o bezstronności i poufności. 

                                                      
47 Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. 
48 23 formalne i 23 merytoryczne 
49 Dz. U. z 2014 r. , poz. 1146, ze zm. 
50 Dla protestów w ramach Osi priorytetowej nr 8 
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Do Urzędu nie wpłynęły skargi dotyczące niedochowania zasady bezstronności 
przez osoby biorące udział w rozpatrywaniu protestów. 
Stosownie do przepisu art. 58 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, DPR terminowo, 
w formie pisemnej poinformował wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia protestu. 
Informacja taka zawierała w szczególności: 
a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu 
protestu wraz z jego uzasadnieniem, 
b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy 
wdrożeniowej. 
Spośród badanych 10 protestów, najwięcej protestów dotyczyło Ogólnych kryteriów 
merytorycznych w części: 
- Kryterium nr 3 p.n. „Adekwatność doboru i opisu wskaźników realizacji projektu”, 
(9) z czego wszystkie zostały oddalone w tej części. 
- Kryterium nr 11 „Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu” (2) i 11a tiret 
„kwalifikowalność oraz zasadność zaplanowanych wydatków w kontekście 
realizowanych zadań, celów oraz wskaźników projektu” (6), z czego wszystkie 
zostały oddalone w tych częściach. 
- Kryterium nr 1 „Zasadność realizacji projektu” (6), z czego w tej części jeden został 
uznany, a pięć oddalonych. 
- Kryterium nr 2 „Adekwatność doboru celów projektu i rezultatów” (5), z czego w tej 
części 3 zostały uznane, a 2 oddalone. 
- Kryterium nr 5 „Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia 
celów/wskaźników projektu” (5), z czego cztery zostały uznane, a jeden oddalony. 

  (dowód: akta kontroli str. 1163-1463) 

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

W ocenie NIK, tryb przeprowadzonych postępowań odwoławczych od wyników 
oceny projektów był zgodny z obowiązującymi przepisami i ustanowionym 
systemem zarządzania i kontroli. 

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 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 Poznaniu. 

Poznań, 30 maja 2016 r. 
  

  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler Dyrektor 

z up. Tomasz Nowiński  
Wicedyrektor 

                 Paweł Szczepaniak  
główny specjalista kontroli państwowej 

  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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