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Realizacja projektów PUP – VII edycja w ramach  
Działania 9.2 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020
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Efekt działania ETO w zakresie kwalifikowalność uczestników

• Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

• nałożenie korekty systemowej na Polskę na działania
w zakresie Aktywizacji zawodowej (nie dotyczy PUP/MUP).
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uczestnicy kwalifikowani do projektu na podstawie oświadczeń –
dotyczy osób długotrwale bezrobotnych

część uczestników w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miało 
odprowadzane składki ZUS – zatrudnienie było krótkotrwałe, 
incydentalne

AUDYT ETO - wyniki

NIEKWALIFIKOWALNI - bo na dzień przystąpienia do 
projektu osoby nie były bezrobotne
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STANOWISKO ETO

oświadczenie uczestników nie jest wystarczające do potwierdzenia 
kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie

konieczność weryfikacji kwalifikowalności w oparciu o dane ZUS 
- Raport ZUS–U1 oraz Raport ZUS-U2 – potwierdzenie dokonanej 
weryfikacji w systemie

konieczność „edukowania” uczestników o kryteriach 
kwalifikowalności
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Działania IK EFS
Wdrożenie rozwiązania – zaświadczenia w miejsce oświadczeń (dotyczy 
jedynie kwestii statusu na rynku pracy) 

PUP nie będzie to rozwiązanie dotyczyć, ponieważ macie Państwo 
dostęp do Raportów z ZUS i weryfikacji możecie dokonać sami;
- Tak jak wcześniej wskazywaliśmy, chcemy aby dysponowali Państwo 
wydrukami z systemu, wtedy gdy kwalifikowalność uczestnika 
potwierdzana jest oświadczeniem np. status osób długotrwale 
bezrobotnych
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Projekty PUP/MUP z VII edycji

W listopadzie br. poprosiliśmy Państwa o składanie miesięcznych 
wniosków o płatność:

 PO CO?
 DLACZEGO MIESIĘCZNE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ?

 CZY WSZYSCY BENEFICJENCI POWINNI SKŁADAĆ MIESIĘCZNE 
WNIOSKI?
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PO CO?

Regionalny Program Operacyjny WL jest na I miejscu 
w kraju, jeśli chodzi o certyfikację wydatków do KE
• Chcemy to miejsce utrzymać,
• Szybsze certyfikowanie wydatków do KE daje nam taką 

możliwość.
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DLACZEGO MIESIĘCZNE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

• Szybsze zatwierdzanie wniosków o płatność, tj. co miesiąc, 
pozwoli nam na szybsze podawanie zatwierdzonych, w nich 
kwot wydatków to KE,

• W przypadku wniosków 3 miesięcznych, okres ten wynosił 
średnio 3 miesiące.
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CZY WSZYSCY BENEFICJENCI W RPO WL POWINNI SKŁADAĆ 
MIESIĘCZNE WNIOSKI

• Nie, tylko podmioty z Osi Priorytetowych 9 i 11 RPO WL, 
z którymi WUP w Lublinie podpisał umowy o dofinansowanie,

• PUP/MUP zostały poproszone o wnioski miesięczne, gdyż środki 
na realizację projektów otrzymują z góry – ½ co miesiąc   
przyznanego limitu,

• Beneficjenci projektów konkursowych otrzymują środki 
w ramach zaliczki i w ich przypadku poprosiliśmy 
o wnioski 2 miesięczne.
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Prosimy o współpracę z opiekunem projektu

 Przed złożeniem wniosku o płatność,

 Opiekun ma możliwość na roboczo zweryfikować wniosek, tj. czy zawiera błędy, które można 
poprawić,

 Powyższe ma wpłynąć na poprawność składanego wniosku.
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Zakładka: Zwroty / korekty
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W przypadku, gdy Beneficjent uzyskał informacje, iż wykazał we wniosku o płatność 
wydatek w zawyżonej wysokości, należy niezwłocznie poinformować o tym IP, gdyż 
do momentu zatwierdzenia danego wniosku istnieje możliwość skorygowania 
wysokości danego wydatku z poziomu IP. 

Zaniechanie ww. działania może skutkować wystąpieniem nieprawidłowości 
i koniecznością zwrotu środków wraz z odsetkami (bez możliwości ponownego 
wykorzystania w projekcie).
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Błędy: 

Brak całości dokumentacji do wykazanej korekty, tj. dokumentów 
potwierdzających wykazaną korektę – np. list obecności na zajęciach, 
dokumentów rozliczeniowych oraz wyciągów potwierdzających zwrot 
środków. 
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Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli (…) Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

(LISTOPAD 2021) – Krajowa Administracja Skarbowa – Instytucja 
Audytowa dla RPO WL

ZALECENIE DLA IP: WUP nie posiada procedur zapewniających weryfikację informacji 

zawartych w oświadczeniach beneficjentów ostatecznych w ramach wniosków o udzielenie 

dofinansowania z art. 15 zzb, art. 15 zzc oraz art. 15 zze ustawy z dnia 2.03.2020

REKOMENDACJA: Należy wprowadzić procedury zapewniające weryfikację informacji 

zawartych w oświadczeniach ostatecznych odbiorców pomocy w ramach wniosków o udzielenie 

dofinansowania z art. 15 zzb, art. 15 zzc oraz art. 15 zze ustawy z dnia 2.03.2020.
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Rekomendacja podtrzymana PRZEZ Instytucje Audytową

Możliwość przyjęcia oświadczeń od beneficjentów ostatecznych w ramach wniosków o udzielenie 

dofinansowania z art. 15 zzb, art. 15 zzc oraz art. 15 zze ustawy z dnia 2.03.2020 nie 

zwalnia IP z obowiązku weryfikacji ich prawdziwości.

Odstąpienie od takiej weryfikacji jest niezgodne z zadaniami nałożonymi na podstawie art. 125 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/13 z dnia 17.12.2013.

Ta kwestia, będzie poruszana w następnym tygodniu na spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa, jak 

wiemy jest to problem ogólnokrajowy. 

Po uzyskaniu stosowanych informacji, poinformujemy Państwa, jakie rozwiązania zostaną nam 

przedstawione.
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W przypadku projektów PUP/MUP ten obowiązek, będzie musiał zostać w pierwszej 
kolejności wypełniony na Państwa poziomie, gdyż jesteście stronami  umów 
zawartych z przedsiębiorcami i macie możliwość przeprowadzenia kontroli 
przedłożonej dokumentacji do wniosku.

Najwięcej uwag na poziomie całej Polski było do oświadczenia dotyczącego spadku 
obrotów wykazywanych przez przedsiębiorców.  



Dziękujemy za uwagę!
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