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PLANOWANIE I ROZLICZANIE WYDATKÓW    
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PLANOWANIE I ROZLICZANIE WYDATKÓW    

ZATWIERDZENIE 
PROJEKTU DO 

REALIZACJI 

KONCEPCJA 
PROJEKTU, MATRYCA 

LOGICZNA, 
PRZEMYŚLANE 

DZIAŁANIA  
 I ADEKWATNY 

BUDŻET 

  REALIZACJA 
PROJEKTU, 

PONOSZENIE 
WYDATKÓW 

KONTROLA 
PIERWSZEGO 

STOPNIA 
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PLANOWANIE WYDATKÓW 

KONCEPCJA 
PROJEKTU,  

MATRYCA 
LOGICZNA,  

PRZEMYŚLANE 
DZIAŁANIA  

I ADEKWATNY 
BUDŻET 

Czy koncepcja projektu wpisuje się w cele i rezultaty programu? 

Transgraniczny charakter projektu? 

Silne partnerstwo !!! 

Jakie zadania w projekcie planujemy? 

Jakie działania podejmiemy aby zrealizować zaplanowane zadania? 

Jakimi zasobami dysponujemy (środki finansowe, zasoby ludzkie, materialne? 

Jakie produkty osiągniemy? 

Podział ról. Który partner odpowiada za dane zadanie/działanie? 

Jak rozłożymy działania projektowe w czasie? 

Czy zakładamy odchylenia w harmonogramie zadań? Jakie czynniki mogą na to wpłynąć? 
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PLANOWANIE I ROZLICZANIE WYDATKÓW 

 

. 

 

  REALIZACJA 
PROJEKTU, 

PONOSZENIE 
WYDATKÓW 

 
ZGODNE z: 
 
• postanowieniami umowy o dofinansowanie, wnioskiem 

aplikacyjnym wraz z załącznikami 
 

• przepisami prawa UE oraz krajowego, 
 

• zasadami kwalifikowalności obowiązującymi w Programie 
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KONTROLA ADMINISTRACYJNA 

 

ROZLICZANIE WYDATKÓW 

 
KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

UDZIELONYCH: 
 W TRYBACH USTAWY PZP 

ORAZ NA PROGRAMOWYCH ZASADACH KONKURENCYJNOŚCI 
 

 
KONTROLA NA MIEJSCU 

 

KONTROLA 
PIERWSZEGO 

STOPNIA 
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Anna Kosińska-Malinowska 

Iwona Głośniak 

Dagmara Chmielewska 

Arleta Glądała 

Joanna Nazwalska 

Liliana Tomiak 

Aleksandra Wawrzyniak 

Jacek Włodarczak 

KONTROLERZY  
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ROZLICZANIE WYDATKÓW   

KAŻDY ZŁOŻONY RAPORT 

PRÓBA WYDATKÓW: 

- minimum 10% wartości wydatków ujętych we Wniosku o płatność 

- nie mniej niż 5 wydatków, 

 

* warunek: w próbie musi się znaleźć minimum jeden wydatek  
z każdej kategorii wydatków przedstawionej do refundacji 

STATYSTYKA  

- 163 kontrole administracyjne po stronie polskiej, 

- zakończyliśmy 138 kontroli, certyfikowaliśmy 15,4 MLN EUR 

wstrzymane do wyjaśnienia – 424,84 TYS. EUR 

uznane za niekwalifikowalne – 19,77 TYS. EUR 

 

23 kontrole w trakcie na wartość ok 1,9 mln EUR 

USTALENIA 

 

- błędnie rozliczone diety w ramach delegacji zagranicznych (5) 

- dodatek zadaniowy nie uwzględniony w regulacjach wewnętrznych 
(2) 

- wypłata ekwiwalentu za pracę w dzień ustawowo wolny od pracy 
(2) 

- ryczałt na wydatki administracyjno-biurowe naliczony od kosztów 
przygotowawczych (1) 

- poniesienie wydatku poza okresem realizacji projektu (1) 

KONTROLA 
ADMINISTRACYJNA 
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ROZLICZANIE WYDATKÓW   

 

SPRAWDZANE JEST KAŻDE POSTĘPOWANIE 
PRZETARGOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO POWYŻEJ PROGÓW USTAWOWYCH 
(30 TYS. EUR) * 

 

* w odniesieniu do zamówień publicznych częściowo rozliczanych w projekcie 
np. postępowania na materiały biurowe, w przypadku gdy łączna kwota 

rozliczanych wydatków z jednego postępowania  
w ramach projektu jest równa lub niższa niż 4500 PLN brutto 

  

TARYFIKATOR – rozporządzenie w sprawie 
warunków obniżania wartości korekt finansowych 

oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 
związanych z udzielaniem zamówień  

z dnia 29 stycznia 2016 r. 
 

PROGRAMOWA ZASADA KONKURENCYJNOŚCI 
– 50 TYS PLN 

Zasada obowiązuje od 15.05.2017 roku, 
obowiązek publikacji w bazie 

konkurencyjności od marca 2018. 

USTALENIA 

niewłaściwe zastosowanie kryteriów oceny 
ofert (5%) 

brak publikacji ogłoszenia w bazie 
konkurencyjności (25%) 

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE 
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ROZLICZANIE WYDATKÓW   

PROJEKTY DO KONTROLI WSKAZUJE INSTYTUCJA 
ZARZĄDZAJĄCA 

NIE KAŻDY PROJEKT BĘDZIE PODDANY KONTROLI 
NA MIEJCU 

Dotychczas przeprowadziliśmy 5 kontroli  

na miejscu realizacji projektu 

KONTROLA NA 
MIEJSCU 

BRAK USTALEŃ 
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ROZLICZANIE WYDATKÓW 

SCHEMAT ZAPYTANIA 
 nazwa Partner Projektu 
 nr Umowy i tytuł projektu 
 opis problemu 
 pytanie 
 propozycja rozwiązania z uzasadnieniem 

1. KONSULTACJE INDYWIDUALNE   
 
2. ZAPYTANIA PISEMNE 
 

mail ogólny: funduszeue@lubuskie.uw.gov.pl 
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW - NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ 
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW   

 

 REFUNDACJI WYDATKÓW 

Partnerzy projektu są zobowiązani do prefinansowania 
wydatków  

w projekcie podczas przygotowania i realizacji projektu. 

Zapewnienie płynności finansowej podczas całego okresu 
realizacji do pierwszej refundacji oraz pomiędzy 
poszczególnymi transzami - HARMONOGRAM 

FAKTYCZNEGO PONIESIENIA WYDATKU 

DOKUMENT, KTÓRY NIE ZOSTAŁ W CAŁOŚCI 
ZAPŁACONY  

NIE MOŻE BYĆ UMIESZCZANY W RAPORCIE!!! 

ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI 
OBOWIĄZUJĄCE W PROGRAMIE OPISANE 

SĄ W PODRĘCZNIKU BENEFICJNETA 
(rozdział VIII) 

ZASADY 
KWALIFIKOWALNOŚCI 

ZASADA GOSPODARNOŚCI, EFEKTYWNOŚCI  
I SKUTECZNOŚCI  
wsparcie może być przyznane na wydatki, 
których rodzaj i wysokość są adekwatne i 
niezbędne do osiągnięcia celu dofinansowania.  



 
WYDATEK FAKTYCZNIE PONIESIONY pod pojęciem wydatku faktycznie 
poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako 
rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. 
UWAGA DATA PŁATNOŚCI!!! 
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W przypadku wydatków pieniężnych dokonanych gotówką – za datę poniesienia wydatku przyjmuje się datę faktycznego dokonania 

płatności: 

• koszt bezpośrednio poniesiony przez pracownika beneficjenta - niezbędne jest udokumentowanie zwrotu pracownikowi poniesionego kosztu 

przez instytucję beneficjenta. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się wówczas rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego 

beneficjenta.  

• gdy pracownik otrzymał od instytucji beneficjenta zaliczkę na poniesienie wydatków związanych z projektem, datą poniesienia wydatku jest 

data faktycznej zapłaty faktury/rachunku itp.   

OGÓLNE ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI 
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW – na co zwrócić uwagę 

 

• przekroczenie terminu obowiązującego w programie (przed rozpoczęciem 
realizacji projektu: od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do 3 m-cy 
po podpisaniu umowy) 

•  przekroczenie wartości określonej w   § 3 umowy  o dofinansowanie 

 

KOSZTY 
PRZYGOTOWAWCZE 

 

• forma zatrudnienia (ODDELEGOWANIE, ZWIĘKSZENIE ZAKRESU OBOWIĄZKÓW) 

• dodatki zadaniowe (40% wynagrodzenia zasadniczego ŁACZNIE ZE WSZYSTKICH 
ŹRÓDEŁ) 

• zakaz zawierania umów zlecenia z własnym pracownikiem 

• łączna zaangażowanie nie może przekroczyć 276 h miesięcznie 

KOSZTY OSOBOWE 



KOSZTY OSOBOWE 

MINITOROWANIE ZAANGAŻOWANIA – OŚWIADCZENIE 
warunek musi być spełniony przed zaangażowaniem osoby do projektu 
 
Limit 276 godzin miesięcznie zaangażowania zawodowego danej osoby został określony celem badania i potwierdzania, że do 
projektów będzie zaangażowany personel, który jest w stanie prawidłowo i efektywnie realizować wszystkie zadania powierzone tej 
osobie.  
 
Limit został skalkulowany jako półtora etatu w miesiącu z największą możliwą liczbą dni roboczych, tj. 1,5 etatux23 dnix8 godzin. 
  
Do limitu 276 godzin miesięcznie wlicza się: 
• łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności  
oraz 
• łączne zaangażowanie zawodowe tej samej osoby w realizację działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

beneficjenta i innych podmiotów, w tym czas pracy poświęcony na prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub spółki. 
 
Limit dotyczy wszystkich form zaangażowania (stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, innych form). 
 
Limit uwzględnia:  
w przypadku umowy o pracę – liczbę dni roboczych w danym miesiącu. 
w przypadku samozatrudnienia – liczbę godzin faktycznie przepracowanych w ramach działalności gospodarczej (również poza 
projektami). 
w przypadku pozostałych form – liczbę godzin faktycznie przepracowanych. 
 
Do limitu wliczamy również: 
• nieobecności związane ze zwolnieniami lekarskimi, 
• nieobecności związane z urlopem wypoczynkowym, 
• nieobecności związane z urlopem rodzicielskim i wychowawczym, 
• czas zatrudnienia w trakcie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. 
 
Do limitu nie wliczamy nieobecności związanych z urlopem bezpłatnym. 
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW – na co zwrócić uwagę 

• niezbędne do osiągnięcia celu projektu, odbyte przez osoby bezpośrednio 
zaangażowane w jego realizację lub uczestników projektu  

 

• wydatki na podróż i zakwaterowanie zewnętrznych ekspertów i dostawców 
usług są zaliczane do kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty 
usług zewnętrznych”.  

 

KOSZTY 
PODRÓŻY 

•  NIEKWALIFIKOWALNE są m.in.: 

• usługi świadczone i rozliczane pomiędzy uczestnikami projektu; 

 

• umowy z własnymi pracownikami – tzn. personelem zatrudnionym  
u beneficjenta w celu realizacji usług zewnętrznych (tłumacz, 
szkoleniowiec, informatyk itp.) 

 
KOSZTY EKSPERTÓW  

I USŁUG 
ZEWNĘTRZNYCH 
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KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA 

 należność z tytułu diet w przypadku podróży służbowej zagranicznej oblicza się 
z uwzględnieniem łącznego czasu pobytu pracownika poza granicami kraju 
 

 następnie, mając na uwadze § 14 ww. rozporządzenia, przedmiotowa kwota powinna zostać 
pomniejszona o koszty zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, wyliczonego każdorazowo  
w stosunku do pełnej wysokości diety. 

 

PRZYKŁAD: 

Podróż służbowa za granicą trwa do 8h, osobie delegowanej zapewniono obiad, który pomniejsza przysługującą dietę 

o 30%. 

Zgodnie z interpretacją zapisów rozporządzenia wydaną przez resort pracy, stosowaną w Programie, 30% wyliczamy od 

całej diety przysługującej na terenie Niemiec tj. 49 euro a nie od 1/3 diety.  

W prawidłowo wyliczonej wysokości pracownik powinien otrzymać 1,63 euro a nie 11,40 euro.  
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW – na co zwrócić uwagę 

 

• KATALOG WYDATKÓW: czynsz za 
biuro, ubezpieczenia budynku, 
ochrona, koszty eksploatacji, 
materiały biurowe, konserwacja, 
sprzątanie, naprawy, systemy 
informatyczne służące obsłudze 
administracyjno-biurowej projektu, 
komunikacja (telefon, faks, 
Internet, usługi pocztowe, 
wizytówki), opłaty bankowe. 

WYDATKI 
ADMINISTRACYJNO 

– BIUROWE 
(ryczałt 15% kosztów osobowych) 

Żaden z tych wydatków nie może 
być przedstawiony do rozliczenia  

w sposób rzeczywisty 
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW – na co zwrócić uwagę 

 

•Problem z wyłonieniem wykonawców 

 

•Zwiększenie wartości kontraktów min. o 30% 

 

•Zmiany zakresu rzeczowego  

INWESTYCJE 

• W przypadku wykonywania przez pracownika pracy na rzecz 
projektu w wymiarze mniejszym niż ½ etatu lub w przypadku, gdy 
otrzymuje on wynagrodzenie za pracę przy projekcie w formie 
dodatku  WYPOSAŻENIE STANOWISKA JEST NIEKWALIFIKOWALNE. 

 

• Nie sumujemy części etatów. 

WYPOSAŻENIE 



 
1. VAT – pogłębiona weryfikacja (oświadczenie przy każdym raporcie, 

sprawdzanie dekretów na dokumentach finansowych, odchodzimy od 
badania rejestrów zakupów i sprzedaży)  
 

2. POWIĄZANIA POMIEDZY PODMIOTAMI (oświadczenia) jeżeli występują 
powiązania osobowe lub kapitałowe to koszt zakupu usługi, dostawy 
powinien być przedstawiony po kosztach, bez marży (NOWA WZÓR) 
 

3. PROMOCJA  
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW – na co zwrócić uwagę 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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Anna Kosińska-Malinowska 
 
mail: anna.malinowska@lubuskie.uw.gov.pl 
tel. 95 7851 920 
 
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 
LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
 
 


