
 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I 

KONTOLI PROJEKTÓW  

(Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP)  
 

Kontrola w okresie trwałości 
projektów 

 

Katowice, 15 września 2015 r. 
 
. 



Plan warsztatów: 

 
Część 2. 
 

1. Procedury kontroli projektów, 

2. Najczęściej popełniane błędy przez 

Beneficjentów 

3. Wątpliwości dot. kwalifikowalności VAT w 

projektach w okresie trwałości 

4. Przykłady naruszeń i problemów              

w trwałości projektów 
 
 



Kontrola projektów unijnych 

 

Kontrola trwałości – tj.  po zakończeniu realizacji 
projektu 

Kontrola trwałości - potwierdzenie realizacji 

zapisów wniosku o dofinansowanie -  rozdział 

C.11 Trwałość projektu, w tym zapisów w 

załącznikach wniosku o dofinansowanie 

w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE 

nr 1083/2006.  



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu 

 

Zgodnie z zapisami (§ 15 ust. 6) umowy                        

o dofinansowanie: 

Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli         

w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, 

dokonywanej przez IZ RPO WSL oraz inne 

podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na 

podstawie odrębnych przepisów. 



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu - Obszary 
tematyczne i procesy badane w trakcie kontroli: 

 

1.Obowiązek utrzymania trwałości projektu  

(w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE 

nr 1083/2006).  

2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i 

rezultatu. 

3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu. 



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu - Obszary 
tematyczne i procesy badane w trakcie kontroli: 

4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady 

zakazującej uzyskiwania podwójnego 

dofinansowania na wydatki poniesione w ramach 

przedmiotowego projektu. 

5. Zaistnienie przesłanek skutkujących 

możliwością odzyskania przez Beneficjenta 

zrefundowanego w ramach przedmiotowego 

projektu podatku VAT. 



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu - Obszary 
tematyczne i procesy badane w trakcie kontroli: 

6. Archiwizacja dokumentacji projektowej. 

7. Stosowanie się Beneficjenta do 
obowiązków związanych z wykonywaniem 
zapisów zawartych w umowie i wniosku o 
dofinansowanie oraz "Wytycznych IZ RPO 
WSL 2007-2013" w zakresie informacji  
i promocji". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrola projektów unijnych 

 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu - Obszary 
tematyczne i procesy badane w trakcie kontroli: 

 

8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne 

podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013. 

9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w 

wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego. 

 

 



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu - procedura 

1. Zawiadomienie Beneficjenta o kontroli: co 

najmniej 5 dni przed planowanymi czynnościami. 

2. Czas trwania kontroli – 1-2 dni 

3. Informacja pokontrolna sporządzana jest w 

ciągu 21 dni kalendarzowych. 

Zespół kontrolujący podczas kontroli może 

wymagać dodatkowych pisemnych wyjaśnień i/lub 

niezbędnych dodatkowych dokumentów. 

 



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu - procedura 

c.d.3. Termin przesłania dodatkowych wyjaśnień – 7 

dni.  

Okres składania dodatkowych wyjaśnień wydłuża 

termin przekazania informacji pokontrolnej. 

W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność 

uzyskania opinii prawnej) kierownik zespołu 

kontrolującego, może przedłużyć termin na 

sporządzenie informacji pokontrolnej. Informacja 

pokontrolna sporządzana jest wtedy w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania opinii prawnej, 

wyjaśnień, itp. 



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu – procedura 

 

4. Termin na wniesienie przez Beneficjenta 

zastrzeżeń lub podpisanie informacji pokontrolnej 

wynosi 14 dni kalendarzowych. 

5. Na sporządzenie zmienionej i uzupełnionej 

informacji pokontrolnej zespół kontrolujący ma 21 

dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

zastrzeżeń. Przedłużenie terminu przekazania 

informacji pokontrolnej – jw.  



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola trwałości – tj. po zakończeniu realizacji 
projektu 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu może 

zostać przeprowadzona w okresie 3 lub 5 lat od daty 

zakończenia realizacji projektu, przy czym za datę 

zakończenia realizacji projektu przyjmuje się dzień, w 

którym zostały spełnione łącznie wymienione dwa 

kryteria:  

1. Czynności w ramach Projektu zostały faktycznie 

przeprowadzone (zakończenie rzeczowe projektu);  

2. Wszystkie wydatki przedstawione do refundacji 

przez Beneficjenta zostały opłacone.  



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu 

Pierwsza kontrola po zakończeniu realizacji projektu      

(w tym sprawdzająca trwałość projektu) miała miejsce 

w dniu 9 lipca 2012 r. 

Do dnia dzisiejszego przeprowadzono ich 119. 

Trwają czynności kontrolne 8 projektów, gdzie np. 

stwierdzono uchybienia skutkujące negatywnymi 

konsekwencjami finansowymi, w tym rozwiązaniem 

umowy o dofinansowanie i zwrotem przekazanej 

refundacji.  

 

 

 

 

 



Najczęściej popełniane błędy 
przez Beneficjentów (kontrola) 



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu – najczęściej 
popełniane błędy przez Beneficjentów 

1. Niemonitorowanie wskaźników rezultatu. 

2. Niemożność zidentyfikowania środków trwałych 

zakupionych w trakcie realizacji projektu. 

3. Niezrealizowanie lub nieutrzymanie 

wskaźników rezultatu na poziomie założonym w 

umowie o dofinansowanie projektu. 



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu – najczęściej 
popełniane błędy przez Beneficjentów 

 

4. Niezrealizowanie lub nieutrzymanie wskaźnika 

zatrudnienia na poziomie założonym w umowie o 

dofinansowanie projektu. 

5. Wykorzystywanie przedmiotu projektu 

niezgodnie z założeniami projektu oraz warunkami 

udziału w konkursie o dofinansowanie. 



Kontrola projektów unijnych 

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu – 
najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów 

 

6. Uzyskiwanie w okresie trwałości dochodu nie 

założonego w projekcie. 

7. Zaistnienie przesłanek na podstawie których 

podatek VAT przestaje być kwalifikowalny. 

8. Zbycie/zniszczenie przedmiotu projektu bez 

jego odtworzenia. 



Wątpliwości dot. 
kwalifikowalności VAT w 

projektach w okresie 
trwałości 



Kontrola projektów unijnych 

Wątpliwości dot. kwalifikowalności VAT w projektach     
w okresie trwałości 

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego  

Nr I FPS 1/13   z dnia 24 czerwca 2013r.  

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w składzie 7 

sędziów podjął uchwałę, zgodnie    z którą „w 

świetle art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)  

gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami 

podatku od towarów  i  usług” 

 



Kontrola projektów unijnych 

Wątpliwości dot. kwalifikowalności VAT w projektach     
w okresie trwałości 

 

Wyrok NSA z 18 października 2011r. Sygn. akt I 

FSK 1369/10 

 odrębny reżim finansowy wynikający z ustawy     

o finansach publicznych (art. 14 i art. 15 ) 

 wskazanie zakładów jako podmiot realizujący 

zadania gmin w ramach  gospodarki komunalnej  

samorządowe zakłady budżetowe uznaje się za 

podatników podatku od towarów i usług 

 



Kontrola projektów unijnych 

 

Wątpliwości dot. kwalifikowalności VAT w projektach     
w okresie trwałości 

 

•  stanowisko Ministerstwa Finansów       i 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

(pytanie NSA do Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (TSUE) czy jednostka 

organizacyjna gminy (…)  może być uznana za 

podatnika VAT (…) (sygn. IFSK 311/12) 

 

 

 



Kontrola projektów unijnych 

 

Wątpliwości dot. kwalifikowalności VAT w projektach     
w okresie trwałości 

 

Grupy projektów  

I. Bez zmian w kwalifikowalności VAT – 

uchwała NSA nie dotyczy tych projektów 

II. Możliwa zmiana kwalifikowalności VAT  
 

 

 



Kontrola projektów unijnych 

Kwalifikowalność VAT przy przekazywaniu majątku 
finansowanego ze środków RPO WSL 

Ad  I. 

1. Projekty realizowane bezpośrednio przez jednostkę 
budżetową (jednostka oświatowa), w których nie 
nastąpiło przekazanie infrastruktury/sprzętu. 
Jednostka na przekazanym majątku nie wykonuje 
czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną  

  - projekty jednostek oświatowych 

 

2. Projekty, w których nie nastąpiło przekazanie 
infrastruktury i sprzętu do jednostki budżetowej 
gminy. Beneficjent na infrastrukturze/sprzęcie 
finansowanej ze środków RPO nie wykonuje 
czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną. 

  - projekty drogowe, sieci szerokopasmowe 



Kontrola projektów unijnych 

Kwalifikowalność VAT przy przekazywaniu majątku 
finansowanego ze środków RPO WSL 

 

 

3. Projekty w których nastąpiło nieodpłatne 
przekazanie infrastruktury i sprzętu do jednostki 
budżetowej gminy. Jednostka na przekazanym 
majątku nie wykonuje czynności związanych ze 
sprzedażą opodatkowaną 

 

 - projekt System Informacji Przestrzennej 



Kontrola projektów unijnych 

Kwalifikowalność VAT przy przekazywaniu majątku 
finansowanego ze środków RPO WSL 

 

 

4. Projekty w których nastąpiło nieodpłatne przekazanie 
infrastruktury i sprzętu do samorządowej instytucji 
kultury. Jednostka na przekazanym majątku 
wykonuje czynności związane ze sprzedażą 
opodatkowaną. Jednostka posiada osobowość 
prawną i jest odrębnym od gminy podatnikiem VAT 

- projekt rozwoju infrastruktury okołoturystycznej 
na terenie zabytkowej kopalni 



Kontrola projektów unijnych 

Kwalifikowalność VAT przy przekazywaniu 
majątku finansowanego ze środków RPO WSL po 

zakończeniu realizacji projektu  

 

Ad II. 

Projekty w których nastąpiło nieodpłatne 

przekazanie infrastruktury i sprzętu do jednostek 

budżetowych miasta, które na przekazanej 

infrastrukturze/sprzęcie finansowanej ze 

środków RPO wykonują/ będą wykonywać 

sprzedaż opodatkowaną 

 



Kontrola projektów unijnych 

Kwalifikowalność VAT przy przekazywaniu majątku 
finansowanego ze środków RPO WSL 

 

Ad II.  

     1. projekty były rozliczone na dzień 

uprawomocnienia się Uchwały NSA – zwrot 

podatku VAT 

 2.  projekty nie były rozliczone na dzień 

uprawomocnienia się Uchwały NSA – nie 

wnioskowano o refundację VAT 



Kontrola projektów unijnych 

 

Kwalifikowalność VAT przy przekazywaniu majątku 
finansowanego ze środków RPO WSL 

 

•   Interpretacje indywidualne Ministra Finansów 

wydawane przez dyrektora Izby Skarbowej, Biuro 

Krajowej Informacji Podatkowej  

•  Ostateczne postępowanie w zakresie badania 

kwalifikowalności VAT  w projektach 

dofinansowanych z UE w ramach RPO WSL       

w kontekście uchwały NSA   uzależnione jest     

od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE oraz 

stanowiska Ministerstwa Finansów i Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju. 



Przykłady problemów i 
nieprawidłowości 

stwierdzonych w trakcie 
kontroli trwałości 



Kontrola projektów unijnych 

Przykłady problemów i nieprawidłowości 
stwierdzonych w trakcie kontroli trwałości 

 

  tymczasowe zaprzestanie działalności 

produkcyjnej (problemy z serwerami)   

 zmiany założeń określonych we wniosku o 

dofinansowanie 

 problemy z utrzymaniem założonych 

wskaźników – indywidualne zalecenia dla 

każdego projektu (np. wprowadzenie 

dodatkowych kampanii informacyjno-

promocyjnych, zwiększenie puli bezpłatnych 

biletów) 

 



Kontrola projektów unijnych 

Przykłady problemów i nieprawidłowości 
stwierdzonych w trakcie kontroli trwałości 

 

  infrastruktura finansowana ze środków RPO 

w całości sprzedana innemu podmiotowi, 

beneficjent poinformował o planowanej 

sprzedaży i zwrócił całość dofinansowania 

wraz z odsetkami 

  odłączenie systemu paneli słonecznych od 

obiegu wody, którą powinien podgrzewać 

 



Kontrola projektów unijnych 

Przykłady problemów i nieprawidłowości 
stwierdzonych w trakcie kontroli trwałości 

 

użytkowanie przedmiotu projektu (sprzęt 

medyczny) na zasadach komercyjnych poza 

publicznym systemem opieki zdrowotnej  

(komercyjne świadczenie usług medycznych) 

 bieżnia do prób wysiłkowych zakupiona ze 

środków RPO od zakończenia realizacji 

projektu nie była wcale wykorzystywana 

 



Kontrola projektów unijnych 

Przykłady problemów i nieprawidłowości stwierdzonych 
w trakcie kontroli trwałości 

 nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej 

- wybudowana linia sortownicza nie funkcjonuje,       

cel projektu nie został osiągnięty. Wskaźniki 

zostały utrzymane tylko w pierwszym roku 

trwałości projektu 

Beneficjent złożył oświadczenie oraz 

Interpretacją Indywidualną Dyrektora Izby 

Skarbowej, że zaszły przesłanki do możliwości 

odzyskania w całości       lub w części podatku VAT 

 infokioski nie działają, nie są podłączone do 

systemu informacyjnego miasta 



DYSKUSJA,  

PYTANIA UCZESTNIKÓW  



Dziękuję za uwagę 

 
Regina Berdy 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

 
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

ul. Dąbrowskiego 23 
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