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Kiedy prowadzone jest postępowanie 
administracyjne ?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania 
dofinansowania przyznanego na realizację projektu, tj.: 

- wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem,

- wykorzystania środków z naruszeniem procedur,

- pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia w terminie 14 dni 
kalendarzowych wzywa do ich zwrotu

Po bezskutecznym upływnie terminu określonego w wezwaniu 
odzyskiwanie środków następuje w drodze postępowania 

administracyjnego



W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub 
w terminie od środków pozostałych do rozliczenia 

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia nalicza odsetki jak dla zaległości 
podatkowych 

i wzywa do ich zwrotu w terminie 14 dni kalendarzowych 

Po bezskutecznym upływnie terminu określonego w wezwaniu 
odzyskiwanie odsetek następuje w drodze postępowania 

administracyjnego
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Etapy 

1. Wszczęcie postępowania administracyjnego

2. Postępowanie wyjaśniające/dowodowe

3. Wydanie decyzji administracyjnej

4. Odwołanie od wydanej decyzji
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Wszczęcie postępowania

• z urzędu – np. w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem
dotacji

dniem wszczęcia postępowania jest dzień dostarczenia Stronie
postępowania lub ustanowionemu pełnomocnikowi Zawiadomienia
o wszczęciu postępowania

• na wniosek Strony - np. w sprawie zastosowania ulgi w spłacie
należności

dniem wszczęcia postępowania jest dzień złożenia do Organu
I instancji pisma – wniosku o wszczęcie postępowania wraz
z określeniem jego przedmiotu
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WAŻNE

• Jeśli Strona ustanowiła pełnomocnika musi dostarczyć Organowi
I instancji stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie.

• Organ I instancji wyznacza Stronie postępowania 7 lub 14 dni
od dnia wszczęcia postępowania na złożenie wniosków i uwag co
do zebranego materiału dowodowego.

• Strona ma prawo do dokonania wglądu w akta sprawy na każdym
etapie prowadzonego postępowania. Aby skorzystać z ww.
uprawnienia należy uprzednio skontaktować się z osobą
prowadzącą postępowanie celem umówienia spotkania.

• Strona oraz jej pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Organ
I instancji o każdej zmianie adresu.
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Termin załatwienia sprawy

Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania

wyjaśniającego powinny zakończyć się nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

Sprawy szczególnie skomplikowane powinny zakończyć się nie
później niż w ciągu dwóch miesiąca od dnia wszczęcia
postępowania

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie miesiąca
lub dwóch miesięcy Organ I instancji zawiadomi Stronę wraz ze
wskazaniem przyczyn opóźnienia i wskaże nowy termin
załatwienia sprawy
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Postępowanie wyjaśniające/dowodowe

DOWODY

Jako dowód w sprawie należy dopuścić wszystko, co może
przyczynić się do wyjaśniania sprawy, a nie jest sprzeczne
z prawem. W szczególności dowodami mogą być:

• dokumenty

• zeznania świadków

• opinie biegłych

• oględziny
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Dowód z dokumentu

• Dokumenty urzędowe – zaświadczenia, oświadczenia, postanowienia
itp. mogą stanowić urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg
z dokumentu.

• Dokumenty Strony – dokumentacja projektu lub inne dokumenty
mogące przyczynić się do wyjaśniania sprawy. Strona przedstawia
oryginał dokumentu lub kopię poświadczoną przez notariusza albo przez
pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem
patentowym lub doradcą podatkowym.

Dowód z dokumentu przeprowadzany jest z urzędu (wezwanie Strony
do przedłożenia dokumentu) lub na wniosek Strony (Strona sama
przedkłada dokument).
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Dowód z zeznań świadka

• z urzędu – na wezwanie Organu I instancji

• na wniosek Strony – postanowienie Organu I instancji
o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka

Strona ma prawo brać udział w przesłuchaniu.

Organ I instancji zawiadamia Stronę o terminie i miejscu
przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka/ -ów.

Strona może zadawać pytania świadkom oraz składać wyjaśnienia.

Z przesłuchania świadka sporządzany jest protokół.



11

Wydanie decyzji 

Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem 
decyzji administracyjnej.

Na około 21 dni przed planowanym terminem wydania decyzji
Organ I instancji zawiadamia Stronę o zakończeniu postępowania
wyjaśniającego oraz wyznacza termin 7 dni do wypowiedzenia się
co do całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego.
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Rodzaje decyzji

• określająca do zwrotu kwotę nieprawidłowo wykorzystanego
dofinansowania i termin od jakiego nalicza się odsetki,

• zobowiązująca do zwrotu odsetek naliczonych w trybie
art. 189 ustawy o finansach publicznych,

• postanawiająca o zastosowaniu ulgi w spłacie należności,

• umarzająca postępowanie administracyjne z uwagi na jego
bezprzedmiotowość.
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Decyzja wydana na podstawie art. 207 ust. 9 w związku z art. 207
ust. 1 lub art. 189 ust. 3 w związku z ust. 3b określa:

• Kwotę należności przypadającą do zwrotu lub kwotę środków,
od których nalicza się odsetki

• Termin od jakiego nalicza się odsetki

• Rachunek na jaki należy dokonać zwrotu

• Termin na dokonanie zwrotu, tj. 14 dni od dnia doręczenia decyzji
ostatecznej

• Pouczenie o prawie wniesienia odwołania



Postępowania administracyjne w sprawie zastosowania ulgi w spłacie 
należności określonej w wydanej uprzednio decyzji administracyjnej 

prowadzone jest na wniosek Beneficjenta

Wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie należności należy złożyć 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
dostarczenia decyzji ostatecznej

Wniosek złożony na etapie postępowania kontrolnego lub przed 
wydaniem decyzji ostatecznie określającej kwotę do zwrotu 

traktowany jest jako przedwczesny

Organ I instancji wyda 

postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
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Decyzje w sprawie zastosowania ulgi w spłacie należności
wydawane są w oparciu o zapisy:

• art. 64 ust.1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 60 pkt 6, art. 55
i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

• art. 67a § 1 pkt 2, art. 67b § 1 pkt 2 i art. 57 § 1 i § 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

Decyzja o zastosowaniu ulgi musi być uzasadniona
względami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności
możliwościami płatniczymi dłużnika oraz interesem
Skarbu Państwa.
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Odwołanie od wydanej decyzji

• Odwołanie składane jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji

• Składane jest do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
Kapitał Ludzki – Ministra Infrastruktury i Rozwoju

• Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
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Wykluczenie z możliwości otrzymania 
środków

Wykluczenie z możliwości otrzymania środków następuje jeśli
Strona nie dokona zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia
doręczenie decyzji ostatecznej.

W przypadku wniesienia odwołania od decyzji Organu I instancji
decyzją ostateczną jest decyzja Organu odwoławczego,
tj. Instytucji Zarządzającej POKL.

Okres wykluczenia rozpoczyna się z dniem w którym decyzja stała
się ostateczną, a kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania
zwrotu tych środków.



Ulga w spłacie należności a wykluczenie z ubiegania się o środki
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Dziękuję za uwagę


