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Dochodzenie należności i windykacja 



Dochodzenie należności i windykacja 

Główne przyczyny konieczności zwrotu środków: 

 

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie (zaliczka) 

 

1) zmniejszenie kwoty pomocy (np. kwoty poprzetargowe, taniej 

zakupione sprzęty),  

 

Uwaga: w przypadku aneksowania umowy (dotyczy zmniejszenia kwoty 

dofinansowania) – zwrot części pobranej zaliczki najpóźniej w dniu 

podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie (zmiana procedury) 

 

2) rezygnacja Beneficjenta z realizacji operacji – rozwiązanie umowy na 

wniosek (rzadki przypadek w SWW, ale miał już miejsce), 

 



Dochodzenie należności i windykacja 

Główne przyczyny konieczności zwrotu środków: 

 

Weryfikacja wniosku o płatność 

 

3) nieprawidłowo wydatkowana zaliczka (zapłata za koszty    

niekwalifikowalne, VAT), 

 

4) korekta kwoty kosztów kwalifikowalnych – pismo P-4 

 

-wezwanie do dobrowolnego zwrotu należności głównej (bez 

odsetek) – wyznaczony termin (pozaproceduralnie) 

 

- Beneficjent ma prawo wnieść prośbę o ponowne rozpatrzenie 

sprawy 

 

5) odsetki (oprocentowany rachunek bankowy do obsługi zaliczki)    

 5 ust. 3 umowy o dofinansowanie, 



Dochodzenie należności i windykacja 

Główne przyczyny konieczności zwrotu środków: 

 

6) wypowiedzenie umowy przez SWW (  11 umowy  

o dofinansowanie) - główne powody: 

-nieosiągnięcie celu operacji, 

- złożenie wniosku o płatność po terminie (pomimo P-8!) 

- konto zaliczkowe „tylko z nazwy” 

Pismo P-11 – wskazany termin na dobrowolny zwrot (14 dni 

kalendarzowych od otrzymania pisma - bez odsetek) 

Nr konta bankowego wspólny dla wszystkich zwrotów do ARiMR 

55 1010 1010 0088 2014 9740 0000 

 



Dochodzenie należności i windykacja 

Dobrowolny zwrot przez Beneficjenta 

Skąd wiemy? 

- pisemne informacje z ARiMR, 

- dane z weryfikacji wniosku  

o płatność (potwierdzenia zwrotu), 

 

 

sporządzenie dokumentu inicjującego dochodzenie należności  

 z tyt. płatności dokonanych w ramach 

PO RYBY 2007-2013 i wysłanie do ARiMR (po zakończeniu 

weryfikacji wniosku o płatność) 



Dochodzenie należności i windykacja 

 

Brak dobrowolnego zwrotu przez Beneficjenta 

 

- skierowanie zapytania do ARiMR (po upływie wyznaczonego 

terminu na dokonanie zwrotu), 

- wszczęcie procedury w sprawie wydania decyzji o zwrocie 

środków (art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych) – zwrot należności głównej wraz  

z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych,  

 

postępowanie w sprawie prowadzi: Biuro Obsługi Funduszy 

 

Uwaga: decyzji nie wydaje się, jeśli przed jej wydaniem 

dokonano zwrotu środków (art. 207 ust. 10 ustawy  

o finansach publicznych)  
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Możliwe następstwa braku zwrotu środków: 

 

-Rejestr Dłużników ARiMR (wcześniej upomnienia), 

 

-Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania 

środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich -  prowadzi 

Ministerstwo Finansów (art. 210 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych), 

 Uwaga: okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, kiedy 

decyzja stała się ostateczna, a kończy z upływem 3 lat od 

dnia dokonania zwrotu środków. 

 



Dochodzenie należności i windykacja 

 

Kilka słów o decyzji o zwrocie środków 

 

-  odwołanie 

     termin: 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem 

SWW do MRiRW (Instytucja Zarządzająca) – wstrzymuje 

wykonanie decyzji, 

 

 



 

 

Kilka słów o decyzji o zwrocie środków cd. 

 

- brak zwrotu środków w wyznaczonym terminie wskazanym  

w decyzji – wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 

- w przypadku uprawomocnienia się decyzji – inicjacja procesu 

wpisania Beneficjenta do rejestru podmiotów wykluczonych 

(Ministerstwo Finansów). 
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