
Wskazówki dotyczące realizacji kontroli zarządczej 
w czasie pandemii COVID-19 w ramach PO WER

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji Rocznych Planów Kontroli na rok 

obrachunkowy 2019/2020 poniżej przedstawiono wskazówki  dotyczące wykonania RPK w 

zakresie  weryfikacji wniosków o płatność oraz przeprowadzania kontroli projektów i wizyt 

monitorujących w czasie pandemii COVID-19 w ramach PO WER uwzględniające możliwości 

odstępstw od zapisów  Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020, wersja 3 (dalej: Wytyczne).

Możliwość stosowania odstępstw od Wytycznych w czasie zagrożenia 

epidemiologicznego/pandemii koronawirusa została potwierdzona przez Instytucję 

Koordynującą Umowę Partnerstwa  pismem z dnia 3 kwietnia br., znak DKF-

I.7516.21.2020.AK.1, którego treść  stanowi załącznik do niniejszych Wskazówek.

WERYFIKACJA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ:

1. W przypadku zgłaszania przez beneficjentów problemów z dostępem do dokumentacji 

źródłowej, weryfikacja pogłębiona wniosku o płatność może być przesunięta na kolejny 

wniosek o płatność, składany przez beneficjentów w okresie, kiedy będą mieli dostęp 

do pełnej dokumentacji projektowej. 

Przykłady:

a) w sytuacji, gdy beneficjent nie ma dostępu do dokumentów źródłowych dla 

złożonego  np. wniosku o płatność nr 5, a planowane jest składanie kolejnych 

wniosków o płatność, IP może odstąpić od weryfikacji pogłębionej tego wniosku, ale 

powinna przeprowadzić jego standardową  weryfikację  (5% faktur i dowodów 

zapłaty). W przypadku, gdy dany wydatek (sprawdzony tylko na podstawie dowodu 

księgowego i dowodu zapłaty) budzi wątpliwości IP w zakresie kwalifikowalności, to 

powinien zostać wyłączony z wniosku o płatność i zweryfikowany we wniosku o 

płatność nr 6, czy 7, który będzie podlegał analizie pogłębionej;

b) jeżeli natomiast wniosek o płatność nr 5  jest wnioskiem końcowym 

i jednocześnie tym, który powinien podlegać weryfikacji pogłębionej, IP powinna 



wstrzymać się z jego zatwierdzaniem do momentu przekazania przez beneficjenta 

dokumentów do weryfikacji pogłębionej;

c) możliwość przeniesienia weryfikacji pogłębionej na kolejny wniosek o płatność nie 

zwalnia beneficjenta z obowiązku przekazania faktur 

i dowodów zapłaty. IP w stopniu podstawowym/standardowym dokonuje weryfikacji i 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków;

d) należy przede wszystkim pamiętać, że IP musi spełnić wymóg weryfikacji 

pogłębionej w co najmniej dwóch wnioskach o płatność beneficjenta.

WYKONANIE RPK NA ROK 2019/2020:

1. Obowiązujący na obszarze Polski stan epidemii COVID-19 spowodował trudności w 

realizacji kontroli na miejscu w tradycyjny sposób. W związku 

z tym, IZ rekomenduje, aby kontrole w miarę możliwości w jak największym stopniu były 

wykonywane zdalnie. IP niezwłocznie powinny ustalić, czy w projektach wybranych do 

kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 istnieje możliwość ich przeprowadzenia w 

formie zdalnej oraz, czy prowadzone są w nich obecnie działania, które mogły być 

„wizytowane” zdalnie, np. w formie telekonferencji.

2. W przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli w formie zdalnej jest niemożliwe z powodu 

uzasadnionych ograniczeń/problemów, jak np. brak dostępu beneficjenta do 

dokumentacji projektu, przebywanie pracowników na zasiłku opiekuńczym, kontrolę 

należy na ten moment zawiesić i przeprowadzić ją w innym dogodnym terminie. Należy 

jednak podkreślić, że zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej projekty 

wskazane jako ryzykowne w roku obrachunkowym 2019/2020 powinny być 

skontrolowane  w trybie zdalnym lub na miejscu w siedzibie beneficjenta najpóźniej do 

końca 2020 r. – przed przekazaniem przez Instytucję Zarządzającą do Komisji 

Europejskiej Rocznego Zestawienia Wydatków.

3. Nieskontrolowane projekty ze względu na okoliczności spowodowane pandemią 

COVID-19 , nie są automatycznie przenoszone do próby do kontroli na następny rok 

obrachunkowy 2020/2021, tylko realizowane są w ramach RPK 2019/2020. Natomiast 

termin ich wykonania zostaje przesunięty do końca 2020 r.

4. W przypadku gdy liczba projektów wstrzymanych do kontroli jest znaczna i ich 

wykonanie będzie wiązało się ze zbyt dużym obciążeniem administracyjnym,  IP może 

wystąpić do  IZ o zmniejszenie puli projektów do kontroli. IZ będzie podejmować 



decyzje w tej sprawie indywidualnie na podstawie analizy sytuacji w  danej IP. 

Powyższe będzie wymagało opracowania przez IP dodatkowej metodologii wyboru do 

kontroli projektów najbardziej ryzykownych.

5. W sytuacji, gdy w trakcie kontroli zdalnej pojawią się wątpliwości dotyczące 

prawidłowości realizacji projektu, które nie będą mogły być wyjaśnione w trybie pracy 

zdalnej, taki projekt należy oznaczyć jako "do kontroli na miejscu". IP powinna 

przeprowadzić re-kontrolę projektu w siedzibie beneficjenta jak tylko minie stan epidemii 

w Polsce. Niniejsze wątpliwości mogą dotyczyć, np.: braku wiarygodności dokumentów 

przekazanych do kontroli,  informacji od uczestników, że projekt nie jest realizowany lub 

innych sygnałów niosących zagrożenie wystąpienia nieprawidłowości. Decyzja o 

dokonaniu re-kontroli należy do IP.

Mając na uwadze powyższe, IP zobowiązane są do przekazania do Instytucji Zarządzającej 

PO WER pisma dotyczącego odstępstw od RPK w zakresie sposobu oraz terminu wykonania 

kontroli. W informacji należy wskazać:

- projekty, które będą skontrolowane planowo w trybie zdalnym,

- projekty, których kontrole aktualnie są wstrzymane i będą wznowione na miejscu lub 

zdalnie, jak tylko pojawi się taka możliwość, do końca roku obrachunkowego. W 

przypadku tych kontroli należy przedstawić precyzyjne uzasadnienie ich wstrzymania.

- wszelkie pozostałe informacje dotyczące odstępstw od zapisów RPK.

OPRACOWANIE RPK NA ROK 2020/2021

1. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w Polsce, nie jest wiadome, kiedy 

realizacja Rocznego Planu Kontroli będzie mogła odbywać się w standardowy sposób. 

W związku z tym, w RPK na rok 2020/2021 należy ująć zapisy dotyczące możliwości 

realizacji kontroli oraz wizyt monitoringowych w formie zdalnej zza biurka.

Przykład:

„Kontrola zza biurka” oznacza kontrolę przeprowadzoną zdalnie na podstawie 

dokumentów przekazanych przez beneficjenta za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego SL2014, a w przypadku wizyt monitoringowych poprzez, m.in. 

telekonferencje, kontakt e-mailowy i/lub telefoniczny z uczestnikami projektu oraz osobą 

prowadzącą daną formę wsparcia.



IP będzie prowadzić takie kontrole jedynie w uzasadnionych przypadkach związanych 

z wystąpieniem siły wyższej, np. zagrożeniem epidemiologicznym/stanem epidemii.

2. W części RPK opisującej metodykę doboru dokumentów i danych uczestników do 

weryfikacji pogłębionej należy uwzględnić zapis mówiący, że w przypadku gdy 

beneficjent zgłasza problem z przekazaniem dokumentów do analizy pogłębionej 

wniosku o płatność w związku z epidemią COVID-19, IP ma możliwość przesunięcia 

analizy pogłębionej na kolejny wniosek, składany przez beneficjenta w okresie, kiedy 

będzie miał dostęp do pełnej dokumentacji projektowej.

REALIZACJA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH:

1. Dokumenty do kontroli powinny być w pierwszej kolejności przekazywane przez 

beneficjenta za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014. Mogą być 

przekazywane na służbową pocztę elektroniczną kontrolera w sytuacji awarii systemu i 

konieczności pilnego procedowania sprawy. Ważne, by ścieżka audytu została 

zachowana, gdyż kontrolowane dokumenty stanowią część akt kontroli.

2. Duża część usług, które realizowano dotychczas w formie stacjonarnej może być 

kontynuowana przez beneficjentów w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym. W takiej 

sytuacji wizyty monitoringowe mogą być realizowane, np. poprzez telekonferencje (tam 

gdzie dotyczy), rozsyłanie ankiet do uczestników, rozmowy telefoniczne z uczestnikami 

projektu, rozmowy telefoniczne lub kontakt mailowy z prowadzącymi 

szkolenie/konferencję lub inną formę wsparcia. 

Przykłady realizacji wizyt monitoringowych w trybie zdalnym:

Formy wsparcia: Szkolenia/konferencje/spotkania /zajęcia na studiach 
prowadzone zdalnie:

- Zespół kontrolujący może przeprowadzić monitoring zdalny poprzez zalogowanie 

się do platformy, na której w danym dniu organizowane jest 

szkolenie/konferencja/spotkanie/wykłady.  Beneficjent powinien dostarczyć 

Zespołowi kontrolującemu login i hasło do platformy oraz umożliwić kontrolującym 

uczestnictwo w danej formie wsparcia jako obserwator z możliwością 

współdzielenia ekranu;

- w przypadku braku możliwości zalogowania do platformy kontrolujący  mogą 

poprosić beneficjenta o udostępnienie nagrania danej formy wsparcia z 



wizerunkiem prowadzącego lub zdjęć (zrzutów z ekranów pulpitu trenera na 

początku i na końcu zajęć z widoczną datą i godziną);

- w celu potwierdzenia obecności uczestników Zespół kontrolujący weryfikuje 

wygenerowane z systemu potwierdzenia obecności uczestników usługi (czas 

zalogowania i wylogowania), ewentualnie sprawdza mailowe oświadczenia 

uczestników potwierdzające udział w danej formie wsparcia lub listy obecności 

potwierdzone przez beneficjenta (e-mailem lub podpisem elektronicznym);

- kontrolujący wysyłają e-mailem ankiety do uczestników w celu uzyskania ich opinii o 

formie wsparcia (te same ankiety, które są rozdawane podczas tradycyjnych wizyt 

monitoringowych), w przypadku braku zwrotu ankiet należy skontaktować się z 

uczestnikami telefonicznie; 

- zespół kontrolujący przeprowadza rozmowę z wykładowcą (telefon, skype, inne 

komunikatory) lub wysła pytania drogą e-mailową w celu uzyskania informacji o 

przebiegu formy wsparcia, opinii o uczestnikach (wszystkie pytania zadawane 

podczas tradycyjnej wizyty monitoringowej);

- kontrolujący weryfikują również materiały szkoleniowe. 

Forma wsparcia: Doradztwo 

- Zespół kontrolujący weryfikuje formularz/kartę doradztwa danego uczestnika, którą 

beneficjent przekazuje mailowo,                                                                                              

- kontrolujący wysyła drogą mailową do uczestnika ankietę  w celu uzyskania opinii 

nt. udzielonego wsparcia/lub przeprowadza rozmowę telefoniczną;

- kontrolujący przeprowadza rozmowę z doradcą (telefon, skype, inne komunikatory) 

lub wysyła pytania drogą e-mailową w celu uzyskania informacji o przebiegu formy 

wsparcia, opinii o uczestniku (wszystkie pytania zadawane podczas tradycyjnej 

wizyty monitoringowej).

Forma wsparcia: Staże (w przypadku pracy zdalnej)

- Zespół weryfikuje przesłane drogą elektroniczną oświadczenie pracodawcy o 

odbywaniu stażu przez pracownika;



- kontrolujący przeprowadza rozmowę z pracodawcą (telefon, skype, inne 

komunikatory) w celu uzyskania opinii na temat uczestnika projektu, przebiegu 

stażu etc.;

-     kontrolujący wysyła do uczestnika ankietę w celu uzyskania opinii o formie 

      wsparcia i/lub przeprowadza z nim rozmowę telefoniczną;

- Zespół kontrolujący weryfikuje listę obecności  w formie skanu przesłanego mailem 

lub innego wydruku z systemu obecności potwierdzającego pracę zdalną (w 

zależności od tego, jaką formę potwierdzenia pracy zdalnej przyjął pracodawca);

- w przypadku nieobecności uczestników na stażu, m.in. z powodu konieczności 

opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, zawieszenia działalności przedsiębiorstwa, w 

którym odbywa się staż, kwarantanny – Zespół kontrolujący weryfikuje 

oświadczenia uczestników złożone drogą mailową (nie muszą być podpisane 

elektronicznie)  stanowiące wystarczające potwierdzenie udokumentowanej 

niezdolności do wykonywania zadań.

REJESTRACJA W SL2014 KONTROLI PRZEPROWADZONYCH  ZDALNIE W ZWIĄZKU  
Z COVID - 19

1. W karcie Kontrola w polu Rodzaj kontroli wprowadzono nową wartość: Kontrola zdalna 

(COVID-19), aby możliwe było monitorowanie wykonania realizacji RPK w zmienionym 

trybie. Zatem kontrole w trybie zdalnym, które zastępują kontrole na miejscu w siedzibie 

beneficjenta, należy zarejestrować w następujący sposób:

- Typ kontroli: Kontrola własna Instytucji na dokumentach;

- Tryb kontroli: Planowa;

- Rodzaj kontroli: Kontrola zdalna COVID-19 i należy wybrać właściwy rodzaj 

kontroli - w trakcie realizacji projektu/na zakończenie – w tym polu można/należy 

wybrać więcej niż jedną wartość.



2. W karcie Obciążenia w polu Podstawa decyzji o zwrocie wprowadzono wartość 

Nieprawidłowość (COVID-19), aby było możliwe oznaczenie kwot wydatków, które nie 

mogą być certyfikowane do Komisji, a których niekwalifikowalność jest bezpośrednim 

skutkiem wystąpienia pandemii COVID-19 i której beneficjent nie był w stanie zapobiec 

pomimo dochowania należytej staranności (zgodnie z art. 5 ust. 1 tzw. Specustawy 

wdrożeniowej). W takim przypadku beneficjent nie będzie wzywany do zwrotu środków, 

a korygowanie wydatków nastąpi w drodze pomniejszenia wydatków ujętych w deklaracji 

wydatków, a następnie we wniosku o płatność przekazanym do Komisji Europejskiej.

Powyższą wartość można wybrać w przypadku pozycji w ROP oznaczonych w polu Typ 

kwoty jako Kwota do odzyskania oraz Kwota wycofana. Szczegółowe informacje dot. 

kwoty obciążenia należy zawrzeć w polu Opis.



Zał. (1) Pismo IK UP z dnia 3 kwietnia br., znak DKF-I.7516.21.2020.AK.1
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