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Pan Tomasz Sieradz
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie

Szanowny Panie Dyrektorze,
w odpowiedzi na pismo z 30 czerwca 2017 r. znak: WWPP.I.0714-2 /17/AU dotyczące zapytania
o konieczność uzyskiwania od uczestników projektów oświadczeń o niekaralności karą zakazu dostępu do
środków publicznych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020, poniżej przekazuję stosowne wyjaśnienia w tym zakresie.
Uprzejmie informuję, że konieczność uzyskiwania od uczestników projektu oświadczeń o niekaralności karą
zakazu dostępu do środków publicznych została wprowadzona wraz z wejściem w życie 21 lipca 2012 r.
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz.
769). Ustawa ta nadal obowiązuje, zatem nadal istnieje konieczność uzyskania takiego oświadczenia.
Na mocy ww. ustawy sądy mogą orzekać zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „ufp”) na okres od 1 roku do lat 5,
a informacja o wyroku będzie niezwłocznie przekazywana do Krajowego Rejestru Karnego. Powyższa
ustawa dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów zbiorowych.
W związku z powyższym na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie każda Instytucja Organizująca
Konkurs (IOK) powinna zweryfikować czy projektodawca oraz partner (o ile projekt będzie realizowany
w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) nie posiada zakazu dostępu do środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ufp. Sposób weryfikacji tego wymogu należy do IOK i może przybrać
formę oświadczenia, które wnioskodawca/partner musi złożyć lub IOK może sprawdzić to w Krajowym
Rejestrze Karnym samodzielnie.
Należy pamiętać również, że zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201 nie może
zostać wybrany do dofinansowania projekt, którego wnioskodawca został wykluczony z możliwości
otrzymania dofinansowania.
Ponadto, w przypadku bezpośredniego przekazywania środków finansowych uczestnikom przez
beneficjentów projektów (np. w formie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w
formie instrumentów zwrotnych, czy w ramach dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie
społecznym) niezbędna jest weryfikacja ww. zakazu dostępu do środków wobec uczestników. W związku z
powyższym na etapie rekrutowania uczestników projektów beneficjent powinien uzyskać od uczestnika
oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ufp.
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Wymóg ten dotyczy wyłącznie bezpośredniego przekazywania środków finansowych na potrzeby
prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia nowych lub rozwoju istniejących podmiotów (np.
podmiotów ekonomii społecznej) oraz przekazywania środków w formie grantów, natomiast nie ma
zastosowania do pozostałych sytuacji np. udzielania uczestnikom wsparcia w postaci szkoleń czy stażu wraz
z wypłatą odpowiednich świadczeń wynikających z tego wsparcia.

Z poważaniem,
Aleksandra Dmitruk
Zastępca Dyrektora Departamentu
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
1. WF, WMP, WIS, WSW, WKN
2. Instytucje Pośredniczące PO WER
3. Instytucje Zarządzające RPO
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