
Uchwała Nr 3568/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13.05.2021 r. 

w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla ekspertów wykonujących wywiady telefoniczne 

z uczestnikami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, ze zm.), a także art. 9 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 68a ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818, ze zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Określa się stawki wynagrodzenia dla ekspertów wykonujących wywiady telefoniczne z uczestnikami 

projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

§ 2 

Wysokość stawek wynagrodzenia dla ekspertów kształtuje się na następujących zasadach: 

a) w odniesieniu do skutecznie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego stawka wynosi 15,00 

zł brutto (skuteczne przeprowadzenie jednego wywiadu telefonicznego oznacza odbycie 

rozmowy z uczestnikiem projektu i poprawne wypełnienie Karty kontroli telefonicznej). 

b) w odniesieniu do nieskutecznie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego stawka wynosi 

5,00 zł brutto (nieskuteczne przeprowadzenie jednego wywiadu telefonicznego to wykonanie 

minimum 5 prób nawiązania rozmowy telefonicznej w odstępach czasowych celem 

skontaktowania się z uczestnikiem projektu oraz odnotowanie informacji na Karcie kontroli 

telefonicznej z podaniem dni i godzin, kiedy dokonywane były ww. próby połączenia  

z uczestnikiem projektu).  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 3568/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13.05.2021 r. 

 

w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla ekspertów wykonujących wywiady telefoniczne 

z uczestnikami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 818, ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 może wyznaczyć 

ekspertów do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji 

wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Mając na względzie wyniki audytów przeprowadzonych w ramach WRPO 2014+ podjęto decyzję  

o kontroli 100% uczestników projektu w przypadku beneficjentów, co do których powzięto informację 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z realizowanym projektem. Biorąc pod uwagę 

znaczną liczbę uczestników projektów, z którymi należy przeprowadzić wywiady telefoniczne celem 

potwierdzenia udziału w projekcie i zweryfikowania otrzymanych form wsparcia, zaangażowanie do 

tego zadania ekspertów odciąży pracowników Instytucji Zarządzającej i przyspieszy wdrażanie 

projektów realizowanych w ramach WRPO 2014+. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla ekspertów wykonujących wywiady telefoniczne 

z uczestnikami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest w pełni uzasadnione. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  


