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Rodzaje czynności kontrolnych:

-Wizytacja w miejscu – stanowi element kontroli
administracyjnej i przeprowadzana jest na etapie obsługi wniosku o
przyznanie pomocy i wniosku o płatność (Przeprowadzana jest na
zlecenie komórki zajmującej się obsługą).

-Kontrola na miejscu – czynności kontrolne wykonywane na
etapie obsługi wniosku o płatność oraz w okresie związania celem w
miejscu realizacji operacji, celem sprawdzenia poprawności realizacji
operacji oraz wszystkich oświadczeń i deklaracji beneficjenta, jak
również, wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań.

KONTROLA EX POST - w trakcie przeprowadzania kontroli ex post
czynnościom kontrolnym podlega cała operacja.
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Procedura kontroli:

- otrzymanie zlecenia / pisma o kontroli,

- powiadomienie Beneficjenta (tel., fax., pismo informujące podmiot 
kontrolowany o terminie i zakresie czynności kontrolnych ),

- realizacja czynności kontrolnych u Beneficjenta,

- sporządzenie Raportu z czynności kontrolnych.

Osoba uczestnicząca w czynnościach kontrolnych ze strony 
beneficjenta: 

- Osobą obecną w trakcie czynności kontrolnych może być 
wnioskodawca, ustanowiony pełnomocnik (wskazany we Wniosku 
o przyznanie pomocy) lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie 
do reprezentowania Beneficjenta.
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Dokumenty podlegające weryfikacji w trakcie kontroli w siedzibie 
Beneficjenta:

 Umowa o przyznanie pomocy, umowy z wykonawcami, aneksy, wniosek 
o przyznanie pomocy, wniosek o płatność, załączniki,

 plany, kosztorysy, protokoły odbiorów, dziennik budowy, projekty itp.,

 dokumenty księgowe,

 zdjęcia (przed realizacją, w trakcie, po zakończeniu) lub z przebiegu 
projektu szkoleniowego, edukacyjnego itp.

Na miejscu realizacji operacji należy:

 udostępnić obiekt, 

 udostępnić zakupiony sprzęt (karta gwarancyjna, dowód rejestracyjny). 
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WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

Zgodność lokalizacji operacji.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych weryfikowane jest czy
lokalizacja operacji jest zgodna z miejscem realizacji operacji wskazanym
w Umowie/Decyzji o przyznanie pomocy oraz

 dla inwestycji, dla których wymagany jest pozwolenie na budowę-
na podstawie danych zawartych w decyzji zatwierdzającej projekt
i udzielającej pozwolenia na budowę,

 dla inwestycji, dla których występuje obowiązek zgłoszenia
właściwemu organowi robót budowlanych – na podstawie treści
zawartych w zgłoszeniu i oświadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
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WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI
Zgodność lokalizacji operacji C.d

 W przypadku, kiedy operacja realizowana jest na dużej liczbie działek
(ponad 25) np. linia wodociągowa lub linia kanalizacyjna weryfikację
lokalizacji operacji przeprowadza się na próbie działek ( projekt,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wskazana jest
obecność osób dokładnie poinformowanych odnośnie zakresu
zrealizowanej operacji, zarówno pod kątem samej dokumentacji jak i prac
wykonanych w terenie.
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Weryfikacja zakresu rzeczowo-finansowego operacji

 Podczas wykonywania czynności kontrolnych przeprowadzanych w
miejscu realizacji operacji, weryfikacja obejmuje wszystkie elementy
wskazane w zestawieniu rzeczowo –finansowym i dotyczy to grupy
kosztów wykazanych przez Beneficjenta w zestawieniu tj.: „Koszty
inwestycyjne”, a także „Koszty ogólne.”

 W przypadku, gdy Beneficjent dołączył do Wniosku o płatność umowy
z dostawcami lub wykonawcami będące odpowiednio podstawą
wystawienia faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej, weryfikowane na miejscu są wszystkie elementy znajdujące
się w zakresie w/w umów.
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Weryfikacja zakresu rzeczowo-finansowego operacji c.d.

 Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają, o ile istnieją, inne dokumenty
potwierdzające realizację przedmiotowej operacji np.: dziennik
budowy, przedmiar robót, karty gwarancyjne, protokoły odbiorów
technicznych i inne dokumenty powstałe warunkujące użytkowanie
obiektu.

 W przypadku, gdy w skład operacji wchodzi zakup
maszyny/urządzenia/pojazdu weryfikację przeprowadza się
odpowiednio na podstawie tabliczki znamionowej, karty gwarancyjnej,
karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego itd.

 W przypadku, gdy zakres operacji obejmuje zakup rzeczy materialnych
podczas czynności kontrolnych sprawdzane jest, czy dane znajdujące
się na fakturach bądź specyfikacjach do faktur, opisujące zakupione
przedmioty są zgodne ze stanem faktycznym.
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Weryfikacja prac budowlanych 

 W przypadku, gdy przedmiotem operacji było wykonanie prac
budowlanych weryfikowane są pozycje zestawienia w oparciu o
załączony do wniosku o płatność kosztorys inwestorski, różnicowy czy
powykonawczy oraz projekt budowlany. Uzupełnieniem są : dziennik
budowy, przedmiar robót, karty gwarancyjne, protokoły odbiorów
technicznych, protokoły konieczności itd.

 Wszystkie zmiany jakie zostaną wprowadzone na etapie realizacji
operacji powinny zostać wcześniej zgłoszone do SW i odpowiednio
uzasadnione.
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Kontrola na miejscu - zakres

 W ramach kontroli na miejscu weryfikowane są m.in. zapisy dotyczące
stosowania przez Beneficjenta oddzielnego systemu rachunkowości
albo korzystania z oddzielnego kodu rachunkowego. Sprawdzeniu
podlega, czy wszystkie transakcje związane z realizacją operacji zostały
zaksięgowane na w/w kontach (Plan kont z polityki rachunkowości,
wydruk z utworzonego dla danej operacji konta księgowego ).

 W ramach weryfikacji zobowiązań Beneficjenta sprawdzane jest
nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr,
wyremontowanych budynków, budowli na które została przyznana
pomoc oraz wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem/celem.
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Najczęściej spotykane błędy dotyczą:

 Zmiana lokalizacji robót, niezgodna z przedłożonym projektem.

 Realizacja części robót na innej działce ewidencyjnej.

 Realizacja robót zamiennych niezgodnie z zapisami zawartej umowy
miedzy beneficjentem wykonawcą/ dostawcą.

 Wykonanie operacji niezgodnie z przepisami np. budowlanymi (braki
zgłoszenia, pozwolenia na budowę itp.).

 Brak wykonania niektórych robót, a umieszczenie ich

w kosztorysie powykonawczym przedstawionym do rozliczenia.

 Brak wykonania odpowiedniej (zamówionej) ilości robót/dostaw w
stosunku do wykazanej w kosztorysie powykonawczym/
inwestorskim/różnicowym lub użycie innych materiałów niż wykazane
(np. podłoga wg kosztorysu powinna być wykonana z paneli, a położono
płytki).
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 Efektem czynności kontrolnych jest raport, który zostaje
sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron (zespół kontrolny
i Beneficjent). W przypadku, gdy podmiot kontrolowany nie
zgadza się z ustaleniami zawartymi w Raporcie z czynności
kontrolnych, ma prawo wnieść umotywowane zastrzeżenia .

Zastrzeżenia należy wnieść przed podpisaniem raportu
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania , przy zachowaniu formy
pisemnej. Po wniesieniu zastrzeżeń następuje ponowna
procedura kontrolna, przy czym w określonych przypadkach
zmienia się skład zespołu kontrolującego.

- Ta procedura kończy postępowanie odwoławcze.

Raport z czynności kontrolnych
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Dziękuję za uwagę
Mariola Kowalczyk

Referat kontroli PROW

Wydział Terenów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

13


