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ÓXOXU(>IM Ćaul^, (M&OUSJKAL^ 
W nawiązaniij do Pańskiego pisma z dnia 6 listopada 2008 r. (sygnatura: RPO-601773-
1/08/MW), dotyczącego zabezpieczeń środków finansowych, wypłacanych beneficjentom 
funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013, pragnę uprzejmie podziękować za 
zainteresowanie powyższym zagadnieniem. Jednocześnie spieszę zapewnić, iż Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego dokłada wszelkich starań zmierzających do uproszczenia systemu 
wdrażania funduszy oraz uczynienia go możliwie przyjaznym dla potencjalnych 
beneficjentów. 

Odnosząc się do poczynionych w Pańskim piśmie spostrzeżeń dotyczących kryteriów 
zaistnienia nieprawidłowości oraz uznania przez Instytucję Zarządzającą, że beneficjent 
funduszy strukturalnych nie wywiązał się z umowy o dofinansowanie projektu pragnę 
poinformować, że w mojej opinii obecnie funkcjonujące rozwiązania regulujące ww. 
zagadnienia są bardzo precyzyjne. Definicja nieprawidłowości zawarta w art. 2 pkt. 7 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
pozwala na stwierdzenie, które z działań beneficjentów powodują konieczność odzyskiwania 
nieprawidłowo wydatkowanych środków. Należy również zauważyć, że warunki realizacji 
projektu, w tym prawa i obowiązki beneficjenta, są każdorazowo szczegółowo określane 
w umowie zawieranej pomiędzy beneficjentem a właściwą instytucją, funkcjonującą 
w systemie zarządzania danym programem operacyjnym. Niewywiązanie się przez 
beneficjenta ze zobowiązań umownych skutkuje koniecznością podjęcia działań 



zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wydatkowanych środków, co może zostać 
zrealizowane w następujący sposób: 

- w pierwszej kolejności poprzez pomniejszenie o kwotę nieprawidłowości ilości środków 
przekazywanych beneficjentowi na podstawie złożonego przez niego kolejnego wniosku 
o płatność; 

- w przypadku, gdy nie są przewidywane dalsze płatności na rzecz beneficjenta lub są one 
zbyt niskie w stosunku do kwoty pozostającej do odzyskania, właściwa instytucja 
występuje do beneficjanta o zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków. 

Dopiero w sytuacji odmowy zwrotu środków wykorzystywany jest złożony przez beneficjenta 
weksel in blanco. W związku z powyższym należy stwierdzić, że tego typu sytuacje 
są efektem pewnego procesu i beneficjent z ich wystąpieniem musi się liczyć w przypadku, 
kiedy nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań umownych. 

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa stosowanych weksli in blanco pragnę podkreślić, 
że instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych dokładają wszelkich starań, 
by dokumenty te nie zostały wykorzystane do innych celów niż zabezpieczenie realizacji 
projektu. Niemniej jednak, wychodząc naprzeciw zgłoszonym przez Pana sugestiom, 
uprzejmie informuję, iż do Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami 
operacyjnymi zostanie skierowane zalecenie stosowania wzoru weksla zawierającego zapis 
wykluczający wykorzystanie go przez stronę trzecią. 
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