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Załącznik Nr 1 do Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie monitorowania 
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007 – 2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości (z wyłączeniem 
działań 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10). 
 

SPRAWOZDANIE1 

w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu. 

Nr i nazwa Priorytetu 
7  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na 
Dolnym Śląsku („Edukacja”) 

Nr i nazwa działania/schematu 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych 

Nr projektu RPDS.07.02.00-02-016/09 

Tytuł projektu Pracownia przyrodnicza w każdej gminie 

Całkowita wartość projektu 
w PLN (ostatni aneks) 

23 250 035,31 PLN 

Nazwa i adres Beneficjenta 
(Partnera projektu) 

 

 

 

Rodzaj Beneficjenta (Partnera)   

Data zakończenia 
finansowego realizacji 
projektu  

31.12.2010 r. 

Okres sprawozdawczy2 Od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 

Termin końcowy zachowania 
trwałości projektu 

(wypełnia IZ RPO WD) 

 

 

                                                 
1
 Wybór odpowiedniej odpowiedzi w sprawozdaniu następuje poprzez jej zakreślenie.  

2
 Okres sprawozdawczy winien się odnosić do pełnych, zamkniętych lat kalendarzowych za wyjątkiem 

pierwszego sprawozdania i sprawozdania za ostatni rok okresu trwałości projektu. w pierwszym sprawozdaniu 
należy przedstawić dane za okres liczony od daty zakończenia finansowej realizacji projektu do końca roku 
poprzedzającego rok w którym składane jest pierwsze sprawozdanie. Za ostatni rok okresu trwałości należy 
przedstawić dane za okres od początku roku, w którym upływa okres trwałości do upływu daty okresu trwałości 
projektu. 
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I. Trwałość oraz cel projektu 

1) Czy w okresie sprawozdawczym cel projektu określony we wniosku o dofinansowanie 
został zachowany? 

 TAK 
 NIE 

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienie wraz 
z podaniem przyczyn niezachowania celu projektu). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Kto zarządza projektem po zakończeniu finansowym realizacji projektu? 

Województwo Dolnośląskie/Departament Spraw Społecznych/Wydział Edukacji i Nauki 

(beneficjent, partner, jednostka realizująca projekt, jednostka organizacyjna beneficjenta, 
operator, inny podmiot – należy wskazać rodzaj i podać pełna nazwę) 

 

3) Jeżeli projekt dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia: 

3a) Czy jest on nadal używany w projekcie?  

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY (projekt nie dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia) 

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie” proszę opisać zaistniałą sytuację). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3b) Czy dokonano sprzedaży/zbycia/dzierżawy/leasingu/wymiany zakupionego 
sprzętu/wyposażenia? 

 TAK 
 NIE  
 NIE DOTYCZY (projekt nie dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia) 

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „tak” proszę opisać zaistniałą sytuację). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3c) Czy nastąpiła zmiana miejsca użytkowania sprzętu/wyposażenia na inna niż określona we 
wniosku o dofinansowane?  

 TAK 
 NIE  
 NIE DOTYCZY (projekt nie dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia) 
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(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „tak” proszę opisać zaistniałą sytuację oraz wskazać miejsce 
użytkowania sprzętu/wyposażenia). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Czy w okresie sprawozdawczym zmieniła się forma prawna Beneficjenta, bądź zaszły 
przekształcenia własnościowe Beneficjenta?  

 TAK 
 NIE 

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „tak” proszę opisać zaistniałą sytuację). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana charakteru własności elementu 
infrastruktury projektu?  

 TAK 
 NIE  
 NIE DOTYCZY 

(Jeżeli zakreślono odpowiedź „tak”, należy opisać zaistniałe zamiany oraz ich przyczyny). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej 
w projekcie?  

 TAK 
 NIE  
 NIE DOTYCZY 

(Jeżeli zakreślono odpowiedź „tak”, należy to opisać oraz podać przyczyny). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) Czy w okresie sprawozdawczym projekt poddano zasadniczej modyfikacji mającej wpływ 
na charakter realizacji projektu?.  

 TAK 
 NIE  
 NIE DOTYCZY 

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „tak”, należy opisać zakres tej modyfikacji oraz jej przyczyny). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8) Czy w okresie sprawozdawczym projekt poddano zasadniczej modyfikacji mającej wpływ 
na warunki realizacji projektu? (w tym czy dokonano zmiany lokalizacji realizacji projektu?)  

 TAK 
 NIE  
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 NIE DOTYCZY 

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „tak”, należy opisać zakres tej modyfikacji oraz jej przyczyny 
a w przypadku zmiany lokalizacji realizacji projektu należy przedstawić szczegółowe 
wyjaśnienie wraz z podaniem przyczyn zmiany lokalizacji projektu). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9) Czy w okresie sprawozdawczym projekt poddano zasadniczej modyfikacji powodującej 
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści?  

 TAK 
 NIE  
 NIE DOTYCZY 

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „tak”, należy opisać zakres tej modyfikacji oraz jej przyczyny 
i rodzaj uzyskanych korzyści oraz przedstawić szczegółowe wyjaśnienie wraz ze wskazaniem 
w jaki sposób zmodyfikowano projekt oraz jaką korzyść i w jakiej wysokości uzyskano. 
Przykładem uzyskania nieuzasadnionej korzyści jest sytuacja, gdy na przedmiot objęty 
projektem w ramach RPO WD 2007-13 uzyskano dofinansowanie ze środków publicznych 
wspólnotowych bądź krajowych, bądź oddano go w leasing, najem; dzierżawę; uzyskano 
odsetki, zyski kapitałowe; dokonano sprzedaży udziałów/akcji po cenie wyższej niż cena ich 
nabycia; dofinansowanie projektu z innych źródeł, np. NFOŚiGW; nastąpiło umorzenie 
kredytu; uzyskano zniżkę/promocję lub rabat po rozliczeniu wydatku; skorygowano 
(obniżono) wartość dowodów księgowych rozliczonych w projekcie). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. ZASADNICZA MODYFIKACJA 

Pomiędzy przyczyną i skutkiem, o których mowa niżej musi zachodzić związek 
przyczynowo-skutkowy – jeżeli w projekcie wystąpiła łącznie przyczyna i skutek w sposób 
wskazany w którymkolwiek z nw. pytań, beneficjent wybierając odpowiedź „NIE” 
zobligowany jest uzasadnić przeświadczenie o braku związku przyczynowo-skutkowego.  

1) Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany zasadniczej modyfikacji mającej 
wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu (SKUTEK) (np. infrastruktura powstała 
podczas realizacji projektu została wykorzystana na inny niż przewidziany we wniosku cel) 
wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury (PRZYCZYNA) 
(np. sprzedano zakupione/wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne 
i prawne/poddane robotom budowlanym obiekty)? 

 TAK 
 NIE  
 NIE DOTYCZY  

(Jeżeli tak, proszę szczegółowo opisać zakres i powód modyfikacji oraz wskazać jej wpływ na 
charakter lub warunki realizacji projektu. Należy szczegółowo opisać przyczyny zmiany 
charakteru własności oraz szczegółowo określić obecny status elementu infrastruktury oraz 
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dane i status prawny obecnego właściciela infrastruktury. Należy podać związek 
przyczynowo-skutkowy pomiędzy przyczyną a skutkiem).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany zasadniczej modyfikacji mającej 
wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu (SKUTEK) wynikającej z zaprzestania 
działalności produkcyjnej (PRZYCZYNA)? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(Jeżeli tak, proszę szczegółowo opisać zakres i powód modyfikacji oraz wskazać jej wpływ na 
charakter lub warunki realizacji projektu. Należy szczegółowo opisać przyczyny zaprzestania 
działalności produkcyjnej oraz w miarę możliwości uprawdopodobnić je przekazując 
poświadczone kopie stosownej dokumentacji. Należy podać związek przyczynowo-skutkowy 
pomiędzy przyczyną a skutkiem).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany zasadniczej modyfikacji 
powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo/podmiot publiczny 
(SKUTEK) (np. na przedmiot objęty projektem uzyskano dofinansowanie ze środków 
publicznych wspólnotowych bądź krajowych, bądź oddano go w leasing, najem, odsetki, zyski 
kapitałowe, dofinansowano projekt z innych źródeł, np. NFOŚiGW, nastąpiło umorzenie 
kredytu) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury (PRZYCZYNA)?  

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(Jeżeli tak, proszę szczegółowo opisać zakres i powód modyfikacji oraz rodzaj i wysokość 
uzyskanej korzyści, w miarę możliwości uprawdopodabniając przekazane informacje 
poświadczonymi kopiami stosownej dokumentacji. Należy szczegółowo opisać przyczyny 
zmiany charakteru własności oraz szczegółowo określić obecny status elementu 
infrastruktury oraz dane i status prawny obecnego właściciela infrastruktury. zaistniałe 
zmiany i ich przyczyny. Należy podać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przyczyną 
a skutkiem). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Czy w okresie sprawozdawczym projekt uległ modyfikacji powodującej uzyskanie 
nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo/podmiot publiczny (SKUTEK) wynikającej 
z zaprzestania działalności produkcyjnej (PRZYCZYNA)? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(Jeżeli tak, proszę szczegółowo opisać zakres i powód modyfikacji oraz rodzaj i wysokość 
uzyskanej korzyści, w miarę możliwości uprawdopodabniając przekazane informacje 
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poświadczonymi kopiami stosownej dokumentacji. Należy szczegółowo opisać przyczyny 
zaprzestania działalności produkcyjnej oraz w miarę możliwości uprawdopodobnić je 
przekazując poświadczone kopie stosownej dokumentacji. Należy podać związek 
przyczynowo-skutkowy pomiędzy przyczyną a skutkiem). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

III. Wskaźniki realizacji projektu 

1) Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu określone 
w umowie/zobowiązaniu/porozumieniu o dofinansowanie projektu (obowiązujące na dzień 
zakończenia finansowego realizacji projektu) lub zatwierdzonym wniosku o płatność 
końcową zostały utrzymane?  

 TAK 
 NIE 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość docelowa wg. 
w umowy/zobowiązania/porozumienia 

o dofinansowanie projektu 
(obowiązujące na dzień zakończenia 
finansowego realizacji projektu) lub 
zatwierdzonego wniosku o płatność 

końcową 

Rok osiągnięcia 
wartości 

wskaźnika 

Stan obecny 
(na dzień 

wypełnienia 
sprawozdania) 

utrzymany/ 
zmodyfikowany 

Liczba pracowni 
przyrodniczych 

zaopatrzonych w sprzęt 
Kpl. 120 2010 utrzymany 

Liczba zakupionego sprzętu Szt. 722 2010 utrzymany 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości 
osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać przyczyny zaistniałych zmian). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2)  Czy wskaźniki rezultatu określone w umowie o dofinansowanie projektu (obowiązującej 
na dzień zakończenia projektu) zostały osiągnięte? (pytanie dotyczy jedynie projektów 
które nie osiągnęły docelowej wartości wskaźnika rezultatu na dzień złożenia Wniosku o 
płatność końcową). 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

[Do sprawozdania należy załączyć oświadczenie o osiągnięciu wskaźników. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy zakładaną wielkością docelową a osiągniętą należy opisać przyczyny]. 

Zgodnie z ostateczną wersją Zobowiązania dla realizacji projektu „Pracownia przyrodnicza w 
każdej gminie”, termin osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika rezultatu został określony 
na 2011 rok (tj. rok od daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu, która przypadała na 
dzień 22.12.2010 r.). Wartości zostały osiągnięte w wymaganym terminie, o czym 
poinformowano IZ RPO WD pismem DS-E.IV.02921-1/10  L.dz. 1795/10/2012 z dnia 
16.10.2012 r. 
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3). Czy wskaźniki rezultatu osiągnięte w związku z realizacją projektu zostały utrzymane na 
poziomie zaakceptowanym przez IZ RPO WD? 

 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość docelowa 
wg umowy/ 

zobowiązania/ 
Porozumienia o 
 dofinansowanie 

(obowiązującej na 
dzień zakończenia 

finansowego 
realizacji projektu 

Rok  
osiągnięcia 
docelowej 
wartości 

wskaźnika 

Wartość 
wskaźnika 
osiągnięta 

w roku 
docelowym 

Wartość 
osiągnięta 

w roku 
sprawozd
awczym 

(rok 
kalendarz

owy 
2013) 

Stan obecny (na 
dzień wypełnienia 

sprawozdania) 
utrzymany/ 

zmodyfikowany 

[301] liczba uczniów 
korzystających                               

z infrastruktury wspartej                  
w wyniku realizacji projektu 

Os. 
 

16 000 
 

2011 27 111   

[330] Liczba bezpośrednich 
utworzonych miejsc pracy 

Etaty 0 2011 0   

[331] w tym kobiet Etaty 0 2011 0   

[00] Liczba nauczycieli 
wykorzystujących 

eksperyment uczniowski                
w nauczaniu przyrody 

Os. 120 2011 443   

(W przypadku zmian w osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu w okresie trwałości do 
sprawozdania należy załączyć oświadczenie o osiągnięciu wskaźników i wyjaśnienia 
powodów braku utrzymania wartości wskaźnika (nie dotyczy przypadków kiedy zmiany mają 
charakter pozytywny) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

IV. VAT 

1) Czy w projekcie podatek VAT był: 

 KWALIFIKOWALNY 
 NIEKWALIFIKOWALNY 

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „niekwalifikowalny” Beneficjent w dalszej części 
pytań w zakresie „VAT” zaznacza odpowiedź „Nie dotyczy”). 

2) Czy Beneficjent posiada indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego 
wydaną przez właściwy organu podatkowy? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „tak” Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć 
poświadczoną kopię ww. interpretacji oraz zapytania do organu podatkowego wraz 
z niniejszym Sprawozdaniem).  
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3) Czy do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania wystąpiły zmiany, które wpłynęły lub 
mogą wpłynąć na – chociażby potencjalną – możliwość odzyskania podatku VAT w związku 
ze zrealizowanym projektem?  

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „tak” należy określić kwotę odzyskanego lub 
możliwego do odzyskania podatku VAT oraz opisać zmiany, które wpłynęły na możliwość jego 
odzyskania). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Czy Beneficjent poinformował pisemnie IZ RPO WD o możliwości odzyskania podatku od 
towarów i usług?  

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

5) Czy w wyniku wystąpienia zmian, które wpłynęły lub mogły wpłynąć na – chociażby 
potencjalną – możliwość odzyskania podatku VAT dokonano zwrotu środków wraz 
z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w części 
dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających 
wkładowi Funduszu?  

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „tak” należy określić wysokość kwoty podatku VAT 
oraz wysokość zwróconych środków). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) Czy w wyniku wystąpienia zmian, które wpłynęły lub mogły wpłynąć na – chociażby 
potencjalną – możliwość odzyskania podatku VAT dokonano zwrotu środków wraz 
z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w części 
dotyczącej płatności pochodzących z budżetu państwa?  

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „tak” należy określić wysokość kwoty podatku VAT 
oraz wysokość zwróconych środków). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



9 

 

7) Czy w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości Beneficjent składał co rocznie, 
zgodnie z umową/zobowiązaniem/porozumieniem o dofinansowanie projektu aktualizację 
oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz aktualizację zaświadczenia właściwego 
urzędu skarbowego potwierdzającego status Beneficjenta jako podatnika podatku VAT? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” należy podać przyczynę 

....................................................................................................................... 

 

8) Czy Beneficjent składał do urzędu skarbowego korekty deklaracji podatkowych VAT-7 za 
dany okres rozliczeniowy (dot. czynności opodatkowanych VAT w zakresie przedmiotu 
objętego projektem) umożliwiające odzyskanie podatku VAT? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

Jeżeli „TAK”, to należy: 
-opisać przyczyny złożenia korekty deklaracji): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
- wskazać korygowane pozycje deklaracji, wartość jaka była w pierwotnej deklaracji 
i wartość z korekty deklaracji): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
- opisać wpływ korekty deklaracji na prawo do odliczenia podatku naliczonego): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
- podać nazwę urzędu skarbowego, dołączyć kopie tych deklaracji oraz określić wydatki 
w projekcie nimi objęte (nazwa i kwota, w tym VAT) 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

9) Czy w okresie sprawozdawczym zmienił się status podatkowy Beneficjenta? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

Jeżeli TAK, to proszę opisać charakter zmiany statusu beneficjenta jako podatnika VAT: 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Czy: 

9a) beneficjent jest podatnikiem VAT, ale nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 
we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym? 
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 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 

 
9b) beneficjent jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany we właściwym dla siebie urzędzie 
skarbowym jako podatnik VAT zwolniony? 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 

 
9c) beneficjent jest podatnikiem VAT czynnym, ale nabycia objęte dofinansowaniem 
związane są z czynnościami zwolnionymi przedmiotowo z opodatkowania VAT? 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 

9d) beneficjent jest podatnikiem VAT, ale wykonuje wyłącznie czynności zwolnione 
przedmiotowo z VAT 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 

 
9e) beneficjent jest podatnikiem VAT, ale korzysta ze zwolnienia podmiotowego 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 

 

10) Czy Beneficjent nie jest podatnikiem VAT, co wynika z faktu, że: 

10a) nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT  

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 

10b) z uwagi na swoją formę prawną i organizacyjną nie może być podatnikiem VAT 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
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V. Generowanie dochodu w projekcie, w tym dochodu incydentalnego. 

1) Czy w ramach projektu wystapiły dochody incydentalne (np. kary umowne, środki 
uzyskane z realizacji gwarancji dobrego wykonania umowy)? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Czy Beneficjent poinformował pisemnie IZ RPO WD o uzyskaniu dochodu incydentalnego 
(np. w przypadku otrzymania wyroku sądowego lub zawarcia ugody z Wykonawcą 
i otrzymania kary umownej w wysokości innej niż pierwotnie należna; zatrzymania środków 
z tytułu realizacji gwarancji dobrego wykonania umowy)? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Czy Beneficjent dokonał zwrotu dochodu incydentalnego? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Czy projekt był objęty zasadami pomocy publicznej (w tym pomoc de minimis)? 

 TAK (należy pominąć pytania od 5 – 12) 
 NIE 

5) Czy projekt należy do typu projektów generujących dochód w rozumieniu zapisów art. 55 
ust. 1 Rozporządzenia Rady?  

(w celu ustalenia odpowiedzi, należy zastosować kurs wymiany EURO/PLN stanowiący 
średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisje Europejską 
z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie). 

 TAK 
 NIE 

(Proszę podać zastosowany kurs wymiany EURO/PLN oraz miesiąc i rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie (pierwszej wersji)). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6) Czy ankietowany projekt jest projektem generującym dochód, dla którego istniała 
możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem (na etapie wniosku o dofinansowanie – 
art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Rady)? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

7) Czy w ramach projektu  pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów lub nastąpiły 
istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej, które nie zostały wzięte pod 
uwagę w analizie finansowej sporządzanej na etapie wniosku o dofinansowanie, a które 
spełniają przesłanki przychodów o których mowa w art. 55 ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady 
wpływając tym samym na wzrost dochodu netto w stosunku do danych prezentowanych 
w analizie sporządzanej na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub w stosunku do 
danych z ostatniej aktualizacji?  

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(W przypadku odpowiedzi „tak” należy szczegółowo wyjaśnić powód i zakres wzrostu 
dochodu netto w stosunku do danych przekazanych na etapie składania wniosku 
o dofinansowanie). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8) Czy beneficjent przedstawił zaktualizowaną analizę finansową zgodnie z zapisami 
umowy/zobowiązania/porozumienia o dofinansowanie projektu?? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(W przypadku odpowiedzi „tak” proszę podać datę i sygnaturę pisma przekazującego 
zaktualizowaną analizę finansową do IZ RPO WD. w sytuacji wystąpienia zmiany poziomu 
kosztów i/lub przychodów mających wpływ na wzrost dochodu netto w stosunku do danych 
prezentowanych w analizie sporządzanej na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub 
w stosunku do danych z ostatniej aktualizacji oraz niedopełnienia obowiązku złożenia do IZ 
RPO WD zaktualizowanej analizy finansowej należy taką analizę złożyć jako załącznik do 
niniejszego Sprawozdania). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9) Czy ankietowany projekt jest projektem generującym dochód, dla którego nie istniała 
możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem (na etapie wniosku o dofinansowanie – 
art. 55 ust. 3 Rozporządzenia Rady)? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 
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10) Czy w przypadku projektu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 Rozporządzenia Rady różnica 
rzeczywiście wygenerowanych przychodów przekracza rzeczywisty koszt operacyjny 
funkcjonowania inwestycji w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

11) Czy Beneficjent dokonał zwrotu dochodu powstałego w okresie trwałości projektu 
w części procentowej otrzymanego dofinansowania? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

12) Czy na zakończenie finansowego realizacji projektu oraz w okresie trwałości Beneficjent 
składał co rocznie, zgodnie z umową/zobowiązaniem/porozumieniem o dofinansowanie 
projektu, aktualizację oświadczenia dotyczącego generowania dochodu (w tym 
incydentalnego) przez projekt? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” należy podać przyczynę 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VI. Informacja i promocja 

1) Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie 
z umową/zobowiązaniem/porozumieniem o dofinansowanie projektu? 

 TAK 

 NIE 

(W przypadku niestosowania środków informacji i promocji w zakresie wynikającym 
z umowy/zobowiązania/porozumienia należy szczegółowo podać przyczyny takiego stanu 
rzeczy). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Jakie instrumenty informacji i promocji są stosowane w projekcie w okresie trwałości? 

(Instrumentami informacji i promocji projektu są m.in. tablice informacyjne, stałe tablice 
pamiątkowe, naklejki informacyjne, billboardy, plakaty, dyplomy, certyfikaty, publikacje, 
ulotki itd.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Jeśli projekt dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia, czy jest on oznaczony zgodnie 
z wytycznymi IZ RPO WD w zakresie informacji i promocji? 
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 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” należy podać przyczynę 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VII. Polityki horyzontalne 

1) Czy zrealizowany projekt nadal jest zgodny z politykami horyzontalnymi WE(UE) 
określonymi we wniosku o dofinansowanie (w zakresie polityki ochrony środowiska, 
w zakresie polityki równych szans, w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego) 

 TAK 

 NIE 

 WPŁYW JEST NEUTRALNY 
 

2) Jakie działania podjął Beneficjent w tym zakresie w okresie trwałości projektu (poniesione 
nakłady, uzyskane efekty prowadzące do realizacji polityk horyzontalnych)? - należy 
podawać tylko te dane i informacje, które wynikają z dokumentacji projektowej (nie 
należy dokonywać dodatkowych szacunków) 

Nie dotyczy – nie poniesiono wydatków/nakładów z tym związanych. Zachowana 
zgodność z wnioskiem aplikacyjnym. 

 

VIII. Archiwizacja 

1) Miejscem przechowywania pełnej dokumentacji projektowej jest: 
A siedziba Beneficjenta – adres:  
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: 
- Wydział Edukacji i Nauki, ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław 
- Departament Budżetu i Finansów - ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław 
- Wydział Zamówień Publicznych - ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław 
B miejsce realizacji projektu – adres: …………………………………… 
C inne:………………………………………. – adres: ……………………………. 

2) Czy Beneficjent przechowuje kompletne dokumenty dotyczące projektu zgodnie 
z umową/zobowiązaniem/porozumieniem o dofinansowanie projektu?  

 TAK 

 NIE 

3) Czy w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej 
zrealizowanego projektu Beneficjent poinformował pisemnie IZ RPO WD o nowym miejscu 
przechowywania dokumentacji? 

 TAK 

 NIE 
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 NIE DOTYCZY 

 

4) Czy dokumentacja jest archiwizowana w sposób zgodny z wymogami określonymi 
w umowie/zobowiązaniu/porozumieniu o dofinansowanie projektu? 

 TAK 

 NIE 
 

IX. Inne 

 

Kontrakt z NFZ, współczynnik P3 

1) Czy w okresie sprawozdawczym nie nastąpiła przerwa w funkcjonowaniu w publicznym 
systemie opieki zdrowotnej istotna z punktu widzenia warunków konkursu w ramach 
którego realizowany jest projekt? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(Beneficjent projektu, dla którego koniecznym warunkiem realizacji było funkcjonowanie 
w publicznym systemie opieki zdrowotnej (posiadanie umowy na świadczenie usług 
zdrowotnych z podmiotami wymienionymi w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Narodowy 
Fundusz Zdrowia, właściwi ministrowie) zobligowany jest poinformować, czy nadal posiada 
kontrakt w zakresie dotyczącym dofinansowanego elementu infrastruktury. w przypadku 
utraty kontraktu beneficjent zobowiązany jest podać w jakim okresie nie posiadał kontraktu 
lub od którego dnia go nie posiada. Ponadto Beneficjent zobowiązany jest do podania 
szczegółowych informacji o statusie dofinansowanego elementu infrastruktury: czy 
w okresie braku kontraktu był on użytkowany przez beneficjenta – jeśli tak: w jaki sposób 
i w jakim zakresie, w szczególności czy użytkowanie było odpłatne). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Czy Beneficjent złożył aktualne wyliczenie współczynnika P zgodnie 
z umową/zobowiązaniem/porozumieniem o dofinansowanie projektu oraz obowiązującą 
Wytyczną programową IZRPO WD na lata 2007-2013 dotyczącą zasad dofinansowania 
projektów w ramach Priorytetu VIII „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na 
Dolnym Śląsku” oraz działania 5.4 „Zwiększenie efektywności energetycznej” RPO WD"?  

 TAK 
 NIE  
 NIE DOTYCZY 

                                                 
3
 Dotyczy Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu 8 oraz Działania 5.4 „Zwiększenie 

efektywności energetycznej” (dot. wyłącznie podmiotów leczniczych) Pozostali Beneficjenci zaznaczają 
odpowiedź „nie dotyczy”. 
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(W przypadku odpowiedzi „tak” proszę podać datę i sygnaturę pisma przekazującego 
aktualne wyliczenie współczynnika P do IZ RPO WD. w sytuacji niedopełnienia obowiązku 
złożenia do IZ RPO WD aktualnego wyliczenie współczynnika P należy aktualne wyliczenie 
złożyć jako załącznik do niniejszego sprawozdania). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Współczynnik powierzchni4 

1) Czy w okresie sprawozdawczym powierzchnia komercyjna w budynku objętym 
dofinansowaniem uległa powiększeniu? 

 TAK 
 NIE  
 NIE DOTYCZY 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” należy wyliczyć i przedstawić aktualny 
współczynnik powierzchni. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Operator5 

1) Czy infrastruktura, powstała w wyniku udzielonego wsparcia została przekazana 
/oddana w użytkowanie/zarządzanie operatorowi? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” należy szczegółowo podać nazwę i formę prawną 
wybranego operatora 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Czy wybrany operator jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” należy podać formę i zakres powiązania operatora 
z Beneficjentem 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                 
4
 Dotyczy Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu 9. Pozostali Beneficjenci zaznaczają 

odpowiedź „nie dotyczy”. 
5
 Dotyczy Beneficjentów realizujących projekty, w których udzielone wsparcie uzależnione było od przekazania 

infrastruktury w użytkowanie operatorowi. Pozostali Beneficjenci zaznaczają odpowiedź „nie dotyczy”. 
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3) Czy operator posiadający status podmiotu wewnętrznego (spółka komunalna, jednostka 
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy) świadczy usługi z zakresu zadań własnych tylko 
na terenie gminy macierzystej? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

4) Czy Beneficjent zobowiązany był do wyboru operatora w trybie konkurencyjnym? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

5) W jaki sposób dokonano wyboru operatora (np. przetarg nieograniczony zgodnie z PZP, 
koncesja zgodnie z ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi, koncesja)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Czy usługi w ogólnym interesie publicznym są nadal świadczone na podstawie umowy 
stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(jeżeli tak proszę podać datę obowiązywania umowy) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Czy doszło do zmiany operatora? 

 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

(Jeżeli tak proszę opisać okoliczności tej zmiany) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Schroniska 
1) Czy na zakończenie finansowe realizacji projektu Beneficjent złożył oświadczenie 

o uzyskaniu kategoryzacji obiektu? 
 
 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” należy podać przyczynę 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Publiczne punkty dostępu do Internetu /infokioski6 

1) Czy utrzymano ograniczenie w dostępie do niektórych stron www. (komercyjnych, 
pornograficznych, itp.) deklarowane na etapie wniosku o dofinansowanie? 

 
 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

Infrastruktura telekomunikacyjna7 
 

1) Czy w okresie sprawozdawczym odmówiono starającemu się podmiotowi dostępu do 
objętej pomocą infrastruktury? 
 
 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” należy opisać i wyjaśnić zaistniały przypadek 

 

Przedsiębiorca zewnętrzny8 

1) Czy beneficjent posiada aktualną umowę z jednostką samorządu terytorialnego na 
realizowanie usług publicznych objętych dofinansowaniem? 

 
 TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” należy opisać i wyjaśnić zaistniały przypadek oraz 
podać datę od kiedy umowa nie obowiązuje 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

XI. Kontrole/audyty i postępowania administracyjne/sądowe 

1) Czy w okresie sprawozdawczym projekt podlegał kontrolom/audytom na miejscu realizacji 
prowadzonym przez instytucję zewnętrzną inną niż IZ RPO WD, w szczególności: Komisję 
Europejską, Urząd Kontroli Skarbowej, Najwyższą Izbę Kontroli, Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych, Regionalną Izbę Obrachunkową? 

 TAK 
 NIE 

                                                 
6
 Dotyczy działań 2.1 i 2.2 

7
 Dotyczy projektów polegających na budowie/rozbudowie sieci szerokopasmowych w ramach Działania 2.1 

8
 Dotyczy Beneficjentów, którzy jako przedsiębiorstwo zewnętrzne wykonują na podstawie umowy z jednostką 

samorządu terytorialnego usługi publiczne będące zadaniami własnymi z zakresu transportu publicznego lub 
gospodarki odpadami (działania 3.3 oraz 4.1) 
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(W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” należy szczegółowo podać nazwę i adres 
podmiotu kontrolującego/audytującego zakres i termin przeprowadzonej kontroli/audytu 
oraz załączyć kopię ostatecznego wyniku kontroli/audytu (informacji pokontrolnej, wyniku 
kontroli, protokołu kontroli, sprawozdania z audytu itp.) – o ile nie był wcześniej 
przekazywany do IZ RPO WD) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Czy w wyniku kontroli/audytów, o których mowa w pkt. 1 wydano zalecenia 
pokontrolne/rekomendacje?  

 TAK 

 NIE 
(W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” należy załączyć kopię zaleceń/ rekomendacji, o ile 
nie były wcześniej przekazywane do IZ RPO WD, oraz podać szczegółowe informacje 
w przedmiocie ich wykonania z powołaniem się na dowody ich wykonania. IZ RPO WD ma 
prawo zwrócić się o przekazanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zaleceń/ 
rekomendacji). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Czy w związku z projektem toczy się postępowanie przed organami ścigania (np. Policja, 
prokuratura, CBA, ABW,  itp.) lub postępowanie sądowe? 

 TAK 
 NIE 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” należy szczegółowo podać nazwę i adres organu 
oraz informacje w przedmiocie zakresu, etapu i przyczyn toczącego się postępowania. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Czy w związku z projektem toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub 
skarbowe (w tym karnoskarbowe) przed organami administracji? 

 TAK 
 NIE 

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” należy szczegółowo podać nazwę i adres organu 
oraz informacje w przedmiocie zakresu, etapu i przyczyn toczącego się postępowania. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……..……………………………………………………………....……………………………………………………………………… 
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Oświadczenie Beneficjenta 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym Sprawozdaniu są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. 

 
Osoba do roboczych kontaktów ze strony Beneficjenta/jednostki realizującej projekt (imię 
i nazwisko, nr telefonu/faksu, e-mail): 
 
 
 
 
 
 
Lista załączników: 
 

                                                 
9
 Sprawozdanie podpisuje osoba reprezentująca Beneficjenta/kierująca jednostką realizującą projekt lub osoba 

przez nią upoważniona (należy przekazać stosowne upoważnienie jako załącznik do Sprawozdania). 

Imię i Nazwisko9  

Adres 

 
 
 
 

Numer telefonu/faksu  

Miejscowość i Data  

Pieczęć imienna i podpis 

 
 
 
 


