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I. Dane identyfikacyjne 
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, ul. Powstania Styczniowego 
10, 24-103 Żyrzyn (dalej: „Partner” lub „SAPO”)  
 

Beata Osiak, Dyrektor SAPO, od 2009 r. 

 

1.  Realizacja projektu wsparcia „Inkubator przedsiębiorczości” w ramach działania 
9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-20201. 

2.  Osiągnięte rezultaty projektu wsparcia. 
 

Lata 2016-2018 (z uwzględnieniem okresu wcześniejszego i późniejszego, jeżeli 
zaistniałe zdarzenia miały wpływ na kontrolowaną działalność). 
 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 
 

Ewa Kulik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/44/2019 z 27 lutego 2019 r.  
Jacek Romanowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/64/2019 z 8 kwietnia 2019 r.  

 (akta kontroli tom I str. 5-9) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Skontrolowana jednostka, działając jako Partner4 na rzecz realizowanego przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”5 projektu pn. „Inkubator 
przedsiębiorczości”, przeprowadziła samodzielnie rekrutację uczestników w zakresie 
określonego w umowie partnerstwa zadania obejmującego szkolenia i doradztwo 
dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Partner, zgodnie z założeniami, zakwalifikował do projektu 40 osób, którym 
udzielono finansowego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
zorganizował dla nich szkolenia i doradztwo. Z powodu złożenia przez jedną osobę 
nieprawdziwego oświadczenia o posiadanym statusie osoby bezrobotnej, 
do projektu, skierowanego do osób pozostających bez pracy, przyjęto osobę 
niespełniającą warunku kwalifikowalności, ponieważ, według ustaleń NIK, osoba ta 
była osobą pracującą (zatrudnioną jako pracownik)6. NIK uwzględniła, że Partner nie 
miał prawnych możliwości zweryfikowania nieprawdziwego oświadczenia, jednak 
wpłynęło to na prawidłowość realizacji i efekty projektu. W konsekwencji udzielono 
bezzwrotnego wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej 39 
osobom kwalifikowalnym i skutkowało to niewykonaniem wskaźnika produktu 
i zawyżeniem wskaźnika rezultatu projektu. 
                                                      
1 Dalej: RPO WL. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Z upoważnienia faktycznego Partnera projektu - Gminy Żyrzyn z dnia 10 maja 2016 r. 
5 Dalej: Stowarzyszenie lub LGD lub Beneficjent. 
6 Ze względu na rozbieżność pomiędzy danymi pozyskanymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od pracodawców 
istnieją uzasadnione wątpliwości co do kwalifikowalności kolejnych dwóch osób, które zostały przyjęte do projektu w okresie: 
według danych ZUS - objęcia ubezpieczeniem z tytułu stosunku pracy; według danych pracodawców (uzyskanych w trakcie 
kontroli) – po zakończeniu zatrudnienia. 
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NIK zauważa, że niewyłączenie się Dyrektora SAPO z prac Komisji Rekrutacyjnej 
może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania bezstronności na etapie 
rekrutacji. Dyrektor nie wyłączyła się z prac ww. Komisji, mimo że była powiązana 
rodzinnie z organizatorem staży i szkoleń dla kandydujących do kontrolowanego 
projektu osób (bezrobotnych lub przewidzianych do zwolnienia), którzy zostali jego 
uczestnikami. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja projektu wsparcia w ramach działania 9.3 
RPO WL na lata 2014-2020 

1.1. Umowa o dofinansowanie projektu „Inkubator przedsiębiorczości” 
realizowanego w ramach działania 9.3 (Rozwój przedsiębiorczości) RPO WL 
i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, między 
Beneficjentem a Zarządem Województwa Lubelskiego (ZWL) została zawarta 
20 grudnia 2016 r. ZWL (jako Instytucja Zarządzająca – IZ) przyznał Stowarzyszeniu 
na realizację projektu dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 471 078,99 zł, 
co stanowiło nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, 
w tym 2 210 965,41 zł płatności ze środków europejskich oraz 260 113,58 zł dotacji 
celowej z budżetu państwa. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 2 601 135,78 zł. Beneficjent zobowiązał się do 
wniesienia wkładu własnego w kwocie 130 056,79 zł, co stanowiło 5% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

W pierwotnym wniosku o dofinansowanie projektu określono: 

— okres realizacji projektu: od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., 

— cel główny projektu: rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 40 osób 
pozostających bez pracy oraz utworzenie dodatkowych ośmiu nowych i trwałych 
miejsc pracy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Puławy8 
w okresie do 31 grudnia 2018 r. 

Założono, że realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu 
szczegółowego RPO WL, tj. zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy 
w regionie. Projekt skierowany został do 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej 
z Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Puławy (w tym 28 kobiet i 22 
mężczyzn), pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności. We wniosku określono: 

— wskaźnik rezultatu — utworzenie 48 miejsc pracy dla 27 kobiet i 21 mężczyzn, 

— wskaźnik produktu — udzielenie 40 osobom (bez wskazania liczby kobiet 
i mężczyzn) pozostającym bez pracy bezzwrotnych środków finansowych na 
podjęcie działalności gospodarczej. 

Zaplanowano następujące działania: 

1) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej (dla 50 uczestników); 

2) przyznanie środków finansowych w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (dla 40 uczestników); 

                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Skupiający sześć samorządów, które podejmują wspólnie różnorodne działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości. 
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3) wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe (dla 40 uczestników). 

Podstawowe założenia projektu, opisanego we wniosku o dofinansowanie, 
w zakresie określenia grupy docelowej wsparcia, typ projektu, wskaźniki produktu 
i rezultatu oraz limity i ograniczenia w realizacji projektu, były zgodne 
z wymaganiami konkursowymi określonymi przez IZ (konkursu RPLU.09.03.00-
IZ.00-06-001/16 oraz opisem działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 (dalej: SZOOP). 

(akta kontroli tom I str. 21-90) 

1.2. W dniu 12 maja 2016 r. zawarta została umowa o partnerstwie na rzecz 
realizacji projektu „Inkubator przedsiębiorczości” w ramach RPO WL na lata 2014-
2020 współfinansowanego z EFS (dalej: umowa o partnerstwie) pomiędzy Lokalną 
Grupą Działania „Dolina Giełczwi” (Partnera Wiodącego) reprezentowaną przez 
Sławomira Kuśmickiego a Gminą Żyrzyn (Partnera), w imieniu której projekt 
realizować miała jednostka organizacyjna: Samorządowa Administracja Placówek 
Oświatowych (SAPO), reprezentowana przez dyrektora Beatę Osiak. Wójt Gminy 
Żyrzyn Andrzej Bujek nie podpisał umowy o partnerstwie, upoważniając do jej 
zawarcia (w piśmie z 24 kwietnia 2016 r.) Beatę Osiak. Według umowy 
o partnerstwie (§ 3 pkt 1-12) Partner Wiodący – LGD, odpowiedzialny był za: 

1) reprezentowanie przed Instytucją Zarządzającą (IZ), 

2) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań 
partnerów przy realizacji zadań zawartych w projekcie, 

3) zapewnienie udziału partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, 
na zasadach określonych w umowie, 

4) wsparcie partnerów w realizacji powierzonych zadań, 

5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z partnerami oraz IZ, 

6) zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez 
wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej projektu, 

7) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją 
zadań partnerstwa, 

8) przedkładanie wniosków o płatność do IZ celem rozliczenia wydatków 
w projekcie oraz otrzymania środków finansowych na dofinansowanie zadań 
partnerów, 

9) gromadzenie informacji o uczestnikach projektu i przekazywanie ich do IZ, 

10) informowanie IZ o problemach w realizacji projektu, 

11) koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechnienia informacji o nim 
i jego celów, 

12) udzielanie pomocy publicznej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem 
unijnym i krajowym w tym w szczególności sporządzanie i przedkładanie 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawozdań 
o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej9. 

Partner Wiodący posiadał upoważnienie do reprezentowania Partnera wobec osób 
trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu, w tym do zawarcia, w ich 
imieniu i na ich rzecz, umowy o dofinansowanie projektu z IZ.  

W § 4 umowy o partnerstwie ustalono, że Partner Wiodący jest odpowiedzialny 
za realizację zadania nr 2 — Przyznanie uczestnikom projektu bezzwrotnych dotacji 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zadania nr 3 — Pomostowego wsparcia 

                                                      
9 Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm. 
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finansowego i szkoleniowo-doradczego uczestników projektu, natomiast Partner 
(SAPO) za zadanie nr 1 — Szkolenie i doradztwo w zakresie zakładania 
i prowadzenia firmy. 

Powyższe zadania zostały określone we wniosku o dofinansowanie: 

— zadanie nr 1 obejmowało szkolenia i doradztwo przewidziane dla osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, wybranych w wyniku rekrutacji 
przez Komisję Rekrutacyjną. Szkolenia i doradztwo miały zapewnić uczestnikom 
projektu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Tematyka szkoleń oraz zakres doradztwa miała zostać określona 
w oparciu o IPD10, a zaplanowany zakres szkoleń i doradztwa miał przygotować 
uczestników projektu do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie 
z zaleceniem IZ przewidziano utworzenie pięciu grup 10-osobowych 
o zróżnicowanym poziomie wsparcia, dostosowanym do potrzeb uczestników. Trzy 
grupy podstawowe — dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu 
prowadzenia firmy, jednej średniozaawansowanej — dla osób, które posiadają 
wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu prowadzenia firmy i jednej zaawansowanej — 
dla tych, którzy posiadają praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firm i wiedzę 
z zakresu przedsiębiorczości. We wniosku o dofinansowanie określono także 
tematykę szkoleń oraz doradztwa, które miało być realizowane na podstawie umowy 
o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Etap szkoleniowo-doradczy miał 
zostać zakończony wydaniem zaświadczeń; 

— zadanie nr 2 — polegało na przyznaniu uczestnikom projektu bezzwrotnych 
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na podstawie wniosków 
składanych w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania 
wsparcia pozytywnie ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków; 

— zadanie nr 3 — dotyczyło udzielenia uczestnikom projektu pomostowego 
wsparcia finansowego w celu ułatwienia początkującym podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, niezależnie od poziomu 
przychodów. Beneficjent w ramach tego zadania zobowiązał się do monitoringu 
i kontroli prowadzonej przez uczestnika projektu działalności gospodarczej przez 
specjalistę do spraw monitoringu i kontroli zatrudnionego w ramach kosztów 
pośrednich, a także do przeprowadzenia minimum jednej wizyty monitoringowej 
oraz minimum jednej kontroli w okresie 12 miesięcy od dnia faktycznego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

(akta kontroli tom I str. 64-68, 115-130) 

Prezes Zarządu LGD 24 kwietnia 2017 r. powołał zespół zarządzający realizacją 
projektu. Koordynatorem projektu została dyrektor SAPO, do której zadań należało 
planowanie oraz zarządzanie działaniami i ryzykiem, przygotowanie 
i przeprowadzenie zapytań ofertowych i rozeznania rynku, nadzór nad realizacją 
działań i ich kontrola, sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej, 
kontakty z IZ, z kadrą i dostawcami. Asystentem została dyrektor Biura LGD, która 
zajmowała się prowadzeniem działań promocyjno-informacyjnych, nadzorem nad 
szkoleniami i doradztwem biznesowym; monitoringiem wewnętrznym projektu oraz 
opracowaniem raportów zawierających opis postępu projektu. Specjalista ds. naboru 
i logistyki — pracownik Urzędu Gminy Żyrzyn odpowiadała za rekrutację, nadzór 
nad szkoleniami, prowadzenie dzienników, list obecności, oznakowanie logotypami. 
Specjalista do obsługi finansowo-księgowej — główny księgowy SAPO odpowiadała 
za obsługę finansowo-księgową, sporządzanie wniosków o płatność w części 

                                                      
10 Indywidualne Plany Działania. 
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finansowej, monitoring i kontrolę. Informatyk (zatrudniony w SAPO na podstawie 
umowy zlecenia) odpowiedzialny był za obsługę projektu w SL2014. 

Jednocześnie Dyrektor SAPO posiadała pełnomocnictwo Wójta Gminy Żyrzyn 
(udzielone 10 maja 2016 r.) do podejmowania wszelkich działań związanych 
z realizacją projektu. 

 (akta kontroli tom I str. 10-11, 107-116) 

Według ustaleń kontroli NIK, mimo określenia podziału zadań w umowie partnerskiej 
i we wniosku o dofinansowanie, faktycznie większość działań w ramach projektu 
realizowała jednostka upoważniona przez Partnera, gdyż Dyrektor SAPO była 
jednocześnie działającym z upoważnienia Beneficjenta - Koordynatorem Projektu 
i osobą reprezentującą Partnera. Uczestniczyła w realizacji zadań, które formalnie 
nie należały do Partnera projektu. Czynności te były zatwierdzane przez 
Beneficjenta. Były to m.in. nabór wniosków o udzielenie wsparcia, organizacja, 
udział w pracy i obsługa Komisji Oceny Wniosków, rozliczanie i dokumentowanie 
udzielonej pomocy finansowej, wizyty monitoringowe i kontrole u uczestników 
projektu, organizacja doradztwa biznesowego. 

1.3. W trakcie realizacji projektu trzykrotnie wnioskowano o zmianę harmonogramu: 

— 25 maja 2017 r. o wydłużenie okresu rekrutacji uczestników projektu do 
30 czerwca 2017 r. (z zaplanowanego we wniosku do 31 maja 2017 r.11) w ramach 
zadania nr 1;  

— 30 listopada 2017 r. — o przesunięcie z listopada na grudzień 2017 r. w ramach 
zadania nr 2 etapu II, tj. zawierania umów z uczestnikami projektu i wypłaty 
bezzwrotnych dotacji; 

— 30 listopada 2018 r. — o przesunięcie okresu zakończenia realizacji zadania nr 3 
w ramach pomostowego wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego 
uczestników projektu z 31 grudnia 2018 r. na 28 lutego 2019 r. 

Wszystkie ww. zmiany zostały także uzgodnione i zaakceptowane przez IZ. 

Dwukrotnie, tj. w listopadzie odpowiednio 2017 r. i 2018 r. złożono wnioski 
o dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie w zakresie pkt VI „Szczegółowego 
budżetu projektu” i pkt V „Budżetu projektu”. Zmiany te nie wpływały na ogólne 
kwoty wydatków określone w budżecie projektu. W pierwszym ze złożonych 
wniosków zmiany dotyczyły przede wszystkim dostosowania zapisów wniosku 
o dofinansowanie do zapisów umowy o partnerstwie (wniesienia wkładu własnego 
przez Beneficjenta i Partnera), w drugim zaś były konsekwencją objęcia projektem 
dwóch uczestniczek, które pierwotnie znajdowały się na liście rezerwowej i za zgodą 
IZ weszły do projektu w późniejszym terminie; ww. zmiany po akceptacji przez IZ 
skutkowały sporządzeniem skorygowanych wniosków o dofinansowanie. 

Zmiany objęły także harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 3 do umowy 
o dofinansowanie, który został, za zgodą IZ, pięciokrotnie zmieniony (w 2017 r.: 
23 lutego, 11 lipca, 22 listopada i 4 grudnia oraz 16 kwietnia 2019 r.). Zmiany 
polegały m.in. na przyspieszeniu rozpoczęcia zaplanowanych w projekcie działań 
i wypłaty pierwszej transzy zaliczki na pokrycie wydatków (przesunięcie z czerwca 
na marzec 2017 r.), a także okresu dokonywania wydatków kwalifikowanych 
i przewidywanego dofinansowania. 

(akta kontroli tom I str. 216-228, 235-236, 238-241, 245-247, 261-264, 280-300, 
308-309, 330-331, 337-368) 

                                                      
11 Według danych przedstawionych przez Dyrektor SAPO do 31 maja  2017 r. zrekrutowano 17 osób (na 40 planowanych). 
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1.4. Dokumenty określone w § 4 ust. 4 pkt 6 umowy o dofinansowanie projektu 
opracował Beneficjent. Wymagana dokumentacja przesłana została 22 marca 
2017 r. 

Przedstawione dokumenty zostały zweryfikowane przez UMWL i po dokonaniu 
stosownych korekt, mających na celu uzgodnienie z wzorami dokumentów, 
stanowiącymi załączniki do Standardów udzielenia wsparcia na rozwój 
przedsiębiorczości w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości RPO WL na 
lata 2014-202012, zostały 27 kwietnia 2017 r. zaakceptowane przez IZ. 

Nie wprowadzono własnych rozwiązań w regulaminie rekrutacji, formularzu 
rekrutacyjnym oraz umowie o udzieleniu wsparcia finansowego w zakresie 
dotyczącym weryfikacji statusu kandydata do projektu, przeznaczenia wsparcia 
pomostowego, dodatkowych ograniczeń w działalności gospodarczej czy uprawnień 
kontrolnych. 

(akta kontroli tom I str. 211-215) 

1.5. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwa postępowania, w tym jedno 
w 2017 r. na wybór wykonawcy indywidualnego doradztwa w zakresie założenia 
i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu (360 godzin) 
o  wartości szacunkowej do 30 tys. zł oraz drugie w 2018 r., którego przedmiotem 
było przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego dla uczestników 
projektu (do 2 400 godzin) o wartości szacunkowej 288 tys. zł. 

 (akta kontroli tom II str. 548-584) 

1.6. Według Regulaminu rekrutacji, zgodnego z regulaminem konkursu oraz 
wymaganiami SZOOP, projekt był skierowany do osób fizycznych w wieku 30 lat 
i starszych z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Puławy, 
pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako 
bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, CEIDG lub 
prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Osoby te powinny 
należeć, co najmniej do jednej z następujących grup: osób w wieku powyżej 50 r.ż., 
kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób 
o niskich kwalifikacjach. Wśród uczestników projektu mogły być osoby odchodzące 
z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności 
gospodarczej, które znajdowały się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 
Warunkiem koniecznym było przejście reorientowanych z systemu ubezpieczeń 
społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS). 

We wniosku o dofinansowanie określono grupę docelową, którą stanowiło 50 osób 
fizycznych (w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu 
Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Puławy, pozostających bez pracy 
(w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób 
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, CEIDG lub prowadzących 
działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, 
komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu, należących co najmniej do jednej z następujących grup: 
osób w wieku powyżej 50 r.ż., kobiet (56%), osób z niepełnosprawnościami, osób 
długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, (trzy osoby) odchodzące 
z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności 
gospodarczej. 

                                                      
12 Dalej: Standardy udzielenia wsparcia. 



 

8 

Rekrutację do projektu Partner przeprowadził w okresie od 15 marca do 30 czerwca 
2017 r13. Uczestnicy w formularzu rekrutacyjnym deklarowali odpowiednio czy  są: 
osobami bezrobotnymi w wieku 30 lat, odchodzącymi z rolnictwa i planującymi 
rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, a także podawali 
przynależność do jednej lub kilku grup objętej wsparciem (osoby w wieku 50 lat 
i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, 
osoby o niskich kwalifikacjach).  

Do formularza rekrutacyjnego kandydaci nie załączali dokumentów 
potwierdzających dane zawarte w formularzu. Żaden z uczestników deklarujących 
się jako osoba bezrobotna nie przedłożył potwierdzenia rejestracji we właściwym 
urzędzie pracy. 

Partner nie weryfikował prawdziwości oświadczeń uczestników deklarujących się 
jako osoby o niskich kwalifikacjach. Nie wymagał przedłożenia żadnej dokumentacji 
w tym zakresie. 

Dyrektor SAPO podała, że na etapie rekrutacji status uczestnika określony był 
w oparciu o składane przez niego oświadczenie. Wzory dokumentów zostały 
zaakceptowane przez IZ jako wystarczające. W trakcie rekrutacji miało miejsce 
spotkanie z kierownikiem wydziału ewidencji i świadczeń Powiatowego Urzędu 
Pracy w Puławach. Dotyczyło ono statusu osób, które jako bezrobotne uczestniczyły 
w szkoleniach i stażach organizowanych przez Urząd. Uzyskano informację, 
że osoby te posiadają status osoby bezrobotnej. Kontaktowano się również 
telefonicznie z KRUS i ZUS, w sprawie ubezpieczenia osób deklarujących odejście 
z rolnictwa.  

Osoby, które w formularzach rekrutacyjnych zadeklarowały odejście z rolnictwa, 
składały dodatkowe oświadczenie (według wzoru zatwierdzonego przez IZ), na 
podstawie którego otrzymywały punkty premiujące. 

Dyrektor SAPO stwierdziła, że osoby te przedkładały do wglądu potwierdzenie 
opłacenia składek KRUS za ostatni kwartał. 

(akta kontroli tom I str. 57, 213-214, 369-373, tom II str. 5, tom III str. 463) 

Według ustaleń kontroli NIK, Dyrektor SAPO, pełniąca funkcję Koordynatora 
projektu, była jednocześnie członkiem trzyosobowej Komisji Rekrutacyjnej, oceniła 
pod względem formalnym i merytorycznym formularze rekrutacyjne 14 kandydatów 
do projektu, którzy odbywali staż jako bezrobotni lub przewidziani do zwolnienia 
u organizatora staży i szkoleń, z którym Dyrektor SAPO była powiązana rodzinnie. 

W wymienionych przypadkach Dyrektor nie wyłączyła się z prac komisji i złożyła 
deklarację poufności i bezstronności. Zgodnie z ich treścią oświadczyła, że nie 
pozostaje (ze składającym formularz rekrutacyjny/ wnioskodawcą) w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej 
bezstronności. 

(akta kontroli tom II str. 16-65, 510-511, 517-530, tom III str. 156-427) 

1.7. Wśród 40 uczestników, którym udzielono wsparcia finansowego na rozpoczęcie 
działalności 39 osób zadeklarowało status bezrobotnego niezarejestrowanego, 
a jedna osoby biernej zawodowo. Wśród uczestników było 17 kobiet i 23 mężczyzn. 
Siedem osób zadeklarowało odejście z rolnictwa. W formularzach rekrutacyjnych 
kandydaci wskazali przynależność do jednej lub do kilku grup tj.: 

— dwóch uczestników w wieku 50 lat i więcej, 

— dwóch uczestników długotrwale bezrobotnych, 

                                                      
13 Rekrutacja została jednokrotnie przedłużona za zgodą IZ (z 31 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.) ze względu na problemy 
ze zrekrutowaniem (w pierwszym terminie) określonej w projekcie liczby osób. 
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— 28 osób z niskimi kwalifikacjami, 

— jedna osoba niepełnosprawna. 

Zadeklarowany status był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. 

(akta kontroli tom II str. 5) 

1.8. W trakcie realizacji projektu, po etapie wyboru wniosków (przez Komisję Oceny 
Wniosków) do otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej, 
a przed podpisaniem umów o udzieleniu wsparcia, łącznie sześciu uczestników 
zrezygnowało z udziału w projekcie. 

(akta kontroli tom I str. 374, tom II str. 5) 

1.9. Na podstawie dokumentacji obejmującej próbę kontrolną 30 uczestników14 
projektu (75% uczestników, którzy otrzymali wsparcie finansowe) stwierdzono, 
że komisja rekrutacyjna przeprowadziła I i II etap rekrutacji, w tym oceniła 
merytorycznie przedsięwzięcie każdego z nich. W II etapie rekrutacji doradca 
zawodowy dokonał oceny predyspozycji i motywacji do podjęcia działalności 
gospodarczej. Przedmiotowa dokumentacja była zgodna z określoną w Regulaminie 
rekrutacji, ustalonym w oparciu o Standardy udzielania wsparcia. 

Status kandydatów, zadeklarowany przez nich w formularzach rekrutacyjnych, był 
weryfikowany w oparciu o dostępne publicznie źródła informacji. Nie żądano 
od kandydatów dodatkowych dokumentów.  

(akta kontroli tom III str. 463) 

1.10. W ramach projektu: 

— 50 osób15 uczestniczyło w etapie szkoleniowo-doradczym, co poprzedzone było 
złożeniem przez uczestnika oświadczenia w tym zakresie i zawarcia umowy 
o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, z tego 40 skorzystało ze szkoleń 
i doradztwa indywidualnego w ramach trzech grup podstawowych (obejmujących 
48 godzin szkoleń grupowych i 8 godzin indywidualnego doradztwa) oraz jednej 
średniozaawansowanej (objętej 32 godzinami szkoleń i sześcioma doradztwa), 
10 osób — w ramach grupy zaawansowanej skorzystało wyłącznie z sześciu godzin 
doradztwa indywidualnego; 

— 40 osób zakwalifikowano do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie 
i prowadzenie działalności gospodarczej i ze wszystkimi podpisano umowy 
o udzieleniu wsparcia finansowego, (w tym z 35 osobami w grudniu 2017 r.16, 
z czterema w dniach 15 i 18 stycznia i z jedną 20 lutego 2018 r.); 

— określona w umowach kwota dotacji na działalność gospodarczą wyniosła 
23 398 zł dla jednego uczestnika, tj. łącznie odpowiednio 935 920 zł i taka wartość 
została wypłacona (jednej osobie 6 grudnia 2017 r., 33 — 28 grudnia 2017 r., pięciu 
w dniach 15, 19, 26 stycznia i jednej 7 marca 2018 r.); 

— przyznane wsparcie pomostowe wyniosło po 22 200 zł dla każdego uczestnika 
(1 850 zł przez 12 miesięcy), tj. łącznie 888 000 zł, a wypłacono 882 432,61 zł17, 
tj. średnio po 22 060,82 zł (średnio miesięcznie po 1 838,40 zł). 

(akta kontroli tom II str. 5) 

 

 
                                                      
14 W tym 20 aktywnych w dniu rozpoczęcia niniejszej kontroli oraz 10, którzy wykreślili lub zawiesili działalność gospodarczą 
przed tym terminem. 
15 40 osób w lipcu i 10 osób w sierpniu. 
16 Z 28 osobami podpisano umowy 6 grudnia, z czterema 8 grudnia, a z trzema 28 grudnia 2017 r. 
17 Różnica w kwocie 5 567,39 zł wynikała z: wypłacenia w jednym przypadku (z powodu śmierci uczestnika w trakcie realizacji 
umowy) wsparcia niższego o 5 550 zł oraz rozliczenia wsparcia pomostowego przez drugiego uczestnika w kwocie niższej 
o 17,39 zł niż przyznana. 
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1.11. Weryfikacja statusu przynależności do grupy docelowej na próbie kontrolnej 
3118 losowo wybranych uczestników projektu, z którymi zawarto umowy i udzielono 
wsparcia, w oparciu o dokumentację projektu oraz informacje z ZUS, wykazała, że: 

— 27 uczestników w dniu składania formularza rejestracyjnego do projektu nie było 
zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego (ZUS) jako pracownicy lub osoby 
wykonujące umowę agencyjną/zlecenia lub o świadczenie usług, w tym dziewięciu 
uczestników było faktycznie zarejestrowanych w urzędzie pracy; 

— jeden uczestnik w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego był zgłoszony do 
ubezpieczenia jako osoba wykonująca umowę agencyjną/zlecenia lub 
o świadczenie usług od 1 września 2014 r. do 22 czerwca 2017 r. u tego samego 
przedsiębiorcy); 

— trzech uczestników w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego posiadało status 
pracownika według zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego w ZUS, z tego w dniu 
złożenia „deklaracji rozpoczęcia udziału w projekcie” (przystąpienia do etapu 
szkoleniowo-doradczego) jedna z tych osób była ubezpieczona jako osoba 
wykonująca umowę agencyjną/zlecenia lub o świadczenie usług, druga nie była już 
w tym dniu zgłoszona do ubezpieczenia, a trzecia nadal była zatrudniona u tego 
samego pracodawcy. 

(akta kontroli tom II str. 11-67) 

Na podstawie dokumentacji projektu, danych CEIDG, SUDOP19 oraz ZUS 
stwierdzono także, że: 

— z dwóch uczestników projektu, którzy zadeklarowali się jako „długotrwale 
bezrobotni” tylko jeden faktycznie posiadał ten status w dniu złożenia formularza 
rekrutacyjnego i w dniu przystąpienia do etapu szkoleniowo-doradczego; drugi 
z uczestników nieprzerwanie w okresie od 28 grudnia 2015 r. do 29 czerwca 2017 r. 
był zgłoszony do ubezpieczenia jako pracownik, w tym także w dniu złożenia 
formularza rekrutacyjnego (8 czerwca 2017 r.) i dopiero w dniu przystąpienia do 
etapu szkoleniowo-doradczego (17 lipca 2017 r.) oraz w okresie udziału w projekcie 
był zgłoszony do ubezpieczenia społecznego (przez różne podmioty) z tytułu umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług; 

— uczestnik, który zadeklarował się jako bierny zawodowo przez cztery i pół roku 
(od 1 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2017 r.), tj. na dwa dni przed złożeniem 
formularza rekrutacyjnego był ubezpieczony w ZUS jako osoba wykonująca umowę 
agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług na rzecz tego samego 
pracodawcy; 

— jeden uczestnik zarejestrował działalność gospodarczą w tej samej branży 
i w  miejscu, w którym prowadziła działalność osoba powiązana z nim rodzinnie; 

— według danych SUDOP jeden uczestnik, otrzymując pomoc de minimis od 
Beneficjenta, otrzymał równolegle wsparcie publiczne (refundację) od innego 
podmiotu na podstawie umowy wsparcia usługi rozwojowej; 
— trzech uczestników projektu było równolegle w okresie realizacji projektu 
zgłoszonych przez inne podmioty do ubezpieczenia jako pracownicy (jeden od 
pierwszego, jeden od siódmego i jeden od ósmego miesiąca prowadzenia 
działalności; 

— trzech uczestników projektu było równolegle w okresie jego realizacji zgłoszonych 
do ubezpieczenia przez inne podmioty z tytułu wykonywania umowy 

                                                      
18 Z uwagi na zmianę (w trakcie kontroli NIK) statusu wybranego do próby kontrolnej uczestnika projektu z aktywnego na 
nieaktywny, dokonano dodatkowego doboru spośród uczestników aktywnych. 
19 System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej. Udostępniony w sieci teleinformatycznej przez Prezesa UOKiK. 
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agencyjnej/zlecenia lub o świadczenie usług (odpowiednio dwóch od pierwszego 
i jeden od trzeciego miesiąca prowadzenia działalności).  

 (akta kontroli tom I str. 375-376, tom II str. 11-67, 422-424) 

W jednym przypadku stwierdzono, że uczestnik projektu wykreślił poprzednio 
prowadzoną (od 15 marca 2005 r.) działalność gospodarczą dopiero 11 grudnia 
2017 r., tj. w tym samym dniu, w którym zarejestrował nową działalność 
gospodarczą. Według danych z CEIDG przedsiębiorca zaprzestał wykonywania 
działalności 31 grudnia 2006 r. 

Dyrektor SAPO (pełniąca funkcję Koordynatora projektu) wyjaśniła, że podczas 
realizacji projektu pojawiła się niezgodność oświadczenia jednego z uczestników, 
który podał, że w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem formularza 
rekrutacyjnego nie prowadził działalności gospodarczej. Podczas weryfikacji jego 
statusu w CEIDG okazało się, że widnieje nadal jako osoba prowadząca działalność 
od 15 marca 2005 r. Zdaniem uczestnika faktycznie działalność ta była prowadzona 
do 31 grudnia 2006 r., a jej zamknięcie zgłosił w Urzędzie Miasta Puławy, w ZUS 
i Urzędzie Skarbowym. Po ujawnieniu tych faktów pracownik Urzędu Miasta 
w Puławach dokonał 11 grudnia 2017 r. wpisu faktycznej daty zaprzestania 
prowadzenia działalności gospodarczej (31 grudnia 2006 r.). Do czasu wyjaśnienia 
sytuacji wypłata wsparcia dla uczestnika projektu było wstrzymana. 
W przedmiotowej sprawie Dyrektor kontaktowała się telefonicznie z pracownikiem 
Urzędu Miasta Puławy.  

NIK zauważa, że termin wpisu daty zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej przez uczestnika projektu, tj. w grudniu 2017 r. świadczy o tym, że 
w trakcie postępowania rekrutacyjnego (które przeprowadzano do końca czerwca 
2017 r.) i w dniu przystąpienia uczestnika do etapu szkoleniowo-doradczego 
(12 lipca 2017 r.) oraz w trakcie oceny wniosków o udzielenie wsparcia 
(w październiku 2017 r.) nie był weryfikowany jego status w CEIDG. 

(akta kontroli tom I str. 372-373) 

W badanej próbie kontrolnej 30 uczestników byli m.in.: 

— uczestniczka projektu, deklarująca się jako osoba bezrobotna niezarejestrowana, 
według danych ZUS w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego (30 maja 2017 r.) 
była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego jako pracownik (podmiotu, który 
uczestniczył w realizacji niniejszego projektu w ramach zadania nr 1 doradztwa 
i szkoleń) nieprzerwanie od 1 stycznia 2014 r. do 21 czerwca 2017 r., w dniu 
przystąpienia do etapu szkoleniowo-doradczego (19 lipca 2017 r.) i w okresie 
szkoleniowo-doradczym pozostawała niezgłoszona do ubezpieczenia społecznego; 
następnie 25 dni po rejestracji działalności gospodarczej w branży usług 
rachunkowych (co nastąpiło 4 grudnia 2017 r.), tj. od 29 grudnia 2017 r. (i nadal 
według danych ZUS z lutego 2019 r.) była zgłoszona do ubezpieczenia jako osoba 
wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług 
przez podmiot, który realizował w ramach kontrolowanego projektu zadanie nr 3 
(wsparcie szkoleniowo doradcze na rzecz uczestników projektu); 

— uczestnik projektu nieprzerwanie w okresie od 28 grudnia 2015 r. do 29 czerwca 
2017 r. był zgłoszony do ubezpieczenia społecznego jako pracownik u tego samego 
pracodawcy, tj. także w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego (8 czerwca 2017 r.) 
pozostawał w stosunku pracy, deklarując się w formularzu jako osoba długotrwale 
bezrobotna; w dniu przystąpienia do etapu szkoleniowo-doradczego (17 lipca 
2017 r.) oraz przez cały okres udziału w projekcie, w tym w trakcie 12 miesięcznego 
okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, był osobą zgłoszoną do 
ubezpieczenia społecznego przez różne podmioty z tytułu umowy agencyjnej, 
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umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług (w tym również przez ww. 
pracodawcę); 

— uczestnik projektu, który zarówno w okresie składania formularza rekrutacyjnego 
(14 czerwca 2017 r.), jak i przystąpienia do etapu szkoleniowo-doradczego był 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę (w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 
2017 r.); bezpośrednio przed tym okresem, tj. od 3 stycznia do 31 marca 2017 r. 
oraz po, tj. od 8 sierpnia do 21 listopada 2017 r., był zarejestrowany w powiatowym 
urzędzie pracy jako bezrobotny; 

— uczestnik projektu, który tylko w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego 
pozostawał bez pracy, tj. w dniu 29 czerwca 2017 r. zakończył zatrudnienie jako 
pracownik, 30 czerwca 2017 r. złożył formularz rejestracyjny, a od 3 lipca 2017 r., 
w tym także w dniu przystąpienia do projektu (12 lipca 2017 r.), aż prawie do 
rejestracji własnej działalności gospodarczej, u tego samego pracodawcy 
kontynuował zatrudnienie na podstawie umowy agencyjnej/zlecenia lub 
o świadczenie usług; 

— uczestnik projektu, deklarujący się jako osoba bezrobotna, sześć dni przed 
złożeniem formularza rekrutacyjnego pozostawał bez pracy, tj. zakończył trzyletni 
okres zatrudnienia jako pracownik u osoby powiązanej (o tym samym nazwisku), 
która prowadziła działalność w tej samej branży (pod tym samym PKD); 

— uczestniczka projektu zadeklarowała „niskie kwalifikacje” mimo, że według 
danych ujętych w biznesplanie posiadała wyższe wykształcenie i wieloletnie 
doświadczenie uzyskane na stanowisku kierowniczym. 

(akta kontroli tom II str. 11-67, 539-544, 588-590, tom III str. 463) 

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do projektu osobę, która w dniu złożenia 
formularza rekrutacyjnego (14 czerwca 2017 r.) i w dniu złożenia „deklaracji 
rozpoczęcia udziału w projekcie” i jednocześnie przystąpienia do etapu szkoleniowo-
doradczego projektu (12 lipca 2017 r.) nie spełniała kryteriów kwalifikowalności do 
projektu, ponieważ była pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę 
w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2017 r. Status osoby pracującej na podstawie 
umowy o pracę ustalono na podstawie danych ubezpieczeniowych pozyskanych 
przez NIK z ZUS20, jak i od pracodawcy. 

Ponadto, według informacji ZUS, dwóch uczestników projektu podlegało także 
ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownicy w dniu 
złożenia formularzy rekrutacyjnych, tj. odpowiednio: 

- uczestnik projektu, który w formularzu rekrutacyjnym złożonym 8 czerwca 2017 r. 
oświadczył, że jest osobą „długotrwale bezrobotną” był ubezpieczony jako 
pracownik nieprzerwanie od 28 grudnia 2015 r. do 29 czerwca 2017 r. u tego 
samego pracodawcy. „Deklarację rozpoczęcia udziału w projekcie” złożył 17 lipca 
2017 r. i w tym samym dniu zawarł umowę o świadczenie usług szkoleniowo-
doradczych. Według danych ZUS: 17 lipca 2017 r. był zgłoszony do ubezpieczenia 
społecznego jako osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę 
o świadczenie usług przez innego płatnika; 

- uczestniczka projektu, która w formularzu rekrutacyjnym złożonym 30 maja 2017 r. 
oświadczyła, że jest osobą bezrobotną była ubezpieczona jako pracownik 
nieprzerwanie od 1 stycznia 2014 r. do 21 czerwca 2017 r. u tego samego 
pracodawcy. „Deklarację rozpoczęcia udziału w projekcie złożyła 19 lipca 2017 r. 
i w tym samym dniu zawarła umowę o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 
Według danych ZUS: 19 lipca 2017 r. nie była zgłoszona do ubezpieczenia 

                                                      
20 Według ZUS: pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu nieprzerwanie 
od 1 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. 
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społecznego jako pracownik lub osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę 
zlecenia lub umowę o świadczenie usług. 

Według danych przedstawionych w trakcie niniejszej kontroli przez pracodawców, 
pierwszy z wymienionych uczestników był zatrudniony do 28 maja 2017 r., a drugi 
do 22 maja 2017 r. Pracodawcy w obu wymienionych przypadkach dokonując 
wyrejestrowania z ubezpieczenia wskazali jednak późniejsze daty zakończenia 
okresu ubezpieczenia z tytułu umów o pracę, tj. odpowiednio 29 czerwca 2017 r. 
i 22 czerwca 2017 r. i do dnia 22 maja 2019 r. pracodawcy nie zgłosili do ZUS korekt 
w tym zakresie. 

Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym w trakcie kontroli21 przez IZ RPO WL: „jeżeli 
osoba, która złożyła formularz rekrutacyjny nie spełniała definicji grupy docelowej, 
wskazanej w wyżej wymienionych dokumentach, powinna była zostać odrzucona na 
etapie rekrutacji do projektu”. 

Natomiast według uzyskanej w trakcie kontroli informacji Ministra Inwestycji 
i Rozwoju22: „dane pozyskane z ZUS pozwalają określić, z dokładnością do 
konkretnego dnia (w tym przypadku dnia rozpoczęcia udziału w projekcie) czy dana 
osoba posiadała zatrudnienie, z tytułu którego pobierała jakiekolwiek 
wynagrodzenie. Pozyskane dane pozwalają również ustalić dokładną datę zawarcia 
i rozwiązania umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz innych stosunków 
zatrudnienia/ zaangażowania, z tytułu których odprowadzane były składki”. 

(akta kontroli tom II str. 11-67, 511, 539-544, 588-590, tom III str. 163-169, 439-461) 

1.12. Zatrudnienie pracownika zadeklarowało w formularzach rekrutacyjnych 
sześciu (z 40) uczestników projektu, a tylko dwóch otrzymało dodatkowe pięć 
punktów premiujących. Pozostałym czterem uczestnikom projektu, mimo złożonych 
przez nich deklaracji zatrudnienia, komisja rekrutacyjna nie przyznała z tego tytułu 
dodatkowej punktacji przy ocenie merytorycznej na etapie rekrutacji. 

Dyrektor SAPO, która jako członek Komisji Rekrutacyjnej dokonywała m.in. oceny 
formularzy rekrutacyjnych tych osób, wyjaśniła, że wynikało to z przeoczenia 
członków komisji rekrutacyjnej. Nie wpłynęło to na zrekrutowanie tych osób do 
udziału w projekcie. 

 (akta kontroli tom III str. 11-12) 

1.13. Partner u każdego uczestnika projektu przeprowadził jedną kontrolę 
prawidłowości wydatkowania środków finansowych uzyskanych w ramach dotacji. 
Kontrole u 39 uczestników przeprowadzano w miejscu prowadzenia działalności 
gospodarczej, w okresie od 6 do 14 września 2018 r., tj. po upływie od 7 do 11 
miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. W wyniku kontroli u wszystkich 
39 uczestników nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Na podstawie 
dokumentów finansowo-księgowych (faktur, rachunków, wydruków z kasy fiskalnej, 
ewidencji przychodów i podatkowej księgi przychodów i rozchodów) oraz 
dokumentów potwierdzających opłacenie składek ZUS, sprawdzano m.in.: zgodność 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym dokonanych zakupów towarów i usług, 
czy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie, na który dostał 
dofinansowanie i w miejscu wskazanym w biznesplanie, czy faktycznie 
produkuje/sprzedaje towary lub usługi, czy uzyskał przychody z tytułu prowadzenia 
działalności. Dokumentowanie czynności odbywało się w formie protokołu kontroli. 
Przebieg czynności kontrolnych utrwalano w formie dokumentacji fotograficznej, 
stanowiącej załącznik do protokołu kontroli. 

                                                      
21 Pismo Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z 29 kwietnia 2019 r. pozyskane przez 
NIK w trakcie kontroli nr P/18/081 przeprowadzonej u jednego z beneficjentów. 
22 Pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju z 17 kwietnia 2019 r. pozyskane przez NIK w trakcie kontroli nr P/18/081 
przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. 
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Monitoringu wszystkich uczestników projektu dokonano w dniach od 26 do 30 
listopada 2018 r., tj. 32 uczestników w 12 miesiącu od rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, trzech – w okresie od 9 do 11 miesiąca od rozpoczęcia działalności, 
czterech – po okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
Dwukrotnie (6 września i 22 listopada 2018 r.) dokonano weryfikacji statusu 
uczestników.   

W trakcie wizyt monitoringowych sprawdzano zgodność prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie opisanym w biznesplanie oraz czy działalność prowadzona 
była w miejscu wskazanym w CEIDG. W protokołach z monitoringu nie wskazano 
sposobu ustalenia, że działalność jest wykonywana w zakresie zgodnym 
z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej i pod wskazanym w umowie adresem. 

Dyrektor SAPO podała, że wizyty monitoringowe przeprowadzane były pod adresem 
wskazanym w umowie zawartej z uczestnikiem. Zakres wykonywania działalności 
gospodarczej monitorowany był na podstawie CEIDG — zgodnie z wnioskiem 
o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności. 

Wyjaśniła, że przeprowadzenie wizyt monitoringowych w końcowej fazie realizacji 
projektu było zamierzone. Miało na celu sprawdzenie prawidłowości i rzetelności 
prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej oraz należytego 
przechowywania i użytkowania zakupionego sprzętu.  

(akta kontroli, tom II str. 82-89, 227-260, 479-486) 

1.14. W trakcie przeprowadzonych przez Partnera projektu kontroli prawidłowości 
wydatkowania środków finansowych sprawdzano uzyskane przychody z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej, na prowadzenie której uczestnik projektu 
otrzymał dotację. W przypadku 36 uczestników (z 39) stwierdzono uzyskanie 
przychodów, co w 17 przypadkach udokumentowano załączonymi do protokołów 
kontroli dokumentami, takimi jak: raporty fiskalne, ewidencja przychodów, faktury, 
rachunki, rejestry sprzedaży.  

Nieuzyskanie przychodów do dnia kontroli (tj. po ośmiu i dziewięciu miesiącach od 
rozpoczęcia działalności) SAPO stwierdziła u trzech uczestników projektu, którzy 
otrzymali dofinansowanie na prowadzenie działalności w zakresie: wynajmu auta na 
imprezy okolicznościowe, pozaszkolnych form działalności (zajęcia promujące 
zdrowe odżywianie) i usług doradczych (obsługa zamówień publicznych, doradztwo 
z zakresu zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej). Osoby te 
zaprzestały lub zawiesiły działalność gospodarczą po upływie od jednego do 
siedmiu dni od daty kończącej 12 miesięczny, obligatoryjny okres prowadzenia 
działalności gospodarczej. Jeden z ww. uczestników, który nie osiągnął w ciągu 
dziewięciu miesięcy dochodów, w ramach wsparcia pomostowego rozliczał paliwo 
do samochodu zakupionego w ramach projektu w celu wynajmu na imprezy 
okolicznościowe. 

(akta kontroli, tom II str. 92-134) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Do projektu zakwalifikowano osobę23, która w dniu złożenia formularza 
rekrutacyjnego oraz przystąpienia do etapu doradczo-szkoleniowego nie spełniała 
kryteriów kwalifikowalności do projektu, ponieważ była pracownikiem zatrudnionym 
na podstawie umowy o pracę. Było to niezgodne z pkt 3.3. Regulaminu konkursu, 

                                                      
23 O numerze ewidencyjnym z formularza rekrutacyjnego 25/IP. 
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wnioskiem o dofinansowanie oraz § 1 ust. 4 Regulaminu rekrutacji. Stosownie do 
ww. dokumentów projekt był skierowany do osób pozostających bez pracy.  

W świetle pkt 8.2 ppkt 1 oraz ppkt 2 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020, w ramach projektu wsparcie udzielane jest uczestnikom określonym we 
wniosku o dofinansowanie, spełniającym warunki kwalifikowalności, a warunkiem 
kwalifikowalności uczestnika projektu jest m.in. spełnienie przez niego kryteriów 
kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone 
właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem. 

Osoba, która nie spełniała kryteriów kwalifikowalności, złożyła niezgodne z prawdą 
oświadczenie, w którym podała, że jest osobą bezrobotną. NIK uwzględniła, że 
Partner, w związku z ww. zapisami Wytycznych, nie miał prawnych możliwości 
zweryfikowania prawdziwości złożonego oświadczenia. 

Dyrektor SAPO wyjaśniła, że zgodnie z zapisami umowy partnerskiej oraz wniosku 
o dofinansowanie za przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników projektu 
odpowiadał Partner – Gmina Żyrzyn. Regulamin rekrutacji jasno określał, iż udział 
w projekcie mogą wziąć jedynie osoby bezrobotne. Uczestnicy projektu byli o tym 
informowani na etapie rekrutacji. Osoby oceniające złożone formularze rekrutacyjne 
dokonywały oceny w oparciu o zawarte w nich informacje. Wskazana osoba 
oświadczyła, że posiada status bezrobotnej i na tej podstawie została 
zrekrutowana. Nie było możliwości zweryfikowania tych informacji w ZUS. 

(akta kontroli, tom II str. 5, 51, 588-590, 595-596) 

Partner zrealizował zadanie polegające na przeprowadzeniu dla osób 
zakwalifikowanych do projektu szkoleń i doradztwa w zakresie zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej. Stwierdzona nieprawidłowość polegała na 
przyjęciu do projektu osoby pracującej, tj. niespełniającej warunków 
kwalifikowalności, jednak Partner nie miał prawnych możliwości zweryfikowania 
niezgodnego z prawdą oświadczenia. Według NIK, istnieją także uzasadnione 
wątpliwości co do kwalifikowalności dwóch osób, które zostały przyjęte do projektu24 
oraz co do zachowania bezstronności przez członka Komisji Rekrutacyjnej25. 

2. Osiągnięte rezultaty projektu wsparcia 
2.1. Partner monitorował prowadzenie przez uczestników projektu działalności 
gospodarczej poprzez kontrole, wizyty monitoringowe oraz dwukrotną (we wrześniu 
i listopadzie 2018 r.) weryfikację statusu przedsiębiorcy w CEIDG. Żaden uczestnik 
projektu nie zawiesił lub nie wykreślił działalności gospodarczej przed upływem 12 
miesięcy od jej rozpoczęcia.  

(akta kontroli, tom II str. 5, 249-260) 

2.2. W końcowym wniosku o płatność wykazano następujące zrealizowanie 
wskaźników: 

—  wskaźnik produktu „Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” 
zrealizowano w 100%, tj. poprzez podpisanie umów z 40 uczestnikami projektu; 

—  wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych 
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” został wykonany 

                                                      
24 W okresie: według danych ZUS - objęcia ubezpieczeniem z tytułu stosunku pracy; według danych pracodawców 
(uzyskanych w trakcie kontroli) – po zakończeniu zatrudnienia. 
25 Dyrektor SAPO (członek Komisji Rekrutacyjnej) nie wyłączyła się z prac Komisji, mimo, że była powiązana rodzinnie 
z organizatorem staży i szkoleń dla kandydujących do kontrolowanego projektu osób bezrobotnych lub przewidzianych 
do zwolnienia. 
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w 114,58% - liczba utworzonych miejsc pracy wynosiła 55, tj. o 7 więcej 
niż zakładano - 48.  

Badanie realizacji projektu wykazało:  

— w zakresie zwiększenia aktywności zawodowej 50 osób — cel został osiągnięty 
w 100%, była to liczba uczestników projektu objęta wsparciem szkoleniowo-
doradczym dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą; 

—  w zakresie utworzenia 40 firm — cel osiągnięty w 97,5%, gdyż na 40 osób, które 
otrzymały bezzwrotne środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej26, 
deklarując się jako osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne 
zawodowo), jedna nie spełniała warunku kwalifikowalności do projektu z uwagi 
na jej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w zarówno w okresie rekrutacji 
do projektu, jak i w dniu przystąpienia do etapu doradczo-szkoleniowego; 

—  w zakresie stworzenia przez uczestników projektu dodatkowych 8 miejsc pracy, 
w związku z zatrudnieniem przez uczestników projektu pracowników — cel 
osiągnięty w 150%, gdyż zatrudnionych (na umowę o pracę) zostało w okresie 
realizacji projektu łącznie 12 osób. 

Założenia w zakresie struktury grupy docelowej (wskaźników rezultatu projektu) nie 
zostały zrealizowane zgodnie z planowanymi, gdyż z 48 miejsc pracy 27 planowano 
dla kobiet, a 21 dla mężczyzn. Faktycznie na utworzone 51 miejsc pracy (39 firm 
i 12 zatrudnionych) 23 tworzyły kobiety, a 28 mężczyźni. 

Siedem osób w związku z przystąpieniem do projektu odeszło z rolnictwa, 
przystępując do systemu ubezpieczeń ZUS. Na koniec marca 2019 r. działalność 
gospodarczą prowadziły tylko dwie z nich. 

 (akta kontroli tom I str. 379, 389-391, tom II str. 5, 6, 51, 588-590) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W wyniku realizacji projektu nie osiągnięto zaplanowanego we wniosku 
o dofinansowanie wskaźnika produktu (40 osób), gdyż uczestnikiem projektu została 
osoba, która nie spełniała warunku kwalifikowalności, którym było pozostawanie bez 
pracy. W konsekwencji wskaźnik produktu wyniósł 39, co oznaczało, że został 
wykonany na poziomie 97,5%. 

Zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Partner wraz 
z Beneficjentem ponosili odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy 
o dofinansowanie projektu, w tym za osiągnięcie wskaźników produktu oraz 
rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie. 

Dyrektor SAPO (Koordynator projektu) wyjaśniła, że zgodnie z informacjami 
przedstawionymi w formularzu rekrutacyjnym wskazana osoba była kwalifikowalna 
do projektu i spełniała warunek grupy docelowej osób pozostających bez pracy. 
Nie było możliwości zweryfikowania tych informacji w ZUS. 

Zgodnie ze stanowiskiem IZ27: rzeczywiste osiągniecie wskaźników produktu 
i rezultatu winno być obliczone z pominięciem osób, które nie kwalifikują się do 
uzyskania wsparcia. 

(akta kontroli tom I str. 26, 55-56, 117-146, tom II str. 51, 588-590, 595-596, tom III 
str. 458-461) 

W wyniku realizacji projektu udzielono bezzwrotnego wsparcia finansowego 
na podjęcie działalności gospodarczej 39 osobom kwalifikowalnym do projektu. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niewykonania wskaźnika produktu 

                                                      
26 W tym jeden uczestnik zmarł w ósmym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej. 
27 Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 23 maja 2019 r. 
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w związku ze stwierdzeniem niekwalifikowalności jednego z uczestników projektu 
i w konsekwencji zawyżenia wskaźnika rezultatu projektu. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

Dokonanie, wspólnie z Beneficjentem, korekty końcowego wniosku o płatność 
w zakresie wydatków oraz zrealizowanych wskaźników z uwzględnieniem ustaleń 
NIK dotyczących niekwalifikowalności jednego z uczestników. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Lublin, 27 maja 2019 r. 
  

 

Kontrolerzy Dyrektor  
Ewa Kulik 

główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
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podpis Podpis 

  

Jacek Romanowski 
główny specjalista kontroli państwowej 
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