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1. Główne ustalenia i zalecenia  

Celem zadania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne:  

► Czy wszystkie kroki w ramach systemu kontroli projektów, które otrzymały wsparcie 

z programu, są celowe i niezbędne? 

Wszystkie czynności składające się na system kontroli prowadzą do kompletnej weryfikacji 

zarówno realizacji projektu, jak i procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych. 

Niektóre kroki są jednak nieproporcjonalnie czasochłonne i wymagające dużego wysiłku 

administracyjnego w stosunku do ich znaczenia w ramach całego procesu kontroli.  

Do procesów i zasad wszystkich trzech typów kontroli ma zastosowanie nie tylko Wspólna 

metodyka obowiązująca w obu państwach członkowskich, lecz także specyficzne przepisy 

prawa krajowego. Ustalenia tych przepisów prowadzą do znacznych różnic w zakresie 

procesu kontroli po stronie czeskiej i polskiej.  

Średni czas trwania weryfikacji administracyjnej jest dłuższy w ramach kontroli czeskich 

projektów. Powodem jest przede wszystkim wielkość próby dokumentów, bardzo drobiazgowe 

ukierunkowanie kontroli oraz dokładna kontrola aspektów formalnych dokumentów i raportów, 

co prowadzi do tego, że przygniatająca większość raportów z realizacji projektu zostaje 

zwrócona beneficjentom celem uzupełnienia lub poprawienia. Poziom szczegółowości 

niektórych wymagań w zakresie uzupełnienia rodzi wówczas pytania odnośnie adekwatności 

i stosowności kontroli, a dodatkowo może zwiększać obciążenie administracyjne po obydwu 

stronach.  

Kontrola procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych jest bardziej wymagająca dla 

beneficjentów i kontrolerów w przypadku czeskich projektów, ze względu na to, że udzielanie 

zamówień podlega kontrolom w co najmniej trzech fazach (kontrola specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia i zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, wzgl. aneksów). Nie dość, że takie ustalenia kontroli 

są bardziej czasochłonne, to w pewnym stopniu przenoszą odpowiedzialność za poprawność 

realizacji zamówienia z beneficjenta na kontrolera. W przeciwieństwie do tego udzielanie 

zamówień publicznych realizowanych przez polskich partnerów sprawdzane jest tylko ex-ante 

(nieobowiązkowo) i ex-post (obowiązkowo).  

Kontrole na miejscu są stosowane tylko zgodnie z planem sporządzonym na podstawie 

analizy ryzyka, a zatem liczba projektów osobiście odwiedzonych przez kontrolerów nie jest 

zbyt duża. Również ukierunkowanie kontroli bardziej powinno uwzględniać merytoryczną 

realizację projektu. Ze względu na skomplikowany charakter administracji kontroli na miejscu 

nasuwa się możliwość większego wykorzystania instytutu wizyty monitoringowej w celu 

wzmocnienia kontaktów z beneficjentami i poprawy wzajemnego zrozumienia.  

Kolejnym utrudnieniem zarówno dla beneficjentów, jak i kontrolerów po obu stronach granicy 

jest żmudna praca z systemem monitorującym. Nie ma jednolitego sposobu komunikacji, ani 

systemu wgrywania czy wypełniania stosownych dokumentów, takich jak karty kontrolne, 

protokół z kontroli itp.  

Konkretne zalecenia dotyczące poszczególnych części raportu podano poniżej, zgodnie ze strukturą 
raportu. Ponadto, zalecenia te są wymienione w treści w kontekście stwierdzeń dotyczących 
poszczególnych obszarów.  
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1.1 Weryfikacja administracyjna  

Oznaczenie  Zalecenia  

1 
► Równoległe składanie częściowych RR oraz RR za projekt, zgodnie z opisem 

w Raporcie końcowym dotyczącym zadania nr 2 – Ewaluacja administrowania 

projektu w MS2014+ (rozdział 3.2). 

2 

► Ujednolicenie wymogów formalnych w zakresie składania dokumentacji przez 

czeskich i polskich partnerów, a zarazem utworzenie lub przeniesienie głównej 

odpowiedzialności za kontrole na jeden podmiot (analogicznie jak Wspólny 

Sekretariat (WS) jest odpowiedzialny za ocenę wniosków). 

3 

► Uproszczenie procesu weryfikacji administracyjnej mikroprojektów; na przykład 

poprzez:  

• Sprawdzanie jedynie próby dokumentów przedkładanych wraz 

z zestawieniem. Próba taka powinna być ustalona proporcjonalnie do 

weryfikacji administracyjnej dla projektów indywidualnych.  

• Wprowadzenie uproszczonego wykazywania kosztów dla beneficjentów 

mikroprojektów, na przykład i koszty podróży.
1
 

4 ► Rewizja wezwań do usunięcia braków i zredukowanie wymaganego stopnia 

szczegółowości, tak aby proces kontroli uległ przyśpieszeniu. 

5 
► Ujednolicenie procedury postępowania i zakresu kontroli czeskich i polskich 

kontrolerów, tak aby czasochłonność oraz wymagania administracyjne w obu 

państwach członkowskich były na podobnym poziomie.  

6 

► Zmniejszenie próby kontrolowanych wydatków po stronie czeskiej, 

w nawiązaniu do planowanej zmiany zasad ze strony Ministerstwa Finansów 

na kolejny okres programowania. Rozważenie zmniejszenia rygorów w obrębie 

zasad dotyczących dokumentacji w obszarach, w których nie zidentyfikowano 

zbyt wielu uchybień (np. w przypadku instytucji publicznych – niewymaganie 

oświadczeń od każdego pracownika, lecz zbiorczo za całą organizację). 

7 

► Umożliwienie korzystania z ryczałtu w większej liczbie typów wydatków, 

przynajmniej koszty podróży powinny być raczej opłacane ryczałtowo ze 

względu na ilość wezwań do naprawy i drobnych uchybień o minimalnym 

skutku finansowym. 

8 ► Wyeliminowanie zdublowanych pytań w obrębie wszystkich kart kontrolnych.  

9 

► Dokonanie rewizji pytań w kartach kontrolnych w celu zmniejszenia liczby pytań 

nieistotnych. W ramach ustaleń KK w nowym systemie – zdefiniowanie 

podstawowych zakresów pytań dotyczących podstawowych typów projektów 

i kontroli, tak aby zawsze pokazywane były tylko pytania istotne. 

10 ► Ujednolicenie systemu wgrywania kart kontrolnych do systemu monitorującego 

MS2014+. 

                                            
1
 W formie stawki ryczałtowej lub jednorazowej kwoty.  
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11 

► Zwiększenie elastyczności zmian budżetu, tak aby w razie drobnych zmian lub 

nieznacznych wahań cen nie wzrastało obciążenie administracyjne 

beneficjentów i kontrolerów z powodu składania/administrowania Wniosku 

o zmianę. (zalecane działanie, zgodnie ze stanowiskiem Centrum Rozwoju 

Regionalnego, zostało wdrożone w praktykę na jesieni 2019 roku). 

12 ► Przedkładanie RR za projekt tylko w języku Głównego Beneficjenta.  

13 ► Automatyzacja odpowiedzi na wybrane pytania w obrębie wszystkich kart 

kontrolnych.  

14 ► Ujednolicenie systemu wgrywania kart kontrolnych i wyników weryfikacji przez 

Wspólny Sekretariat do systemu monitorującego.  

  

1.2 Kontrola udzielania zamówień publicznych  

Oznaczenie  Zalecenia  

15 

► Rozważenie redukcji liczby faz kontroli zamówień publicznych. Na przykład: 

udobrowolnienie pierwszej fazy kontroli, tak aby beneficjenci, w razie 

zainteresowania, mogli z niej skorzystać i zastosować się do jej zastrzeżeń 

w obowiązkowej fazie drugiej (CZ). 

17 ► Komunikowanie się wyłącznie przy użyciu depeszy wewnętrznych w systemie 

monitorującym. 

18 
► Dokonanie rewizji pytań w kartach kontrolnych w celu ukierunkowania ich tylko 

na istotne informacje i zmniejszenia ilości pytań, na które udzielono odpowiedzi 

NR (nieistotne).  

19 
► Zmniejszenie ilości kart kontrolnych i utworzenie ogólniejszych KK, 

odpowiednich do sytuacji, gdy KK zawiera minimum specyficznych pytań, tak 

aby ułatwić kontrolerom zorientowanie się w KK. 

20 ► Ujednolicenie systemu wprowadzania danych i wgrywania kart kontrolnych do 

systemu monitorującego MS2014+ 

1.3 Kontrola na miejscu  

Oznaczenie  Zalecenia  

21 ► Dokonać rewizji pytań w karcie kontrolnej w celu eliminacji zdublowanych 

pytań.  

22 ► Ujednolicenie terminologii w obrębie całej dokumentacji programowej, łącznie 

z kartami kontrolnymi. 

23 ► Większe ukierunkowanie kart kontrolnych na pytania dotyczące wdrażania 

projektu bezpośrednio na miejscu.  
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24 
► Przeredagowanie lub wyeliminowanie pytań, na które można uzyskać 

odpowiedź w ramach weryfikacji administracyjnej lub które są ukierunkowane 

na wymogi formalne, które można ustalić bez względu na kontrolę na miejscu.  

25 ► W ramach kontroli dokumentów – sprawdzanie tylko oryginałów dokumentów, 

co stanowi jeden z obowiązkowych etapów kontroli na miejscu.  

26 

► Ujednolicenie systemu wgrywania wszystkich dokumentów dotyczących 

kontroli na miejscu dla wszystkich beneficjentów oraz odpowiednie 

dostosowanie systemu monitorującego w celu umożliwienia administrowania 

całego procesu w tym systemie. 
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2. Podejście do ewaluacji  

W celu opracowania zadania nr 4 szczegółowo przeanalizowaliśmy proces wszystkich szczebli kontroli, 
przede wszystkim z punktu widzenia kontrolera. W Raporcie wstępnym Projektu z dnia 01.10.2019 r. 
szczegółowo opisano metody oraz źródła informacji, które zostały wykorzystane na tym etapie.  

Główne źródła informacji użytych do opracowania zadania nr 4 Projektu obejmują:  

• Dokumentację programową, Wspólną metodykę procesu kontroli,
2
 Instrukcję metodyczną nr 34.

3
  

• Dane z systemu monitorującego MS2014+ oraz wyekstrahowane z niego dane dotyczące 
projektów.  

• Informacje uzyskane z częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z czeskimi i polskimi 
kontrolerami (7).  

• Informacje uzyskane z wywiadów z czeskimi i polskimi beneficjentami w ramach innych zadań, 
które dotyczyły tematu kontroli.  

Na podstawie desk-research, analizy projektów i wywiadów opracowaliśmy materiały robocze, służące 

jako materiały źródłowe do niniejszego raportu.  

Materiały robocze obejmują:  

• Mapa procesu  

• W oparciu o dokumentację programową, Wspólną metodykę procesu kontroli, Instrukcję 
metodyczną i inne źródła zdefiniowane w Raporcie wstępnym opracowano mapę procesu dla 
wszystkich szczebli kontroli. W mapie zaznaczono kroki, które są dotyczą tylko czeskich lub 

polskich kontrolerów.
4
  

• W celu ułatwienia zrozumienia procesu kontroli zamieściliśmy w raporcie schematy, które 
wynikają z mapy procesu. Niektóre części procesu są więc graficznie odwzorowane 
bezpośrednio w treści raportu.  

• Studia przypadków zrealizowane na próbie projektów  

• Na podstawie informacji wyekstrahowanych z systemu monitorującego MS2014+ odtworzyliśmy 
cały proces kontroli na próbie dziesięciu projektów (za najbardziej aktualny okres monitorowania) 
wybranych zgodnie z kryteriami ustalonymi w Raporcie wstępnym.  

• W ramach studiów przypadków skupiliśmy się na czasie trwania kontroli, sposobie administracji 
kontroli w systemie monitorującym oraz merytorycznej treści wezwań do usunięcia braków.  

• Najistotniejsze ustalenia wynikające ze studiów przypadków przedstawiono w ramach 
niniejszego raportu w formie przykładów, które ilustrują i popierają zawarte w dokumencie 
stwierdzenia. Przykłady każdorazowo zostały zamieszczone w szarym polu.  

• W celu przeprowadzenia analizy procesu kontroli udzielania zamówień publicznych 
zmapowaliśmy przebieg kontroli dziesięciu zamówień publicznych zrealizowanych przez pięć 
czeskich i pięć polskich partnerów. Pięć projektów pokrywa się z próbą studiów przypadków. 
Kolejne pięć projektów uzupełniono metodą doboru losowego w trakcie opracowywania zadania, 
z uwagi na to, że nie wszystkie projekty studiów przypadków realizowały zamówienie publiczne.  
 

• Analiza wielokryterialna poszczególnych kroków procesu kontroli i zawartości kart 
kontrolnych  

• Wszystkie kroki kontrolera w ramach trzech szczebli kontroli (Weryfikacja administracyjna, 
Kontrola na miejscu oraz Kontrola udzielania zamówień publicznych, szczegółowy opis 

                                            
2
 Wspólna metodyka procesu kontroli dla programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska  

3
 Instrukcja metodyczna nr 34 – Europejska współpraca terytorialna Kierowanie działań w zakresie programu 

Celu 2 w okresie 2014-2020  
4
 Wobec problemów technicznych środowiska testowego systemu monitorującego nie byliśmy w stanie utworzyć 

symulacji procesu kontroli w systemie z punktu widzenia kontrolera, mogliśmy tylko wstecznie obserwować 
proces już zakończonych kontroli  
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zamieszczono w rozdziale 3) przeanalizowano pod katem ich konieczności, pochodzenia 
(przepisy prawa) i trudności.  

• Analizie tej poddano również wszystkie karty kontrolne stosowane w weryfikacji administracyjnej, 
kontroli na miejscu oraz niektóre karty kontrolne stosowane w kontroli udzielania zamówień 
publicznych.  

  

Przedstawiany raport zawiera podsumowane informacje z wszystkich danych wejściowych i analiz. 

Z uwagi na kompleksowy i skomplikowany charakter całego procesu, w raporcie przedstawiono jedynie 

najistotniejsze kroki dotyczące tej części procesu kontroli.  

 

Orientacja w treści rozdziałów  

Żółte pole każdego podrozdziału zawiera zalecenia. Konkretne przykłady dotyczące poszczególnych 

kroków zamieszczono w szarych polach, oznaczonych poniższymi piktogramami w celu identyfikacji 

źródła:  

Przykład ze studiów przypadków  

Przykład z dokumentacji programowej (desk-research)  

Przykład z systemu monitorującego  

Przykład z wywiadu z kontrolerami  
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3. Wyniki ewaluacji – system kontroli  

Celem kontroli projektów jest sprawdzenie, czy działania projektów są realizowane zgodnie z krajowymi 

i europejskimi przepisami prawa
5
, warunkami Programu oraz Decyzją w sprawie udzielenia 

dofinansowania/Umową dotyczącą projektu (Decyzja/Umowa). W pierwszym rzędzie sprawdzana jest 
kwalifikowalność podanych przez beneficjenta wydatków, następnie spełnianie wymienionych we 

wniosku wskaźników, przestrzeganie zasad promocji, proces udzielania zamówień publicznych i inne.
6
  

Generalnie ustalony system kontroli można scharakteryzować jako czasochłonny i wymagający dużego 
wysiłku administracyjnego, zarówno dla beneficjentów, jak i kontrolerów. Podobną opinię wyrażają 
w niektórych przypadkach także przedstawiciele Centrum Rozwoju Regionalnego (CRR), których 
zdaniem aktualne zasady są wynikiem postulatów różnych podmiotów, a ich zmiana (uproszczenie) jest 
bardzo skomplikowane. Najbardziej problemowym obszarem jest przestrzeganie terminów w ramach 
poszczególnych etapów kontroli, zarówno po stronie beneficjentów, jak i kontrolerów. Powyższy stan, 
poparty empiryczną analizą projektów, na podstawie stwierdzonych faktów, wynika przede wszystkim 
ze skomplikowanego charakteru zasad programu oraz z pracy z systemem monitorującym MS2014+ 
(zarówno dla beneficjentów, jak i kontrolerów). Do pewnego stopnia na zjawisko to może wpływać 
bardzo szczegółowe i częściowo formalistyczne ukierunkowanie kontroli.  

System kontroli jest podzielony na trzy szczeble. Wszystkie projekty są poddawane kontroli w ramach 
procesu weryfikacji administracyjnej. W przypadku realizacji zamówienia publicznego w ramach 
projektu sprawdzana jest procedura jego udzielania, i to na kilku szczeblach. Ewentualnie, na 
podstawie analizy ryzyka projekt może zostać wybrany do kontroli na miejscu. Poszczególne typy 
szczebli kontroli opisano w następujących podrozdziałach.  

Uproszczony schemat wszystkich trzech szczebli procesu kontroli:  

  

3.1 Weryfikacja administracyjna  

Weryfikacja administracyjna, ze względu na skomplikowany charakter zasad całego procesu kontroli, 
jest czasochłonna i wymagająca dużego wysiłku administracyjnego, zarówno dla beneficjentów, jak 

i kontrolerów. Zasady dotyczące weryfikacji administracyjnej oparte są na wspólnej metodyce,
7
 jednak 

zarówno Republika Czeska, jak i Polska posiadają jeszcze inne przepisy szczegółowe, obowiązujące 
na szczeblu krajowym.  

W trakcie realizacji projektu każdy beneficjent powinien składać częściowe Raporty z realizacji (RR) 
oraz Zestawienie dokumentów (zestawienie). Główny Beneficjent ma dodatkowo obowiązek składania 
Raportu z realizacji za projekt oraz Wniosku o płatność (WoP).  

 

 

 

                                            
5
 Rozporządzenie UE nr 1303/2013 art. 125  

6
 Przedmiotem kontroli, za Wspólną metodyką dotyczącą kontroli, jest porównanie stanu rzeczywistego ze 

stanem pożądanym w celu zapewnienia efektywności, celowości i gospodarności, pewności wykazywania, 
zapobiegania oszustwom i nieprawidłowościom, zarządzanie ryzykiem.  
7
 Wspólna metodyka procesu kontroli dla programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska.  
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Podział typów weryfikacji administracyjnej na podstawie etapu, w którym projekt się znajduje:  

• Bieżąca weryfikacja administracyjna  

• Końcowa weryfikacja administracyjna  

oraz na podstawie tego, jaki typ beneficjenta składa raporty:  

• Weryfikacja części projektu – wszyscy beneficjenci składają RR za część projektu (częściowy RR)
8
 

oraz Zestawienie dokumentów  

• Weryfikacja projektu jako całości – Główny Beneficjent składa RR za projekt oraz Wniosek 
o płatność.  

W celu lepszego zilustrowania całego procesu składania raportów przedstawiliśmy proces graficznie, 

zaś poszczególne części omawiamy w następujących podrozdziałach.  

Proces składania raportów częściowych w trakcie weryfikacji administracyjnej przedstawiono na 
poniższym schemacie:  

Schemat 1: Proces weryfikacji administracyjnej (WA) za część projektu (CZ) 

Partner Projektu 

(PP)

Główny Beneficjent 

(GB)
Kontroler 

Każdy partner składa Raport z 

bieżącej realizacji za swoją część 

projektu, Zestawienie 

dokumentów oraz oświadczenie 

Kontrola kompletności złożonych 

dokumentów

do 7 dni roboczych 

od złożenia

Weryfikacja RR

Kontrola wydatków 

Dotyczy 100% wydatków w 

Zestawieniu Dokumentów 

(oprócz tych, wykazywanych 

w sposób uproszczony)

Kontrola zgodności z krajowymi 

przepisami prawa

Wezwanie nie ma wpływu 

na termin 60 dni

Załącza wypełnione WK 

oraz wynik kontroli do MS 2014+

Sfinalizowana i podpisana 

kontrola 

w MS 2014+ 

Każdy partner składa Końcowy 

RR projektu, zestawienie 

dokumentów 

oraz oświadczenie

Przez ISKP

Do 30 dni kalendarzowych 

od końca Okresu 

Monitorowania

Weryfikacja bieżąca 

za część projektu

Do 10 dni 

roboczych od 

zakońćzenia 

kontroli 

Do 30 dni 

roboczych od 

zakońćzenia 

kontroli  

Poprzez ISKP
Taki sam proces, jak przy Kontroli 

Raportu Bieżącego

+ dodatkowe kroki: 

- kontrola dokumentów, których 

kwalifikowalność zależała od 

decyzji stron trzecich...

Do 30 dni kalendarzowych 

od zakończenia Okresu 

Monitorowania

Końcowa weryfikacja 

część projektu

Informuje Beneficjenta i wysyła 

Podsumowanie budżetu Partnera

W języku danego 

partnera

  

                                            
8
 W ramach wspólnej metodyki dotyczącej kontroli stosowane są terminy „RR za część projektu” i „częściowy 

RR” oraz „raport częściowy”. W ramach niniejszego raportu używane będą tylko dwa pierwsze terminy.  
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Proces składania RR za projekt w trakcie weryfikacji administracyjnej przedstawiono na poniższym 
schemacie:  

Schemat 2: Proces weryfikacji administracyjnej (WA) za projekt jako całość  

Hlavní příjemce (HP) Národní kontrolor
Společný 

sekretariát (JS)

GB składa Bieżący Raport z 

Realizacji projektu i jednocześnie 

WoP 

Kontrola kompletności złożonych 

dokumentów 

Do 7 dni roboczych 

od złożenia 
Przez ISKP

Do 120 dni kalendarzowych 

od zakończenia Okresu 

Monitorowania 

Dwujęzyczny

Wpływ transgraniczny

i współpraca

Kontrola RR

Kontrola  WoP pod kątem 

warunków opisanych w  Decyzji/

Umowie

Do 30 dni 

kalendarzowych

Wprowadza wypełnione Wykazy 

Kontrolne oraz wyniki kontroli do 

MS 2014+

Zatwierdza RR w MS 

Zakońćzenie kontroli przez 

Kontrolera

Do 10 dni roboczych od 

zakończenia kontroli

Bieżąca weryfikacja 

projektu jako całości 

Informuje GB w MS 

Proce taki sam jak przy składaniu 

Raportu z bieżącej realizacji 

projektu. Dodatkowo następujące 

kroki:

Poprzez ISKP

1. Kontrola realizacji planowanych 

i rzeczywiście realizowanych 

aktywności - 

za cały projekt

2. Kontrola realizacji planovanych 

i rzeczywiście zrealizowanych 

wskaźników monitorowania - za 

cały projekt 

3. kontrola planowanej i 

rzeczywiście zrealizowanej 

promocji 

4. kontrola podsumowania 

budżetu projektu oraz 

elastyczności budżetu ustalonego

w PB/Decyzji/Umowie 

5. kontrola zasadności % 

wysokości wydatków 

szczególnych, których 

kwalifikowalność opisana jest w 

Zasadach Kwalifikowalności  

w PWn (np. nabycie gruntów); 

Końcowa weryfikacja 

projektu jako całości 

Wspólny 

sekretariat (WS)
Kontroler 

Główny Beneficjent 

(GB)

  

 

Ogólne ustalenia procesu kontroli wynikają z ogólnych 
zasad Wspólnej metodyki. Bardziej szczegółowe zasady, 
na przykład zasady dotyczące obowiązków w zakresie 
dokumentacji, są różne dla czeskich i polskich projektów. 
Różne są więc czasochłonność oraz poziom wysiłku 
administracyjnego czeskich i polskich kontroli.  

Częściowy raport z realizacji oraz Zestawienie 

dokumentów są administrowane przez beneficjentów 

niezależnie, tzn. każdy z partnerów składa własny raport 

i zestawienie. Dokumenty te są następnie weryfikowane 

przez odpowiedniego kontrolera danego partnera 

projektu (np. czeski beneficjent z regionu Hradec Králové 

sprawdzany jest przez pracownika CRR Hradec Králové). 

Główny Beneficjent przedmiotowego projektu, po zatwierdzeniu wszystkich częściowych raportów 

i zestawień partnerów, składa RR za projekt oraz WoP.  

 

W związku z tym, iż zatwierdzanie częściowych raportów i zestawień jednego projektu jest uzależnione 

od większej liczby podmiotów (CZ vs. PL), które kierują się różnymi zasadami o różnej trudności, 

                                            
9
 Jeżeli nie wskazano inaczej, dni uważamy za dni kalendarzowe  

Beneficjenci składają 

częściowe RR ze średnim 

opóźnieniem wynoszącym 

11 dni.  

Czescy kontrolerzy średnio kończą 

kontrolę częściowego RR o 33 dni
9
 

później, podczas gdy polscy 

kontrolerzy kończą ją w wymaganym 

terminie.  
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następuje wydłużanie terminów zatwierdzania raportów i wniosków o płatność, a zatem również 

wypłaty dofinansowania beneficjentom końcowym.  

Termin do zatwierdzenia częściowego RR przez kontrolerów wynosi 60 dni, RR za projekt
10

 35 dni, co 
obowiązuje w obu państwach członkowskich. Z poniższej tabeli widać, że najtrudniej dotrzymać terminy 
podczas weryfikacji częściowego RR składanego przez czeskiego partnera projektu.  

Generalnie kontrola częściowego RR jest bardziej czasochłonna i wymaga więcej wysiłku 
administracyjnego niż kontrola RR za projekt.  

Tabela 1: Średnia liczba dni zatwierdzenia częściowych RR oraz RR za projekt w ramach studiów przypadków
11

  

  

Nazwa zatwierdzanego raportu  Czeski partner  Polski partner  

RR za część projektu – Główny 
Beneficjent  

83  48  

RR za część projektu – Partner 
Projektu  

138  64  

RR za projekt  50  28  

Proces weryfikacji administracyjnej mikroprojektów, który z zasady powinien być prostszy, niż 
zatwierdzanie projektów indywidualnych, jest prawie tak samo wymagający. Wyjątek stanowi to, że 
oddawany jest tylko końcowy RR (mikroprojekty trwają przez 12, ewentualnie 18 miesięcy). Ponadto, 
w przypadku weryfikacji administracyjnej polskich mikroprojektów w niektórych przypadkach nie stosuje 
się próby przedkładanych dokumentów, jak w przypadku polskich standardowych projektów, co obciąża 
zarówno beneficjentów, jak i kontrolerów. Z uwagi na wielkość mikroprojektów uważamy, że tak 
ustalona procedura jest niepotrzebnie obciążająca.  

Zalecenia  

► Równoległe składanie częściowych RR oraz RR za projekt, zgodnie z opisem w Raporcie 

końcowym dotyczącym zadania nr 2 – Ewaluacja administrowania projektu w MS2014+ 

(rozdział 3.2).  

► Ujednolicenie wymogów formalnych w zakresie składania dokumentacji przez czeskich 

i polskich partnerów, a zarazem utworzenie lub przeniesienie głównej odpowiedzialności za 

kontrole na jeden podmiot (analogicznie jak Wspólny Sekretariat (WS) jest odpowiedzialny za 

ocenę wniosków).  

► Uproszczenie procesu weryfikacji administracyjnej mikroprojektów; na przykład poprzez:  

• Sprawdzanie jedynie próby dokumentów przedkładanych wraz z zestawieniem. Próba taka 

powinna być ustalona proporcjonalnie do weryfikacji administracyjnej dla projektów 

indywidualnych.  

• Wprowadzenie uproszczonego wykazywania kosztów dla beneficjentów mikroprojektów, na 

przykład i koszty podróży.
12

  

                                            
10

 Zestawienie dokumentów stanowi załącznik do częściowego RR, zaś WoP stanowi załącznik do RR za projekt  
11

  Od złożenia RR po jego zatwierdzenia, tzn. wraz z kontrolą kompletności dokumentacji. Dane z projektów 
wybranych do studiów przypadków.  

12
  W formie stawki ryczałtowej lub jednorazowej kwoty.  
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3.1.1 Kontrola Raportu z realizacji za część projektu i Zestawienia 
dokumentów  

Weryfikacja częściowego RR według naszej opinii ukierunkowana jest na bardzo szczegółowe 
informacje w dokumentach składanych przez beneficjenta, co powoduje wydłużanie terminów do 
zatwierdzenia częściowych RR.  

Procedura kontroli po obu stronach granicy kieruje się przede wszystkim Wspólną metodyką,
13

 która 
określa podstawowe ramy zasad dotyczących kontroli tego programu. Niemniej jednak zarówno czescy, 
jak i polscy kontrolerzy posiadają także inne specyficzne instrukcje metodyczne dotyczące kontroli, 
z których wynikają np. karty kontrolne lub zasady dotyczące doboru próby dokumentów do kontroli.  

Beneficjent ma obowiązek złożenia za każdy okres monitorowania następujących dokumentów:  

• Raport za część projektu – beneficjent opisuje postępy w ramach projektu, rozwój w zakresie 
działań kluczowych, informacje dotyczące promocji itd.  

• Zestawienie dokumentów – beneficjent podaje wydatki i ewentualnie przychody powstałe za 
dany okres monitorowania i dołącza przynajmniej następujące załączniki:  

• oświadczenie dotyczące Zestawienia dokumentów
14

  
• kopie dowodów księgowych do wyżej wymienionych wydatków/przychodów  
• zestawienie wyjściowe z księgowości.  

Z przeprowadzonej przez nas analizy weryfikacji administracyjnej opartej na danych z MS2014+, 
mapach procesu poszczególnych szczebli kontroli oraz wywiadach z beneficjentami i kontrolerami 
zidentyfikowaliśmy kilka obszarów problemowych w ramach procesu, które szczegółowo opisujemy 
w dalszej części.  

3.1.1.1 Przestrzeganie terminów kontroli częściowych RR i Zestawień dokumentów 

Beneficjentom trudno jest składać, a kontrolerom trudno 
weryfikować częściowe RR i zestawienia w określonych 
terminach.  

Termin wyznaczony do weryfikacji merytorycznej 
częściowego RR i Zestawienia dokumentów wynosi 60 
dni kalendarzowych od przedłożenia kompletu 
dokumentów przez beneficjenta. Z wywiadów 
z beneficjentami i kontrolerami oraz z wykonanych 
studiów przypadków wynika, że terminy wymagane do 
dokonania kompletnej weryfikacji są wyraźnie dłuższe, niż określa metodyka. Średni czas 
zatwierdzania przedkładanych raportów częściowych jest prawie dwukrotnie dłuższy 
w Republice Czeskiej niż w Polsce. Do zidentyfikowanych przez nas powodów wydłużania terminów 
należą:  

                                            
13

 Wspólna metodyka procesu kontroli dla programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska, 
wersja5.  

14
 Beneficjent zobowiązuje się, że wydatki wymienione w zestawieniu są zgodne z przepisami prawa, są oparte 

na wydatkach rzeczywistych, wszystkie kopie dokumentów są zgodne z rzeczywistością, nie posiada zaległości 
wobec organów administracji publicznej.  

Jeden z częściowych RR 

czeskiego partnera został 

zatwierdzony w terminie 166 

dni. Pierwsze wezwanie do 

usunięcia braków zostało wysłane 100 

dni po przedłożeniu kompletu 

dokumentacji.  
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• Niedobory potencjału – na końcu kart kontrolnych 
znajduje się pytanie dotyczące spełnienia terminu 
kontroli przez kontrolera. Czescy kontrolerzy z reguły 
zamieszczają odpowiedź, że termin nie został 
spełniony z powodu braku potencjału.  

• Duża ilość szczegółowych wezwań do usunięcia 
braków – we wszystkich studiach przypadków RR 
zostały zwrócone do uzupełnienia co najmniej raz, 
niezależnie od tego, czy dotyczyło to czeskich czy 
polskich, pośrednich czy głównych partnerów. Z kolei 
wezwania do usunięcia braków są często bardzo 
szczegółowe i nieproporcjonalne do znaczenia 
konkretnej informacji w toku całego projektu. 
Beneficjentom z reguły udaje się naprawić braki 
w terminie wyznaczonym przez kontrolera, bądź 

z opóźnieniem wynoszącym najwyżej 10 dni
15

.  

• Praca z MS2014+ - zarówno beneficjenci, jak 
i kontrolerzy stwierdzają, że praca z systemem 
monitorującym jest bardzo czasochłonna.  

Zalecenia  

► Rewizja wezwań do usunięcia braków i zredukowanie wymaganego stopnia szczegółowości, 

tak aby proces kontroli uległ przyśpieszeniu.  

► Ujednolicenie procedury postępowania i zakresu kontroli czeskich i polskich kontrolerów, tak 

aby czasochłonność oraz wymagania administracyjne w obu państwach członkowskich były na 

podobnym poziomie.  

  

3.1.1.2 Zasady dotyczące doboru próby oraz obowiązków w zakresie dokumentacji  

Zarówno czescy, jak i polscy kontrolerzy w pierwszym rzędzie badają poprawność merytoryczną 
i formalną wszystkich wydatków wymienionych w Zestawieniu dokumentów. Następnie, na próbie tych 
wydatków sprawdzają przestrzeganie przepisów prawa krajowego. Metodyka dotycząca doboru 
i wielkości próby jest różna dla czeskich i polski projektów:  

• W przypadku polskich projektów realizowany jest 
dobór próby pięciu dokumentów, które muszą 
odzwierciedlać co najmniej 10 % całkowitej wartości 
wydatków.  

• W przypadku czeskich projektów kontroli podlega 
100 % dokumentów, z wyjątkiem wydatków na 
podróże i wynagrodzenia, spośród których dobierana 
jest próba 20 %. W zakresie wydatków z listy 
dokumentów poniżej 400 € dobierana jest próba 
15 % dokumentów.  

Różnice występują także w niektórych zasadach dotyczących przedkładania dokumentów do czeskich 

i polskich projektów. W ramach Podręcznika beneficjenta czeskim partnerom zaleca się 

przestudiowanie oddzielnego dokumentu Obowiązki w zakresie dokumentacji (aktualna wersja druga, 

41 str.) wydawanego przez CRR.  

Dokument zawiera niektóre bardzo specyficzne zasady obowiązujące czeskich beneficjentów, jak 

również kontrolerów, które jednak nie mają znaczenia dla polskich podmiotów.  

                                            
15

 W ramach studiów przypadków.  

Przykłady bezcelowych 

żądań uzupełnienia:  

• zdefiniować różnicę 

między ulotkami a plakatami oraz 

dołączyć dokumentację zdjęciową, 

która potwierdza różnicę.  

• wyjaśnić, jak różnią się dwa 

dokumenty o różnych nazwach albo 

czy jest to jeden i ten sam dokument 

(chodzi o materiały edukacyjne).  

• przedstawić dokumentację zdjęciową 

napojów owocowych i warzywnych, 

które zostały zamówione na 

warsztaty, aczkolwiek kontroler na 

zdjęciach z wydarzenia doszukał się 

jedynie wody i wina.  

Niektórzy kontrolerzy 

sprawdzają także dokumenty 

wykraczające poza zakres 20 

% lub 15 % próby 

zdefiniowanej w Obowiązkach 

w zakresie dokumentacji, co może 

powodować wydłużenie terminu 

zatwierdzenia częściowego RR.  
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 Zalecenia  

► Zmniejszenie próby kontrolowanych wydatków po stronie czeskiej, w nawiązaniu do planowanej 

zmiany zasad ze strony Ministerstwa Finansów na kolejny okres programowania. Rozważenie 

zmniejszenia rygorów w obrębie zasad dotyczących dokumentacji w obszarach, w których nie 

zidentyfikowano zbyt wielu uchybień (np. w przypadku instytucji publicznych – niewymaganie 

oświadczeń od każdego pracownika, lecz zbiorczo za całą organizację).  

► Umożliwienie korzystania z ryczałtu w większej liczbie typów wydatków, przynajmniej koszty 

podróży powinny być raczej opłacane ryczałtowo ze względu na ilość wezwań do naprawy 

i drobnych uchybień o minimalnym skutku finansowym.  

3.1.1.3 Karty kontrolne (KK)  

Podczas weryfikacji częściowego RR i Zestawienia dokumentów zarówno czescy, jak i polscy 
kontrolerzy kierują się kartami kontrolnymi (KK). Czescy kontrolerzy korzystają z KK opracowanych na 

podstawie Instrukcji metodycznej 34
17

, które zawierają stosunkowo dużą ilość pytań. Do właściwej 
weryfikacji administracyjnej częściowego RR służą cztery typy KK, koncentrujące się na:  

• kontroli wymogów formalnych (20 pytań)  

• kontroli projektu (61 pytań)  

• kontroli finansowej (62 pytań)  

• kontroli końcowej – wypełnianej na szczeblu HQ (Główne Biuro CRR) (23 pytań).  

Dla lepszej orientacji pytania w kartach kontrolnych podzielono na zakresy. Ilość pytań 

w poszczególnych zakresach jest znacząco różna. Na przykład karty kontrolne w zakresie Promocji 

liczą 14 pytań, a w zakresie Działań kluczowych – 4 pytania.  

Niektóre KK częściowo się pokrywają, przede wszystkim w zakresie kontroli projektu i kontroli 
finansowej, np. w karcie kontrolnej projektu występują 
pytania dotyczące przychodów w projekcie, którymi 
zajmuję się również finansowa KK. Ponadto w KK 
pojawia się wiele pytań, które według projektów ze 
studiów przypadków są określane przez kontrolerów jako 
„nieistotne”.  

                                            
16

 Wzór oświadczenia nie jest częścią załączników dokumentu Obowiązki w zakresie dokumentacji, tak jak na 
przykład wzór oświadczenia o wydatkach na podróże  
17

 Instrukcja metodyczna nr 34 – Europejska współpraca terytorialna Kierowanie działań w zakresie programu 
Celu 2 w okresie 2014-2020  

Na przykład w celu udokumentowania wysokości wydatków na wynagrodzenia 

pracowników jednostek organizacyjnych państwa, uczelni wyższych i jednostek 

samorządu terytorialnego wystarczy oświadczenie poszczególnych pracowników 

o otrzymaniu wynagrodzenia
16

. Od pozostałych podmiotów wymagany jest dowód 

wypłaty (dokument kasowy lub wyciąg z rachunku), co stawia większe wymagania czasowe 

i administracyjne i może być jedną z przyczyn wydłużania terminów procesu zatwierdzania 

częściowego RR.  

Kolejny przykład bardzo specyficznej i trudnej w realizacji zasady, wynikającej z dokumentu 

Obowiązki w zakresie dokumentacji, to: Obowiązkiem beneficjetów jest udowadnianie 

wynagrodzenia przyjętego w danych stosunkach w ramach dokumentowania wydatków na 

wynagrodzenia – poprzez udokumentowanie wynagrodzenia pobieranego przez pracowników na 

tym samym stanowisku (mimo że pracownicy ci nie wchodzą w skład zespołu projektowego).  

W jednej z kart kontrolnych 

projektu połowa (30/60) 

pytań została oznaczona jako 

„nieistotne”.  
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W ramach kontroli czeskich projektów, oprócz kontroli finansowej i kontroli projektu przeprowadzana 
jest dodatkowo kontrola końcowa. Jest to kolejny krok administracyjny, który wydłuża proces. W ramach 
studiów przypadków nie stwierdzono żadnych uchybień w zakresie kontroli końcowej.  

Polskie karty kontrolne nie są ujednolicone na szczeblu krajowym, lecz każde województwo posiada 
własną KK opracowaną na podstawie ogólnego wzoru (sporządzonego na podstawie jednej wspólnej 
ustawy i ogólnego wzoru KK). W większości projektów ze studiów przypadków w systemie 
monitorującym znajduje się jedna KK do kontroli formalnej, finansowej i projektu.  

Ze studiów przypadków ponadto wynika, że sposób zapisywania KK w systemie monitorującym jest 
niejednolity. W większości przypadków 3 z 4 czeskich KK są wypełniane bezpośrednio w MS20141, 
z wyjątkiem KK projektu, która zwykle zostaje wgrana jako załącznik do wpisu dotyczącego weryfikacji 
administracyjnej. Polska KK również jest wgrywana jako załącznik. Z wywiadów z kontrolerami wynika, 
że wprowadzanie odpowiedzi na pytania w KK bezpośrednio do systemu jest bardzo czasochłonne, 
z powodu nieprzyjaznego dla użytkownika interfejsu. Z tegoż powodu duża liczba pytań, w tym również 
nieistotnych dla danej kontroli, może powodować nieadekwatne obciążenie administracyjne. 

Zalecenia  

► Wyeliminowanie zdublowanych pytań w obrębie wszystkich kart kontrolnych.  

► Dokonanie rewizji pytań w kartach kontrolnych w celu zmniejszenia liczby pytań nieistotnych. 

W ramach ustaleń KK w nowym systemie – zdefiniowanie podstawowych zakresów pytań 

dotyczących podstawowych typów projektów i kontroli, tak aby zawsze pokazywane były tylko 

pytania istotne.  

► Ujednolicenie systemu wgrywania kart kontrolnych do systemu monitorującego MS2014+.  

3.1.1.4 Zmniejszanie wydatków  

Aktualnie ustalone zasady nie pozwalają na prawie żadne odchylenie się od budżetu wskazanego we 

wniosku.
18

 Również w sytuacji, gdy beneficjent ma na przykład możliwość tańszego kupienia pozycji 
wymienionych w budżecie i wykorzystania zaoszczędzonej kwoty do nabycia innych istotnych 
przedmiotów, to musi składać wniosek o formalną zmianę budżetu.  

Administracja wniosku o zmianę budżetu to czasochłonny krok, zarówno dla beneficjenta, jak i dla 

kontrolera 
19

 i może prowadzić do dalszego wydłużenia całego procesu.  

  

Zalecenia  

► Zwiększenie elastyczności zmian budżetu, tak aby w razie drobnych zmian lub nieznacznych 

wahań cen nie wzrastało obciążenie administracyjne beneficjentów i kontrolerów z powodu 

składania/administrowania Wniosku o zmianę. (zalecane działanie, zgodnie ze stanowiskiem 

Centrum Rozwoju Regionalnego, zostało wdrożone w praktykę na jesieni 2019 roku)  

                                            
18

 Według przedstawicieli CRR od jesieni 2019 roku wprowadzono 10 % elastyczność zmian budżetu, 
okoliczności tej jednak nie można było zweryfikować na podstawie dostępnych danych.  
19

 Temat ten szczegółowo omówiono w zadaniu nr 2  



 

16  

3.1.2 Kontrola Raport z realizacji za projekt oraz Wniosku o płatność  

Weryfikacja administracyjna Raportu z realizacji projektu paradoksalnie jest mniej czasochłonna niż 
wymieniona wyżej kontrola częściowego RR, przede wszystkim z tego powodu, że nie jest tak 
drobiazgowa.  

Standardowy okres weryfikacji RR za projekt wynosi 30 dni, zarówno dla czeskich i polskich projektów.
20

  

• Polskie kontrole, opisane w studiach przypadków, trwały średnio przez 21 dni. Wezwania do 
uzupełnienia RR nie zostały użyte.  

• Czeskie kontrole trwały średnio przez 43 dni, 3/5 czeskich beneficjentów otrzymało wezwania do 
uzupełnienia. Niemniej jednak, z bezpośrednich wywiadów z kontrolerami wynika, że weryfikacja 
RR za projekt zwykle nie stwarza problemów (przynajmniej w porównaniu z częściowym RR).  

Główny Beneficjent przedkłada RR wraz z Zestawieniami dokumentów wszystkich partnerów projektu 
dopiero w momencie zatwierdzenia wszystkich częściowych RR przez poszczególnych kontrolerów 
krajowych, jak pokazano na poniższym schemacie:  

Schemat 3: Uproszczony schemat weryfikacji administracyjnej  

  

W proces kontroli RR za projekt wkracza również Wspólny Sekretariat (WS), który ocenia stan 
współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego. Jeżeli WS ma jakieś zastrzeżenia, zgłasza je 
kontrolerowi, który dołącza je do swoich uwag. Mimo że jest to dodatkowy krok administracyjny, ze 
studiów przypadków i wywiadów nie wynika, że krok ten powodowałby znaczące wstrzymanie 
przebiegu weryfikacji jako całości.  

W odniesieniu do projektów ze studiów przypadków nie ma ujednoliconego systemu odnotowywania 
wyników weryfikacji dokonywanych przez WS w systemie monitorującym. W przypadku niektórych 
polskich projektów wynik został wgrany jako załącznik w module kontroli lub depesz wewnętrznych, 

w przypadku czeskich projektów wynik został jedynie odnotowany w karcie kontrolnej.
21

  

  

Podobnie jak w przypadku zatwierdzania częściowych 
RR, czescy i polscy kontrolerzy stosują inne karty 
kontrolne, a także inny sposób wgrywania/wypełniania 
informacji w systemie monitorującym. Czeskie KK zostały 
podzielone w następujący sposób:  

• kontrola wymogów formalnych (20 pytań)  

• kontrola projektu (28 pytań)  

• kontrola finansowa (19 pytań)  

• kontrola końcowa (21 pytań).  

 

 

  

                                            
20

 Dane podane w dalszej części dotyczą studiów przypadków  
21

 W KK projektu z reguły wgranej jako załącznik wpisu dotyczącego kontroli  

Na przykład, odpowiedź na 

pytanie z karty kontrolnej 

WoP:  

 „Czy wnioskowane wydatki są zgodne 

z planem finansowym w MS2014+” 

mogłaby zostać udzielona 

automatycznie na podstawie danych 

wprowadzonych już w MS2014+.  
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Karty kontrolne za cały projekt zawierają mniej pytań niż częściowe KK. Tak samo jak w przypadku 
kontroli częściowej, również w zbiorczych KK pojawia się część pytań „nieistotnych”, np. w kontroli 
finansowej aż 9 spośród 19 pytań, w obrębie projektów ze studiów przypadków. Pytania z KK nie są 
powiązane z systemem monitorującym, są więc skierowane również na informacje, które można ustalić 
bezpośrednio z systemu, patrz szare pole wyżej.  

System polskich kart kontrolnych nie jest jednolity. W ramach studiów przypadków dotyczących 
polskich projektów do systemu monitorującego wgrywane były jako załącznik dwie karty kontrolne – 
dotycząca kontroli projektu oraz kontroli finansowej.  

Problemowym pozostaje fakt, że początek weryfikacji zbiorczej bardzo często ulega opóźnieniu 
z powodu oczekiwania na zatwierdzenie częściowych RR.   

Z wywiadów z beneficjentami ponadto wynika, że przedkładanie RR za projekt w obu językach wymaga 
sporo czasu i wysiłku administracyjnego. Zdaniem kontrolerów w zasadzie nie ma potrzeby 
tłumaczenia raportów na drugi język, niż ten, którym główny kontroler płynnie włada. Zdaniem 
niektórych kontrolerów nieczęsto zachodzi sytuacja, w której kontroler partnera projektu wymagałby 
wglądu do danego raportu.  

Zalecenia  

► Przedkładanie RR za projekt tylko w języku Głównego Beneficjenta.  

► Automatyzacja odpowiedzi na wybrane pytania w obrębie wszystkich kart kontrolnych.  

► Ujednolicenie systemu wgrywania kart kontrolnych i wyników weryfikacji przez Wspólny 

Sekretariat do systemu monitorującego.  

► Dokonanie rewizji pytań w kartach kontrolnych w celu zmniejszenia liczby pytań nieistotnych.  
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3.2 Kontrola udzielania zamówień publicznych  

W zakresie kontroli udzielania zamówień publicznych uwidacznia się specyficzna procedura 
postępowania, stosowana na szczeblach krajowych. Czescy kontrolerzy weryfikują udzielanie 
zamówień publicznych w trzech fazach, podczas gdy polscy – w jednej obowiązkowo i w jednej – 
dobrowolnie. Wymagania administracyjne i czasowe w zakresie kontroli udzielania zamówień 
publicznych są zatem jednoznacznie większe dla czeskich benefincjentów i kontrolerów.  

Kontrola zamówień publicznych jest ukierunkowana w pierwszym rzędzie na weryfikację poprawności 
procesu wyłonienia dostawcy i ocenę zawartej umowy. Choć Wspólna metodyka kontroli zawiera 
podstawowe ramy dotyczące zasad kontroli zamówień publicznych, kontrolerzy kierują się przede 

wszystkim przepisami prawa krajowego
22

. Udzielanie zamówień publicznych jest sprawdzane we 
wszystkich projektach, w ramach których wnioskowana jest refundacja wydatków na podstawie 
zrealizowanych przetargów.  

3.2.1 Kontrola udzielania zamówień publicznych po stronie czeskiej  

Zidentyfikowano dwa obszary problemowe – fazy kontroli oraz karty kontrolne, powodujące 
utrudnienia w realizacji procesu kontroli zamówień publicznych. Zostały one szczegółowo opisane 
w kolejnych podrozdziałach.  

3.2.1.1 Fazy kontroli  

Weryfikacja udzielania zamówień publicznych, realizowana w trzech fazach prowadzi do dużej ilości 

kontroli częściowych w zakresie poszczególnych projektów, aczkolwiek liczba zidentyfikowanych 

uchybień jest stosunkowo mała (spośród prawie 300 uchybień zidentyfikowanych w MS2014+ tylko 16 

dotyczyło zamówień publicznych – patrz również zadanie nr 3).  

Po stronie czeskiej udzielanie zamówień publicznych poddawane jest kontroli w trzech fazach, 

a mianowicie:  

• Kontrola specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

• Kontrola przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia lub przetargu przed zawarciem umowy 
o realizację zamówienia lub przed wstrzymaniem danego postępowania  

• Kontrola zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – podpisanej umowy/projektu 
aneksu do umowy/zawartego aneksu do umowy.  

Beneficjenci mają obowiązek przedkładania kontrolerowi dokumentów
23

 w  każdej fazie procesu 

udzielania zamówień publicznych. Kontroler dokona ich weryfikacji w ciągu 10 dni roboczych, po czym 

informuje danego beneficjenta o wyniku kontroli, wysyłając do niego list lub e-mail, aczkolwiek inna 

komunikacja odbywa się równolegle za pośrednictwem systemu monitorującego; nie ma również 

wskazanej możliwości użycia skrzynki danych.  

Każdy beneficjent realizujący zamówienie publiczne jest więc poddawany co najmniej trzem kontrolom 

dotyczącym jednego zamówienia publicznego. Niektóre projekty sprawdzane były ponad 20-krotnie 

podczas jednego cyklu projektowego. Taka ilość kontroli wymaga dużych nakładów administracyjnych 

i czasowych ponoszonych przez wszystkich biorących w nich uczestników. Pomimo wysokiej ilości 

kontroli (834 kontroli) zidentyfikowano bardzo niewiele uchybień (64 uchybień) i nałożono jeszcze mniej 

sankcji (23 sankcji).
24

  

Tym niemniej, zgodnie z wypowiedzią Centrum, liczba zidentyfikowanych uchybień nie odzwierciedla 

w pełni rzeczywistości, gdyż wiele uchybień zostaje wykrytych właśnie w trakcie wielostopniowej 

kontroli, a beneficjenci są wzywani do ich usuwania. Uchybienia nie muszą więc być ujęte 

w statystykach w sytuacji, gdy beneficjent np. dostosuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia 

                                            
22

 Czeska kontrola kieruje się przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych (134/2016 Dz. U. Republiki 
Czeskiej) oraz Wytycznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w okresie programowania 2014–2020  
Polska kontrola kieruje się przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz 
Załącznikiem do Podręcznika beneficjenta 23.  
23

 Szczegółowe zestawienie dokumentów podano w Instrukcji metodycznej 34.  
24

 Na podstawie danych udostępnionych przez CRR, za okres od sierpnia 2016 r. do września 2019 r.  
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do wymogów przewidzianych w instrukcji. W badanej próbie nie można było potwierdzić informacji na 

temat liczby wykrytych i poprawionych błędów.  

Obowiązkowa kontrola w trzech fazach w pewnym stopniu przenosi część odpowiedzialności za 

poprawność realizacji zamówienia z beneficjenta na kontrolera. Prawie ciągła kontrola może 

powodować utratę motywacji beneficjenta do przedkładania wszystkiego zgodnie z przepisami, gdyż 

w ciągu kilku dni roboczych otrzyma on uwagi czy zastrzeżenia, na podstawie których może wszystko 

poprawić. W wywiadach kontrolerzy wzmiankowali uczucie, że są oni bardziej doradcami aniżeli 

kontrolerami, szczególnie podczas drugiej fazy kontroli. Gdyby jednak weryfikacja pierwszej i drugiej 

fazy udzielania zamówień publicznych była nieobowiązkowa, kontrolerzy mieliby większe możliwości 

czasowe na udzielanie beneficjentom porad i konsultacji.  

 

Ponadto, kontrole w trzech fazach częściowo zachodzą na siebie, ewentualnie beneficjenci składają 

podobne dokumenty w kilku fazach, na przykład specyfikację zamówienia, co jest nieuniknionym 

aspektem w ten sposób ustalonego systemu. 

Częścią kontroli w fazie trzeciej jest weryfikacja 

ewentualnych aneksów do umowy, również realizowana 

w dwóch fazach, czyli:  

• Ocena projektu aneksu do umowy  

• Ocena zawartego aneksu do umowy.  

Zdaniem kontrolerów wystarczająca byłaby weryfikacja 

jedynie zawartego aneksu, co zmniejszyłoby czasochłonność oraz poziom wysiłku administracyjnego 

fazy trzeciej.  

W kontroli zamówień publicznych przewijają się dwa aspekty. Prewencyjny, mający na celu 

minimalizację liczby zbyt późno wykrytych uchybień, co może mieć negatywny wpływ na error rate na 

poziomie programu. Drugim aspektem jest obciążenie administracyjne, które jest nieodzownie 

związane z systemem, a jednocześnie ryzyko nieetycznego zachowania, gdy beneficjent może zdawać 

się na to, że ewentualne błędy zostaną wykryte przez kontrolera, przez co beneficjent może nie być 

dostatecznie motywowany do poświęcania należytej uwagi zamówieniom publicznym.  

Do dokonania oceny, który ze wzmiankowanych aspektów przeważa, w niniejszej ewaluacji nie można 

udzielić wystarczająco mocnych wniosków popartych danymi. Zgodnie z wypowiedzią CRR, kilka lat 

temu odbyła się dyskusja na temat pozostawienia lub uchylenia kontroli wielostopniowej, jej wynikiem 

było pozostawienie dotychczasowych procedur.  

W pięciu czeskich projektach, przeanalizowanych w ramach niniejszej ewaluacji najwięcej zastrzeżeń 

zgłoszono zawsze w pierwszej fazie kontroli. Cztery projekty otrzymały zastrzeżenia w pierwszej fazie 

(np. jeden z projektów otrzymał 13 zastrzeżeń w pierwszej fazie kontroli udzielania zamówień 

publicznych), dwa projekty nawet kilka razy. Dwóch czeskich beneficjentów nie dokonało zmian 

w zamówieniach publicznych na podstawie zastrzeżeń, nałożono więc na nich sankcje (z powodu braku 

zachowania transparentności). Powyższe stwierdzenie zatem częściowo potwierdza wyżej przytoczone 

twierdzenia kontrolerów, iż beneficjenci często nie stosują się do zastrzeżeń. Gdyby beneficjenci 

stosowali się do otrzymanych zastrzeżeń, to w ramach wybranej próby wszystkie kontrole zakończyłyby 

się bez stwierdzenia uchybień, a sankcje oraz cel kontroli ex-ante można by uważać za osiągnięte. 

Niemniej jednak miało to miejsce tylko w 3 spośród 5 analizowanych projektów.  

                                            
25

 Na podstawie danych udostępnionych przez CRR, za okres od sierpnia 2016 r. do września 2019 r.  

Z wywiadów z kontrolerami wynikło, że aktualne ustalenia procedur procesu kontroli 

udzielania zamówień publicznych nie są uważane przez nich za najbardziej właściwe. 

Mają oni wrażenie, że zastrzeżenia do dokumentacji zgłoszone przez nich w pierwszej lub 

drugiej fazie nie są uwzględniane przez beneficjentów podczas składania dokumentów w trzeciej 

fazie.  

Spośród 232 kontroli fazy 

pierwszej zidentyfikowano 

23 uchybień.  

Z kolei spośród 212 kontroli 

fazy drugiej zidentyfikowano 19 

uchybień.
25
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W celu porównania skuteczności systemu kontroli zamówień publicznych po stronie czeskiej i polskiej 

analizie poddano również 5 polskich partnerów. W ramach analizowanej próby żaden z polskich 

beneficjentów nie przedłożył dokumentacji do kontroli ex-ante. W przypadku czterech beneficjentów 

kontroler każdorazowo wysyłał ponad 10 konkretnych zastrzeżeń dotyczących danego przetargu, 

w dwóch projektach pod koniec kontroli stwierdzono uchybienie, a w jednym z nich nałożono również 

sankcję, od której beneficjent złożył bezskuteczne odwołanie.  

Ogółem liczba konkretnych punktów zarzucanych beneficjentom w ramach kontroli zamówienia 

publicznego danej próby projektów po stronie czeskiej wynosi 52 (w ramach wszystkich faz kontroli 

zamówienia publicznego), a po stronie polskiej 57 (próba obejmowała jedynie kontrolę ex-post).  

W świetle powyższego wynika, że nawet trzystopniowa kontrola zamówień publicznych nie zapewni 

całkowitej poprawności procedur realizowanych przez beneficjentów, a liczba uchybień, wykrytych 

podczas kontroli (czy to naprawionych przez beneficjenta w ramach wezwania do naprawy, czy 

prowadzących do stwierdzenia uchybienia i naprawy finansowej), w badanej próbie była podobna po 

stronie czeskiej i polskiej.  

3.2.1.2 Karty kontrolne (KK)  

Duża ilość kart kontrolnych, niezbędnych do kontroli realizowanej w trzech fazach, powoduje 
utrudnienia w zakresie orientacji w dokumentach, wydłużając czas kontroli.  

Tak samo jak w przypadku pozostałych typów kontroli, do weryfikacji stosowane są karty kontrolne 

wskazane w Instrukcji metodycznej nr 34. W tym przypadku kontrolerzy używają ponad 40 różnych 

kart kontrolnych do wszystkich rodzajów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w obrębie 

wszystkich trzech faz kontroli. Z uwagi na dużą ilość kombinacji rodzajów zamówień publicznych i faz 

kontroli, liczba KK jest w pewnym stopniu zrozumiała, niemniej jednak po połączeniu dwóch faz kontroli 

liczba KK uległaby zmniejszeniu, co uprościłoby zorientowanie się w nich.  

Niektóre KK są bardzo krótkie, np. KK dotycząca 

bezpośredniego zakupu zawiera tylko pięć pytań. Inne 

typy KK mają zdecydowanie większą ilość pytań (prawie 

90 pytań), jednak w ramach projektów ze studiów 

przypadków wiele spośród tych pytań zostało 

oznaczonych jako nieistotne.  

Na początku okresu programowania 2014–2020 karty kontrolne wgrywane były jako załącznik do 

modułu kontroli, a ich forma nie była ujednolicona nawet w obrębie jednego dokumentu. Aktualnie KK 

są wypełniane wprost w systemie monitorującym, a dzięki ich jednolitemu charakterowi łatwiej się 

w zorientować. Informacje na temat kontroli udzielania zamówień publicznych występują w różnych 

miejscach w systemie, można je znaleźć na przykład:  

• w depeszach wewnętrznych  

• w module kontroli  

• w zakładce zamówienia publiczne w module wniosku.  

W chwili obecnej karty kontrolne są przejrzyście umieszczone w systemie monitorującym. Jednak 

odnalezienie innych dokumentów jest stosunkowo trudne, a to wydłuża całkowity czas kontroli. 

W obrębie projektów z analizowanej próby nie ujednolicono systemu wgrywania zastrzeżeń do 

poszczególnych faz kontroli udzielania zamówień publicznych. Niektóre zostały wpisane bezpośrednio 

w tekst depeszy wewnętrznej, niektóre zostały dołączone w charakterze załącznika depeszy (format 

doc i pdf), a w jednym przypadku depesza wewnętrzna odsyłała do konsultacji telefonicznej.  

Zalecenia  

► Rozważenie redukcji liczby faz kontroli zamówień publicznych. Na przykład: udobrowolnienie 

pierwszej fazy kontroli, tak aby beneficjenci, w razie zainteresowania, mogli z niej skorzystać 

i zastosować się do jej zastrzeżeń w obowiązkowej fazie drugiej (CZ).  

► Komunikowanie się wyłącznie przy użyciu depeszy wewnętrznych w systemie monitorującym.  

W jednej karcie kontrolnej 51 

pytań z 89 oznaczono jako 

nieistotne.  
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Zalecenia  

► Dokonanie rewizji pytań w kartach kontrolnych w celu ukierunkowania ich tylko na istotne 

informacje i zmniejszenia ilości pytań, na które udzielono odpowiedzi NR (nieistotne).  

► Zmniejszenie ilości kart kontrolnych i utworzenie ogólniejszych KK, odpowiednich do sytuacji, 

gdy KK zawiera minimum specyficznych pytań, tak aby ułatwić kontrolerom zorientowanie się 

w KK.  
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3.2.2 Kontrola udzielania zamówień publicznych po stronie polskiej  

Po stronie polskiej proces kontroli udzielania zamówień publicznych jest prostszy pod względem 

czasowym, jak również administracyjnym. Przede wszystkim dlatego, że beneficjenci mają obowiązek 

przedkładania dokumentacji do kontroli tylko w ostatniej fazie procesu udzielania zamówień 

publicznych, czyli dopiero po podpisaniu umowy. Dobrowolnie mogą oni wystąpić z prośbą o ocenę 

także i przed podpisaniem umowy.  

Fazy zostały więc podzielone w następujący sposób:  

• Ex-ante (dobrowolna)  

• Ex-post  

Z kontroli w trybie ex-ante beneficjent może skorzystać dobrowolnie, wysyłając wniosek 

o przeprowadzenie oceny oraz wszystkie istotne dokumenty. Choć kontrola ex-ante ma raczej 

charakter prewencyjnych czy doradczy, może być bardzo korzystna dla beneficjenta. Po odpowiednim 

uwzględnieniu uwag kontrolerów beneficjent uzyskuje pewność, że obowiązkowa kontrola ex-post 

przebiegnie bez większych problemów.  

Z wywiadów z polskimi kontrolerami nie wynika jednoznacznie, czy ocena ex-ante jest przez nich 

postrzegana jako pozytywna lub negatywna. Według szacunku kontrolerów, z tego typu kontroli 

dobrowolnie korzysta ponad połowa benficjentów, a więc pomimo dobrowolnego charakteru ocena ex-

ante jest wykorzystywana w stosunkowo dużym zakresie. Ze strony kontrolerów możliwa byłaby 

administracja nawet większej liczby wniosków o przeprowadzenie oceny ex-ante, bowiem w wywiadach 

stwierdzili, że dysponują odpowiednim potencjałem czasowym.  

Kontrolerzy z reguły przeprowadzają ocenę ex-post w wyznaczonym terminie. Atutem jest to, że 

standardowo nie jest wymagane wysyłanie i weryfikacja wszystkich załączników. Kontroler sprawdza 

jedynie zwycięską ofertę bez załączników, a w razie potrzeby może zażądać dodatkowych informacji 

i załączników. 

Tak samo jak w przypadku pozostałych typów kontroli system wgrywania kart kontrolnych do systemu 
monitorującego jest niejednolity. To samo dotyczy formy 
kart. Karty kontrolne mogą różnić się w zależności od 
województwa, zarówno pod względem formy, jak i liczby 
pytań. Podczas rozmów z kontrolerami pojawiła się 
opinia, że dobrze byłoby mieć ujednolicone karty 
kontrolne. Różnice w zakresie wgrywania dotyczą nie 
tylko kart kontrolnych, ale także większości dokumentów, 
takich jak na przykład protokół z kontroli.  

Polscy kontrolerzy uważają, że beneficjenci są w stanie stosunkowo łatwo opanować 

naprawę zidentyfikowanych uchybień, o ile jest to możliwe. Największy odsetek 

uchybień, zdaniem kontrolerów, dotyczy zmian w umowach, ewentualnie 

niedozwolonego zawężenia kręgu wykonawców mogących się ubiegać o zamówienie.  

Wpisy dotyczące kontroli 

w module Zamówienia 

publiczne w sekcji danych 

wniosku występują tylko 

w jednym z trzech zrealizowanych 

zamówień, mimo że zostały odnotowane 

w module kontroli.  

Zalecenia  

► Ujednolicenie systemu wprowadzania danych i wgrywania kart kontrolnych do systemu 

monitorującego MS2014+  
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3.3 Kontrola na miejscu  

Kontrola na miejscu na próbie projektów sprawdza realizację kluczowych działań, korzystanie 
z dofinansowania, przestrzeganie zasad promocji itp. W ramach kontroli na miejscu można stwierdzić 
stosunkowo niski poziom uchybień; czescy kontrolerzy przeprowadzili 47 kontroli na miejscu, a tylko 

w pięciu przypadkach zidentyfikowano uchybienie.
26

  

Próba projektów do kontroli na miejscu wybierana jest w oparciu o analizę ryzyka, która odbywa się 
dwa razy w ciągu okresu sprawozdawczego dla czeskich i polskich projektów. Są one następnie ujęte 
w planie kontroli wgranym do systemu monitorującego. Projekty mogą być poddawane kontroli również 
pozaplanowo, w uzasadnionych wypadkach, takich jak wykrycie wskaźników oszustwa, na podstawie 
wyników kontroli innych organów, wniosku o zmianę Decyzji/Umowy itp.  

W trakcie realizacji tej części Projektu zidentyfikowaliśmy trzy obszary problemowe w częściowym 
procesie kontroli na miejscu, które opisano dalej:  

3.3.1.1 Karty kontrolne, protokół z kontroli  

Tak jak w przypadku weryfikacji administracyjnej, również do kontroli na miejscu stosuje się karty 
kontrolne. Polskie KK nie są ujednolicone na szczeblu krajowym i mogą różnić się w zależności od 
województwa. Czeskie kontrole stosują KK z instrukcji metodycznej 34.  

Karta kontrolna ma 62 pytań, w których występują 
zdublowania i niejasna terminologia, na przykład 
„monitorovací ukazatele” (wskaźniki monitoringowe) 
w znaczeniu „indikátory”. Ponadto KK jest wspólny 
również dla wizyty monitoringowej, co może stwarzać 
wrażenie nieprzejrzystości.  

Po przeprowadzeniu kontroli na miejscu kontrolerzy 
sporządzają protokół z kontroli. Wzór protokołu dla 
czeskich kontroli znajduje się w Instrukcji metodycznej 
nr 34. Zawiera ona wiele przypisów, które nie zawsze są 
spójne, a w niektórych przypadkach są ze sobą 

sprzeczne bądź zdublowane (np. przypis nr 10 i 11
27

), 
ewentualnie są niepotrzebnie szczegółowe i zawiłe 
(przypis nr 9).  

  

Zalecenia  

► Dokonać rewizji pytań w karcie kontrolnej w celu eliminacji zdublowanych pytań.  

► Ujednolicenie terminologii w obrębie całej dokumentacji programowej, łącznie z kartami 

kontrolnymi.  

                                            
26

 Na podstawie danych udostępnionych przez Centrum Rozwoju Regionalnego, za okres od sierpnia 2016 r. do 
września 2019 r.  
27

 Przypis 10: Należy podać opis ustaleń kontrolnych z podziałem na określone tematy przedmiotu kontroli, 
oznaczenia dokumentów i materiałów, w oparciu o które dokonano ustaleń kontrolnych, oraz przytoczenie 
naruszonych przepisów prawnych)  
Przypis 11: Należy podać oznaczenia dokumentów i materiałów, w oparciu o które dokonano ustaleń 
kontrolnych, oraz przytoczyć naruszone przepisy prawne.  

Pytania w karcie kontrolnej:  

 „Jeżeli projekt generuje 

przychody, to czy przychody 

projektu są deklarowane, poprawnie 

ewidencjonowane i wykazywane?” 

a „Jeżeli przychody nie były 

zaplanowane we wniosku, to czy 

przychody w projekcie zostały 

zadeklarowane, poprawnie 

zaewidencjonowane i wykazane?” są 

zdublowane.  
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3.3.1.2 Zakres kontroli na miejscu 

Kontrola na miejscu częściowo pokrywa się z weryfikacją administracyjną. Powodem są przede 
wszystkim niektóre pytania w kartach kontrolnych, 
ukierunkowane na informacje, które można ustalić bez 
konieczności odwiedzenia miejsca realizacji projektu (na 

przykład: pytania nr 16 i 34 w czeskiej KK).
28

  

Kontrole są zbyt drobiazgowe, bez wnoszenia 
szczególnej wartości dodanej. Z kolei nie do końca 
wykorzystywana jest możliwość sprawdzenia 
konkretnego działania z uwagi na fakt, że kontroler 
znajduje się bezpośrednio na miejscu realizacji projektu.  
  

  

Zalecenia  

► Większe ukierunkowanie kart kontrolnych na pytania dotyczące wdrażania projektu 

bezpośrednio na miejscu.  

► Przeredagowanie lub wyeliminowanie pytań, na które można uzyskać odpowiedź w ramach 

weryfikacji administracyjnej lub które są ukierunkowane na wymogi formalne, które można 

ustalić bez względu na kontrolę na miejscu.  

► W ramach kontroli dokumentów – sprawdzanie tylko oryginałów dokumentów, co stanowi jeden 

z obowiązkowych etapów kontroli na miejscu.  

► Z uwagi na stosunkowo małą liczbę przeprowadzanych kontroli na miejscu – rozważenie 

wsparcia wykorzystania instytutu wizyty monitoringowej, która może być ukierunkowana 

bezpośrednio na sprawdzenie realizacji kluczowych działań i jest o wiele łatwiejsza pod 

względem administracyjnym. Wizyta może jednocześnie wesprzeć komunikację pomiędzy 

beneficjentem a kontrolerami. Kontrolerzy będą mieli większe rozeznanie na temat biegu 

projektów, co pozwoli im efektywniej przeprowadzać kontrolę administracyjną  

  

                                            
28

 Q16b: Czy majątek nabyty z projektu jest własnością danego partnera  
Q34: Czy kontrolowany podmiot prowadzi księgowość pełną/uproszczoną w zakresie wydatków dotyczących 
projektu  

Kontrole na miejscu są 

uważane przez kontrolerów 

za stosunkowo mało 

efektywne ze względu na 

duży wysiłek administracyjny 

i czasochłonność przygotowań, a także 

realizacji kontroli w porównaniu do ilości 

stwierdzonych uchybień.  

Na przykład, poddając kontroli jeden polski projekt, zapewniono koordynację kontrolera 

i Organu Audytowego, tak aby podczas przeprowadzania kolejnych kontroli nie 

sprawdzano tych samych kwestii. Proces kontroli był więc bardziej efektywny pod 

względem czasowym i administracyjnym zarówno dla kontrolera, jak i beneficjenta 
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3.3.1.3 System monitorujący MS2014+  

System wprowadzania informacji i wgrywania dokumentów do systemu monitorującego jest 
niejednolity. Protokoły z kontroli wgrywane były w studiach przypadków zarówno w formie załącznika 
do wpisu dotyczącego kontroli, jak i w module kontroli na miejscu.  

Protokół z kontroli nie jest wgrywany do systemu monitorującego, lecz wysyłany pocztą lub za 

pośrednictwem skrzynki danych.
29

 Z wywiadów z kontrolerami wynika, że taka procedura jest przez nich 

postrzegana jako bardziej odpowiednia, gdyż zgłaszane przez beneficjentów ewentualne skargi 

dotyczące protokołu trudno administrować w systemie monitorującym. Kontrolerom łatwiej dokonywać 

zmian w protokole poza systemem i wgrywać do niego dopiero finalną wersję. Ustalenia procedur 

w systemie nie umożliwiają zatem administrowania całego procesu kontroli.  

Zalecenia  

► Ujednolicenie systemu wgrywania wszystkich dokumentów dotyczących kontroli na miejscu dla 

wszystkich beneficjentów oraz odpowiednie dostosowanie systemu monitorującego w celu 

umożliwienia administrowania całego procesu w tym systemie.  

                                            
29

 Zgodnie z Regulaminem kontroli systemu monitorującego MS2014+ nie można użyć do wysyłania 
dokumentacji kontrolnej (protokół z kontroli, powiadomienie itp.). 

Karta kontrolna jednego z projektów objętych studiami przypadków została 

zeskanowana i wgrana do systemu monitorującego w taki sposób, że nie 

można było odczytać poszczególnych stron dokumentu. Do tegoż projektu 

wgrano jedynie częściowo wypełniony Protokół z kontroli.  
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