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I. Dane identyfikacyjne 

NST Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Beneficjent), 

Okuninka nr 12 lokal 4, 20-232 Włodawa 

 

Piotr Morlewski, Prezes Zarządu, od dnia 3 lipca 2008 r. 

 

1. Realizacja projektu wsparcia „Kapitał na Start” w ramach działania 
9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

2. Osiągnięte rezultaty projektu wsparcia. 

 

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

 

Art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

 

Agnieszka Kałdunek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/24/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.  

(akta kontroli tom I str. 1, 2, 8) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

NIK ocenia pozytywnie zrealizowanie przez kontrolowaną jednostkę projektu 
wsparcia pn. „Kapitał na Start”3 dofinansowanego w ramach działania 9.3 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-20204. 

Beneficjent osiągnął cele projektu, dotyczące udzielenia wsparcia szkoleniowego 
i doradztwa 50 osobom pozostającym bez pracy oraz przyznania 40 spośród nich 
bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 
943 tys. zł i wsparcia pomostowego w łącznej kwocie 541,2 tys. zł. Zrealizował 
projekt zgodnie z założeniami wsparcia określonymi w regulaminie konkursu przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WL5 oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, 
stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. Budżet projektu został 
określony na poziomie 1 972 tys. zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 
1 873 tys. zł. W związku z wygospodarowaniem oszczędności na etapie realizacji 
projektu Beneficjent udzielił dotacji i wsparcia pomostowego jednej osobie więcej 
niż pierwotnie zakładał (ogółem 41 uczestnikom). Spółka monitorowała prowadzenie 
działalności przez uczestników oraz wykorzystanie udzielonych środków 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK) formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 
ocenę w formie opisowej. 
3 Dalej: projekt. 
4 Dalej: RPO WL. 
5 Województwo Lubelskie — Zarząd Województwa Lubelskiego. Dalej: IZ. 
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finansowych poprzez weryfikację rozliczeń, kontrole i wizyty monitorujące oraz 
analizę danych w CEIDG6, weryfikowała także wywiązywanie się przez uczestników 
z deklaracji zatrudnienia pracowników. W wyniku realizacji projektu utworzono 41 
miejsc pracy w formie samozatrudnienia, a uczestnicy zatrudnili na umowę o pracę 
w okresie realizacji projektu 35 pracowników, tj. 27 więcej niż założono (8).  

Spośród 41 uczestników, którym przyznano bezzwrotne wsparcie finansowe, 
na koniec marca 2019 r., tj. po około czterech miesiącach od zakończenia 12 
miesięcznego okresu prowadzenia działalności w ramach projektu, 29 osób, 
tj. 70,7%, figurowało w CEIDG jako aktywni przedsiębiorcy. Bezpośrednio 
po zakończeniu projektu, w 13 miesiącu od rozpoczęcia działalności gospodarczej 
(lub od razu po nim), zawiesiło lub wykreśliło działalność ośmiu uczestników 
(19,5%).  

Spośród 35 pracowników, wykazanych jako zatrudnionych przez uczestników, 
26 osób (74,3%) było zatrudnionych przez okres najdłużej do czterech miesięcy 
(w tym ośmiu do jednego miesiąca), najczęściej w wymiarze 1/2 etatu. Analiza 
wybranej losowo próby 10 zatrudnionych wykazała, że na dzień kontroli NIK7 tylko 
jeden spośród nich (zatrudniony na czas nieokreślony) był pracownikiem 
zatrudnionym dalej u uczestnika projektu. 

Stwierdzona nieprawidłowość, dotycząca pięciodniowego opóźnienia 
we wprowadzeniu danych o udzielonej pomocy publicznej do aplikacji SHRIMP8, 
nie miała wpływu na realizację i osiągnięcie zakładanych celów projektu.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Wniosek Spółki o dofinansowanie (dalej: WoD) z dnia 9 grudnia 2016 r. 
w zakresie określenia grupy docelowej wsparcia, typu projektu, wskaźników oraz 
limitów i ograniczeń był zgodny z regulaminem konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-
06-001/16 (dalej: regulamin konkursu) oraz opisem działania 9.3 Rozwój 
przedsiębiorczości w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (dalej: SzOOP) RPO 
WL. 

Umowa o dofinansowanie nr 54/RPLU.09.03.00-06-0147/16-00 (dalej: UoD) projektu 
pn. „Kapitał na Start”, realizowanego w ramach działania 9.3 (Rozwój 
przedsiębiorczości) RPO WL i współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (dalej: EFS), została podpisana w dniu 28 grudnia 2016 r. 
między Beneficjentem a Województwem Lubelskim (Zarządem Województwa 
Lubelskiego). 

Celem głównym projektu, jak wynikało z WoD, był rozwój przedsiębiorczości 
poprzez: udzielenie 50 osobom (w tym 25 kobietom), w wieku 30 lat i więcej, 
pozostającym bez pracy, w tym odchodzącym z rolnictwa, zamieszkałym na terenie 

                                                      
6 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 
7 Po około trzech miesiącach od zakończenia projektu. 
8 System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy (dalej: SHRIMP) udostępniony w sieci 
teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK), wymagający 
posiadania loginu i hasła. 
9 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. 

OBSZAR 
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województwa lubelskiego, wsparcia (indywidualnego i grupowego) szkoleniowego 
i doradztwa umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie 40 uczestnikom 
(minimum 80%) bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
oraz wsparcia pomostowego (finansowego i niefinansowego) przez pierwszych 12 
miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Projekt zakładał, że co najmniej 
w 20% przedsiębiorstwach, powstałych wskutek przyznania wsparcia finansowego 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zostaną utworzone dodatkowe miejsca 
pracy, w tym powstaną one w sektorach białej i zielonej gospodarki (poza 
rolnictwem)10.  

Zgodnie z WoD, projekt miał być realizowany w okresie od 1 maja 2017 r. 
do 30 listopada 2018 r.11 i zakładał, zgodnie z regulaminem konkursu i opisem 
działania 9.3 w SzOOP12, trzy formy wsparcia dla jego uczestników: 

—  wsparcie doradczo-szkoleniowe przygotowujące do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, 

—  wsparcie finansowe – bezzwrotne dotacje na rozwój działalności gospodarczej, 

—  wsparcie pomostowe (finansowe i niefinansowe). 

Założone w SzOOP wskaźniki realizacji celu projektu zostały określone przez 
Beneficjenta w WoD13 na poziomie 40 osób, w tym 18 kobiet i 22 mężczyzn 
w odniesieniu do wskaźnika produktu14 oraz 48 osób, w tym 22 kobiety i 26 
mężczyzn w przypadku wskaźnika rezultatu bezpośredniego15 Wzrost zatrudnienia 
we wspieranych podmiotach założono na poziomie czterech kobiet i czterech 
mężczyzn. Powyższe było zgodne z celem szczegółowym priorytetu inwestycyjnego 
8iii: Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie dla działania 9.3 
Rozwój przedsiębiorczości. 

Budżet projektu określony został na poziomie 1 972 110 zł, w tym wkład własny 
Beneficjenta w wysokości 98 605,50 zł oraz wnioskowane dofinansowanie 
w wysokości 1 873 504,50 zł. Koszty bezpośrednie zaplanowano w kwocie 
1 643 425 zł, zaś koszty pośrednie (ryczałt) w kwocie 328 685 zł. W ramach 
ww. kosztów bezpośrednich Beneficjent zaplanował: 92 125 zł na wsparcie 
doradczo-szkoleniowe (zadanie 1), 922 500 zł na wsparcie finansowe na założenie 
własnej działalności gospodarczej w formie dotacji (zadanie 2) oraz 628 800 zł 
na wsparcie pomostowe (zadanie 3). W związku z oszczędnościami w realizacji 
zadania 1 ww. kwoty uległy zmianie i wyniosły ostatecznie: 74 283,80 zł – wsparcie 
doradczo-szkoleniowe (zadanie 1), 945 500 zł – wsparcie finansowe na założenie 
własnej działalności gospodarczej w formie dotacji (zadanie 2) oraz 623 641,20 zł –
wsparcie pomostowe (zadanie 3).  

Z UoD wynikało, że na realizację projektu o wartości 1 972 110 zł IZ przyznała, 
zgodnie z WoD, dofinansowanie w łącznej kwocie 1 873 504,50 zł, tj. nie więcej niż 
95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, w tym płatność ze środków 
europejskich w kwocie 1 676 293,50 zł oraz dotację celową z budżetu krajowego 

                                                      
10 Biała gospodarka – sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczno-
opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych. Zielona gospodarka (poza rolnictwem) – sektory 
związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami. 
11 Okres realizacji wydłużono do 15 grudnia 2018 r. (pkt 1.3 niniejszego wystąpienia). 
12 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020. 
13 Zgodnie z ostatnią wersją WoD z dnia 3 grudnia 2018 r.: wskaźnik produktu – 41, wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego – 49. 
14 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej. 
15 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. 
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w kwocie 197 211 zł (§ 3 ust. 1 i 2 UoD), uwzględniając wkład własny (środki 
prywatne) Beneficjenta w kwocie 98 605,50 zł. 

(akta kontroli tom I str. 19-105, 289-328) 

1.2. Projekt nie był realizowany w partnerstwie. 

(akta kontroli tom I str. 22, 52, 267) 

1.3. Stwierdzono, że po podpisaniu UoD w dniu 28 grudnia 2016 r. dokonano 
czterech zmian w projekcie, które związane były: 

—  ze zmianą formy wkładu własnego Beneficjenta w projekt z wkładu 
niepieniężnego, w postaci udostępnienia sal na doradztwo, na wkład pieniężny 
oraz zmianą w harmonogramie realizacji projektu (przyspieszenie terminu 
rozpoczęcia szkoleń dla uczestników) – wrzesień 2017 r.; 

—  z przesunięciem oszczędności wygenerowanych w trakcie realizacji projektu 
po wyłonieniu, w drodze procedury konkurencyjności i rozeznania rynku, 
m.in. trenerów oraz doradców, na udzielenie dodatkowej (tj. 41) dotacji 
na rozpoczęcie działalności i wsparcia pomostowego uczestnikowi projektu, który 
znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej – grudzień 2017 r.; 

—  z koniecznością precyzyjnego wskazania w WoD, które wydatki 
ze szczegółowego budżetu projektu zostaną poniesione w ramach wkładu 
własnego pieniężnego Beneficjenta oraz koniecznością przeliczenia wielkości 
pomocy de minimis udzielanej w ramach projektu, ponieważ Beneficjent 
w ramach wkładu własnego pieniężnego pokrył koszty z pozycji 19 i 20 
szczegółowego budżetu projektu (do wysokości 8,9 tys. zł) – listopad 2018 r.; 

—  z koniecznością wydłużenia do 15 grudnia 2018 r. terminu realizacji projektu 
ze względu na założenie działalności gospodarczej przez jednego z uczestników 
w dniu 11 grudnia 2017 r.16 – grudzień 2018 r. 

Wszystkie zmiany wprowadzane były zgodnie z zaleceniami IZ i za jej zgodą. 
Zmiany te nie powodowały konieczności zmiany (aneksowania) UoD. Projekt był 
realizowany zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem w okresie od 1 maja 
2017 r. do 15 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli tom I str. 267-268, 271-328, 349)  

Według Prezesa Zarządu Spółki, pewną trudność stanowiło zrekrutowanie grupy 
uczestników, wśród których, zgodnie z wymaganiami konkursowymi ustalonymi 
przez IZ, minimum 6% miały stanowić osoby odchodzące z rolnictwa, 30% — osoby 
długotrwale bezrobotne, 16% — osoby o niskich kwalifikacjach. Z powodu 
nieskompletowania w pierwszym terminie naboru grupy uczestników spełniającej 
ww. wskaźniki, Beneficjent, za zgodą IZ, musiał wydłużyć o kilkanaście dni termin 
naboru i zrekrutował grupę kandydatów na uczestników projektu o strukturze 
wymaganej przez IZ. Trudności z rekrutacją, w ocenie Beneficjenta, wynikały z dość 
specyficznych i „wyśrubowanych” wymagań IZ co do struktury grupy docelowej, jak 
również z bardzo dużej liczby projektów z działania 9.3 realizowanych jednocześnie 
na terenie województwa lubelskiego i prowadzonej w tym samym czasie rekrutacji 
ich uczestników, przy różnym stopniu oferowanego dla uczestników wsparcia 
finansowego, np. większość „konkurencyjnych” projektów, zdaniem Beneficjenta, 
oferowała wyższe wsparcie pomostowe niż założone w realizowanym przez niego 
projekcie, tj. 1 100 zł miesięcznie. Poza wskazanymi trudnościami i koniecznością 

                                                      
16 Dotyczyło uczestnika, któremu  wypłacono w dniu 15 grudnia 2017 r. 41. dotację i wsparcie pomostowe 
później niż pozostałym 40 uczestnikom projektu, po uzyskaniu zgody IZ na przesunięcie powstałych w projekcie 
oszczędności na wypłatę dodatkowej dotacji i wsparcia pomostowego (por. zmiana z pkt 2). 
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przedłużenia etapu rekrutacji, Beneficjent nie miał problemów z osiągnięciem celu 
głównego projektu.  

(akta kontroli tom I str. 182-183, 269-270) 

1.4. Beneficjent terminowo opracował wymagane dokumenty17 i przedłożył je do IZ 
w dniu 12 maja 2017 r., tj. zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 6 UoD18. Wprowadzone regulacje 
były zgodne z procedurami ustalonymi przez IZ, w tym wzorami określonymi 
w załącznikach do Standardów udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 
w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (dalej: Standardy) 
z modyfikacjami opisanymi poniżej i zostały zaakceptowane przez IZ w dniu 24 maja 
2017 r.19 Beneficjent nie wprowadził dodatkowych zasad określających warunki, 
jakie powinni spełniać kandydaci na uczestników projektu, tj. innych niż wynikające 
z dokumentacji konkursowej.  

(akta kontroli tom I str. 106-181) 

Stwierdzono, że Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Kapitał na Start” 
w ramach RPO WL 2014-2020 (dalej: regulamin rekrutacji) został uzupełniony 
(w stosunku do wzoru określonego w Standardach) o zapis w § 2 ust. 19, dotyczący 
dodatkowych punktów: dla osób odchodzących z rolnictwa, za zadeklarowanie 
utworzenia dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, za utworzenie dodatkowego miejsca pracy w sektorze 
białej gospodarki lub zielonej gospodarki (poza rolnictwem)20, za utworzenie 
przedsiębiorstwa społecznego21. 

Dane w zakresie planowanego zatrudnienia oraz utworzenia przedsiębiorstwa 
społecznego22 zawierał formularz rekrutacyjny do projektu „Kapitał na Start” (dalej: 
formularz rekrutacyjny) w części III pkt 7 i 8. Celem wprowadzenia ww. dodatkowych 
punktów miało być zapewnienie osiągnięcia założonych wskaźników i celu projektu 
i spełnienie ustalonych przez IZ kryteriów strategicznych.  

(akta kontroli tom I str. 115, 268-269, tom II str. 173, 369, 599, 
tom III str. 9, 11, 111-129) 

Beneficjent uzupełnił również (w stosunku do Minimalnego zakresu formularza 
rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do Standardów) część IV. formularza 
rekrutacyjnego o oświadczenie o zobowiązaniu się przez potencjalnego uczestnika 
projektu do zapewnienia środków własnych na założenie działalności gospodarczej 
w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji, co było zgodne 
ze Standardami (pkt 3.3.1, str. 14).  

(akta kontroli tom II str. 176, 523, 530, 600,606) 

W § 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości (dalej: regulamin przyznawania środków finansowych) dodano 
ust. 18, który precyzował sposób, w jaki tworzona miała być lista rankingowa 

                                                      
17 Regulamin rekrutacji Uczestników, Formularz rekrutacyjny, Karta oceny formularza rekrutacyjnego 
dotyczącego I etapu rekrutacji, Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego II etapu rekrutacji, 
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wzór Biznesplanu, Karta oceny 
biznesplanu, Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu, wzór umowy o udzieleniu wsparcia 
finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem. 
18 Termin 15 dni liczony od dnia rozpoczęcia okresu realizacji projektu, tj. 1 maja 2017 r.  
19 Pismo nr EFS-III.433.148.5.2016.MKOZ. 
20 Zadeklarowało sześciu uczestników, w tym pięciu, którzy faktycznie ją założyli w tych sektorach i otrzymali 
wsparcie finansowe w ramach projektu.  
21 Nie deklarowano utworzenia i nie utworzono w ramach projektu takiego przedsiębiorstwa. 
22 Były to dodatkowe pozycje w stosunku do Minimalnego zakresu formularza rekrutacyjnego, stanowiącego 
załącznik nr 2 do Standardów. 
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uczestników projektu ubiegających się o wsparcie finansowe. Ponadto w § 4 ust. 5 
regulaminu przyznawania środków finansowych, który dotyczył zabezpieczenia 
zwrotu przekazanego wsparcia finansowego wskazano dodatkowo, że majątek 
sfinansowany dotacją musi być ubezpieczony23. Regulamin ten wprowadzał wzory: 
wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (załącznik nr 1), wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 
(załącznik nr 2), biznesplanu (załącznik nr 3), oświadczenia o pomocy de minimis 
(załącznik nr 4), oświadczenia o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 5), 
oświadczenia o zgodzie współmałżonka (załącznik nr 6) oraz oświadczenia 
o niekorzystaniu z innych środków (załącznik nr 7), które IZ, zatwierdzając 
wymagane dokumenty, przyjęła do wiadomości (pismo z dnia 24 maja 2017 r.). 

Beneficjent doprecyzował § 1 ust. 4 wzoru umowy o udzieleniu wsparcia 
finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem (dalej: 
umowa o udzieleniu wsparcia finansowego) o zapis dotyczący obowiązku 
rozliczenia dotacji (a nie tylko jej wydatkowania, o czym mowa była w załączniku 
nr 8 do Standardów) w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, 
w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój 
przedsiębiorczości. Było to zgodne z treścią samych Standardów (pkt 3.3.1, str. 14). 

(akta kontroli tom I str. 121, 123, 126, 175) 

We wszystkich umowach o udzieleniu wsparcia finansowego zawartych 
z uczestnikami projektu został określony przez Beneficjenta termin rozliczenia 
dotacji na 31 stycznia 2018 r. (§ 3 ust. 1), natomiast termin wynikający z ww. § 1 
ust. 4 umowy został przyjęty jako ostateczny termin złożenia dokumentów 
rozliczeniowych potwierdzających wydatkowanie dotacji24.  

(akta kontroli tom II str. 254, tom III str. 12, 22, 91) 

1.5. W Spółce obowiązywały procedury wewnętrzne określające politykę zakupów 
i usług, przestrzeganie konkurencyjności, rozeznanie rynku oraz zasadę 
efektywnego zarządzania finansami w projektach współfinansowanych przez Unię 
Europejską realizowanych przez Spółkę25.  

W związku z realizacją projektu, uwzględniając ww. uregulowania wewnętrzne, 
Prezes Zarządu Zarządzeniem nr 1/05/KNS/2017 z dnia 29 maja 2017 r. oraz 
Zarządzeniem nr 2/07/KNS/2017 z dnia 1 lipca 2017 r. powołał komisję rekrutacyjną, 
do zadań której należało przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z zatwierdzonym przez 
IZ regulaminem rekrutacji. W skład ww. komisji wchodziło m.in. dwóch ekspertów 
zewnętrznych oraz dwóch doradców zawodowych, którzy posiadali, według wiedzy 
Zarządu Spółki, odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji zadań 
związanych z rekrutacją, co potwierdzały dokumenty (w tym m.in. dyplomy 
ukończenia studiów/studiów podyplomowych, certyfikaty). Zadanie związane 
z rekrutacją nie było ujęte w budżecie projektu. 

Zgodnie z procedurą wewnętrzną Spółki z 2016 r. zamówienia o wartości 
przekraczającej 20 tys. zł netto przeprowadzała komisja ofertowa, w składzie 
od trzech do pięciu osób, powoływana przez Prezesa Zarządu Spółki lub prokurenta 
spośród pracowników Spółki lub członków zespołu projektowego (§ 4 ust. 1-2). 
Do takich zamówień Wytyczne w zakresie kwalifikowalności w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

                                                      
23 Obowiązek ubezpieczenia majątku sfinansowanego dotacją zawarty został jednocześnie w opracowanym 
przez Beneficjenta wzorze umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem 
projektu a Beneficjentem. 
24 Dla projektu był to dzień 2 marca 2018 r.  
25 Zarządzenie Prezesa Zarządu NST Sp. z o.o. z dnia 30 września 2016 r.  
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Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne 
w zakresie kwalifikowalności) nakazywały stosowanie rozeznania rynku 
(20-50 tys. zł netto) lub zasady konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto). 
Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki Nr 2/KNS/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
powołana została komisja ofertowa do przeprowadzenia i oceny zapytań ofertowych 
na wykonanie usług doradztwa i szkoleń. 

Szkolenia oraz doradztwo prowadzone były przez podmioty zewnętrzne wyłonione 
po przeprowadzeniu procedury, odpowiednio rozeznania rynku i zasady 
konkurencyjności, tj. zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności. 

Kontrola dokumentacji Beneficjenta wykazała, że wszystkie osoby, które zostały 
wybrane do przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradztwa, posiadały odpowiednie 
kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie. 

(akta kontroli tom I str. 184-185, 199-203, 349-351, 356-380, 383-392, 401-410) 

1.6. Kwalifikowalność osób ubiegających się o udział w projekcie potwierdzano 
na podstawie oświadczeń złożonych w części II formularza rekrutacyjnego oraz 
przedstawionych przez kandydatów dokumentów m.in. zaświadczeń 
o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna26 oraz oświadczeń osób długotrwale 
bezrobotnych i bezrobotnych niezarejestrowanych. Z kolei zadeklarowany 
w formularzu rekrutacyjnym status osoby biernej zawodowo był potwierdzany kopią 
legitymacji emeryta-rencisty lub, w jednym przypadku, dodatkowym oświadczeniem 
z załączoną kopią wniosku do pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego27 
oraz jego zgodą. Fakt przebywania na urlopie wychowawczym potwierdziły ustalenia 
kontroli NIK. Prezes Zarządu wskazał, że zgodność ze stanem faktycznym 
składanych przez uczestników oświadczeń nie była weryfikowana w instytucjach 
publicznych, ponieważ stosownie do wytycznych ministerstwa właściwego 
ds. rozwoju regionalnego28 oraz IZ, jak również wyjaśnień udzielanych przez IZ 
na telefoniczne zapytania Beneficjenta, kwalifikowalność uczestników była 
weryfikowana na podstawie pisemnych oświadczeń składanych przez uczestników 
w formularzach rekrutacyjnych pod rygorem odpowiedzialności karnej, o której 
mowa w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny29, zaś Spółka 
jako podmiot prywatny nie miała, zgodnie z prawem, możliwości uzyskiwania 
od instytucji publicznych informacji związanej z danymi osobowymi uczestników. 

Prawdziwość deklaracji o nieprowadzeniu przez uczestników działalności 
gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia 
do projektu była przez Beneficjenta weryfikowana każdorazowo na podstawie 
danych zawartych w bazach CEIDG i Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS). 
Były to, według Prezesa Zarządu, jedyne narzędzia, które pozwalały Beneficjentowi 
na weryfikację kandydatów. 

(akta kontroli tom I str. 269, tom II str. 175-176, tom III str. 70-91, 94, 112, 130, 147-
152) 

Ponadto, przed podpisaniem umów o udzieleniu wsparcia finansowego, 
dokonywano ponownej weryfikacji statusu uczestnika projektu w bazie CEIDG 
(dokumentując ten fakt wydrukiem), a także, jak podał Prezes Zarządu, pracownik 
ds. obsługi projektu z własnej inicjatywy dokonywał sprawdzenia danych w Systemie 

                                                      
26 W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych Beneficjent wymagał przedstawienia zaświadczenia. 
27 Wniosek z dnia 15 maja 2015 r. dotyczył ww. urlopu od 12 czerwca 2015 r. do 11 maja 2018 r. 
28 Od 8 grudnia 2015 r. do 11 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rozwoju, od 12 stycznia 2018 r. Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju. 
29 Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm. Dalej: Kodeks karny. 
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Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (dalej: SUDOP)30 pod kątem weryfikacji 
prawdziwości złożonych oświadczeń o niekorzystaniu równolegle z innych środków 
publicznych, co nie było dokumentowane.  

Beneficjent nie stwierdził przypadków złożenia w ramach projektu przez uczestnika 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, natomiast w trakcie jego realizacji Spółka 
weszła w posiadanie informacji31 wskazujących, że jeden z uczestników projektu 
może być jednocześnie uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach 
działania 9.3 RPO WL, co szczegółowo opisano w pkt 1.11 niniejszego wystąpienia. 
Prezes Zarządu podał, że nie ma możliwości weryfikacji w SL201432 kandydatów 
na etapie rekrutacji oraz uczestników projektu przed podpisaniem umów 
o udzieleniu wsparcia finansowego pod kątem udziału i korzystania ze wsparcia 
w innych (w tym równoległych) projektach, co przydatne mogłoby być 
w sprawdzaniu prawdziwości składanych oświadczeń i eliminowaniu możliwości 
ewentualnego podwójnego finansowania.  

(akta kontroli tom I str. 269, 354-355, tom III str. 138) 

1.7. Spośród 50 osób, z którymi zawarto w okresie od 29 sierpnia 2017 r. do 
14 września 2017 r. umowy uczestnictwa w projekcie (dalej: umowy uczestnictwa)33, 
na dzień złożenia formularzy rekrutacyjnych34, 31 kandydatów na uczestników 
projektu miało status osoby bezrobotnej zarejestrowanej (co udokumentowano 
zaświadczeniami z powiatowych urzędów pracy35), 15 osób — zadeklarowało status 
osoby bezrobotnej niezarejestrowanej (złożono oświadczenia), cztery osoby 
określiły się jako bierne zawodowo (w trzech przypadkach przedłożyły legitymacje 
emeryta-rencisty, zaś w jednym przypadku – dodatkowe oświadczenie wraz 
z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego). W grupie 50 osób było siedem 
osób w wieku powyżej 50 lat, 25 kobiet, jedna osoba niepełnosprawna (złożono 
orzeczenie o niepełnosprawności), 23 osoby długotrwale bezrobotne 
(co potwierdzało dziewięć zaświadczeń z PUP i 14 oświadczeń), 28 osób o niskich 
kwalifikacjach i pięć osób posiadających status rolnika (złożone zostały 
zaświadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego36). Status ww. osób 
był zgodny z założeniami WoD. 

(akta kontroli tom I str. 55-56, 222, tom II str. 133, 136, 177, 183-186, 305, 525, 531-
532, 607, tom III str. 9-10, 70-89, 112,131) 

1.8. W trakcie realizacji projektu wystąpiło sześć przypadków rezygnacji osób 
z udziału w projekcie, w tym cztery przypadki rezygnacji kandydatów na etapie 
rekrutacji, przed skorzystaniem z jakiejkolwiek formy wsparcia37 oraz dwa przypadki 
rezygnacji uczestników projektu po podpisaniu umowy uczestnictwa i skorzystaniu 
z usług szkoleniowych oraz doradztwa specjalistycznego, a przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie i biznesplanu38. Beneficjent podał, że w jego ocenie, 
zapisy regulaminu konkursu, regulaminu rekrutacji, jak również umowy uczestnictwa 
nie dawały podstaw do wzywania ww. dwóch uczestników projektu do zwrotu kwoty 

                                                      
30 System udostępniony w sieci teleinformatycznej przez Prezesa UOKiK niewymagający logowania (dane są 
publicznie dostępne po wpisaniu NIP przedsiębiorcy). 
31 Informacja uzyskana od Prezesa Zarządu Polskiej Giełdy Pracy Sp. z o.o. w listopadzie 2018 r. 
32 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach 
funduszy europejskich na lata 2014-2020. 
33 Przedmiotem tych umów było udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego. 
34 Formularze rekrutacyjne złożone zostały w dniach 1-28 czerwca 2017 r. 
35 Dalej: PUP. 
36 Dalej: KRUS. 
37 Rezygnacje uzasadniane były podjęciem pracy (dwa przypadki) i przyczynami osobistymi (dwa przypadki). 
38 W jednym przypadku rezygnacja była uzasadniana ważnymi powodami osobistymi. W drugim przypadku 
przyczyna rezygnacji nie była znana (uczestniczka bez podania przyczyny zerwała kontakt z Beneficjentem 
i nie reagowała na próby nawiązania kontaktu przez Beneficjenta). 
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wsparcia wydatkowanej za ich udział w szkoleniach oraz doradztwie. Zgodnie 
z UoD39 głównym celem projektu było udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 
większej grupie osób (tj. 50) od grupy, której przyznano wsparcie finansowe (tj. 41).  

(akta kontroli tom I str. 55, 294, 349) 

1.9. Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji, w tym dotyczącej próby 30 
uczestników projektu40 (tj. 73% uczestników, którzy otrzymali wsparcie finansowe) 
ustalono, że rekrutacja do projektu (I i II etap) była zgodna z dokumentacją 
konkursową, w tym ze Standardami oraz regulaminem rekrutacji.  

 (akta kontroli tom I str. 268, tom III str. 90-91, 94) 

Po dokonaniu w dniu 20 lipca 2017 r. oceny formularzy rekrutacyjnych przez komisję 
rekrutacyjną i zatwierdzeniu ostatecznych list rankingowych w dniu 3 sierpnia 
2017 r., wszystkie osoby zostały poinformowane przez Beneficjenta 
o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie i podpisano z nimi umowy uczestnictwa41. 
Uczestnicy złożyli wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz 
z biznesplanami oraz wszystkimi określonymi przez Beneficjenta w regulaminie 
przyznawania środków finansowych załącznikami, w tym m.in. oświadczeniami 
o: pomocy de minimis, kwalifikowalności VAT, zgodzie współmałżonka (jeśli 
dotyczyła), niekorzystaniu z innych środków publicznych. Dodatkowo złożone 
zostały oświadczenia dotyczące sytuacji uczestnika w momencie składania 
biznesplanu i wniosku pomostowego, co miało na celu ponowną weryfikację 
kwalifikowalności uczestnika.  

(akta kontroli tom II str. 179, 228-229, 231, 407-408, 410,  
tom III str. 11-12, 90-91, 94) 

Komisja Oceny Wniosków (dalej: KOW) powołana została Zarządzeniem 
nr 3/KNS/2017 Prezesa Zarządu z dnia 13 października 2017 r. W jej skład weszło, 
poza przedstawicielami Beneficjenta, dwóch ekspertów zewnętrznych42. Członkowie 
KOW posiadali wymaganą wiedzę, kwalifikacje potwierdzone dyplomami 
i certyfikatami (m.in. doradcy zawodowego) oraz doświadczenie z zakresu 
przedsiębiorczości, niezbędne do oceny wniosków o wsparcie finansowe 
i biznesplanów.  

(akta kontroli tom I str. 201, 204-209, 350-351, 381-382, 393-400) 

Stwierdzono, że Beneficjent terminowo: poinformował IZ o planowanym posiedzeniu 
KOW w dniu 9 listopada 2017 r.43 oraz przekazał do IZ protokół z posiedzenia KOW 
z ostateczną listą rankingową osób wybranych do udzielenia wsparcia 
finansowego44. 

(akta kontroli tom I str. 351-352, 411-415) 

Beneficjent, w celu zabezpieczenia umów o udzieleniu wsparcia finansowego, 
stosował procedury określone m.in. w Standardach oraz dokumentacji projektowej 
zatwierdzonej przez IZ, tj. regulaminie przyznawania środków finansowych (§ 4 

                                                      
39 W tym zgodnie z pkt 3.1.2 WoD. 
40 W tym 21 uczestników aktywnych i dziewięciu nieaktywnych: czterech, którzy zawiesili prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz pięciu, którzy zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej i zostali 
wykreśleni z rejestru. 
41 Umowy uczestnictwa podpisano z 50 osobami w okresie od 29 sierpnia 2017 r. do 14 września 2017 r. 
42 Umowy z ekspertami nr 14/2017/KnS i nr 15/2017/KnS podpisano w dniu 11 października 2017 r. Eksperci nie 
brali udziału w ocenie formularzy rekrutacyjnych oraz poziomu motywacji uczestników projektu. 
43 Informacja została przekazana w dniu 2 listopada 2017 r., tj. na siedem dni przed posiedzeniem KOW (termin 
określony w Standardach oraz § 4 ust. 4 pkt 7 UoD to pięć dni).  
44 Przekazano w dniu 28 listopada 2017 r., tj. pięć dni po zakończeniu prac KOW w dniu 23 listopada 2017 r. 
(zgodnie ze Standardami oraz § 4 ust. 4 pkt 8 UoD). 
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ust. 5) oraz umowie o udzieleniu wsparcia finansowego (§ 4 ust. 3 pkt 2). Stosownie 
do ww. regulacji, przekazanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
uwarunkowane było złożeniem przez uczestnika projektu weksla in blanco wraz 
z deklaracją wekslową osób fizycznych. Dodatkowo, w przypadku uczestników 
projektu pozostających w związkach małżeńskich bez rozdzielności majątkowej, 
składane było oświadczenie małżonka o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka 
zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Do dnia 
14 marca 2019 r. weksle in blanco zostały odebrane przez 27 uczestników projektu. 
Prezes Zarządu wskazał, że pomimo poinformowania wszystkich uczestników 
projektu (drogą telefoniczną, sms-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) 
o możliwości odebrania ww. weksli po zakończeniu projektu w grudniu 2018 r., nie 
wszyscy zgłosili się po ich odbiór.  

(akta kontroli tom I str. 352, tom II str. 261-262, 409, tom III str. 17, 43-69, 90-91) 

1.10. W ramach projektu przeszkolono 48 uczestników, 50 uczestnikom udzielono 
doradztwa indywidualnego na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie 
i biznesplanu, a 41 uczestnikom udzielono doradztwa specjalistycznego w ramach 
wsparcia pomostowego. W szkoleniach nie brało udziału dwóch uczestników 
projektu, którzy w formularzu rekrutacyjnym wskazali, że prowadzili w przeszłości 
działalność gospodarczą i posiadają z tego zakresu niezbędne doświadczenie, 
wiedzę i umiejętności45. Decyzja o zwolnieniu ww. osób z udziału w szkoleniach była 
zgodna z pkt 3.2. Standardów (str. 10), a także podjęta z uwzględnieniem 
racjonalnego zarządzania wydatkami projektu.  

(akta kontroli tom I str. 352, 416-419) 

W ramach projektu udzielono wsparcia na rozpoczęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej 41 uczestnikom w łącznej kwocie 1 548 184 zł, w tym 943 000 zł 
bezzwrotnej dotacji (23 000 zł na każdego uczestnika), 541 200 zł wsparcia 
pomostowego finansowego (po 1 100 zł przez 12 miesięcy dla każdego uczestnika, 
tj. 13 200 zł) oraz 63 984 zł wsparcia pomostowego niefinansowego (po 1 561 zł 
średnio na każdego uczestnika46). Łącznie każdy uczestnik projektu otrzymał 
36 200 zł ww. wsparcia finansowego. 

(akta kontroli tom I str. 222, 224-264, 268, 656-659, tom III str. 131)  

1.11. Analiza porównawcza danych wybranej do kontroli próby 30 uczestników 
projektu, zawartych w dokumentacji Beneficjenta, w szczególności w formularzach 
rekrutacyjnych, z danymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) 
uzyskanymi w trakcie kontroli oraz danymi zawartymi w CEIDG, potwierdziła 
zgodność ze stanem faktycznym składanych oświadczeń, w tym nieprowadzenie 
przez kandydatów na uczestników projektu działalności gospodarczej w okresie 12 
miesięcy przed przystąpieniem do projektu.  

Stwierdzono, że dwie osoby były zatrudnione w krótkim okresie przed 
przystąpieniem do projektu47, natomiast jedna osoba w momencie przystąpienia 
do projektu przebywała na urlopie wychowawczym48. Osoby te spełniały kryteria 
określone dla grupy docelowej. Pozostałe osoby pozostawały bez zatrudnienia. 

                                                      
45 Jeden uczestnik (aktywny na koniec marca 2019 r.) wskazał też, że w 2017 r. brał udział w specjalistycznym 
szkoleniu w zakresie planowanej działalności gospodarczej i uzyskał po jego zakończeniu zaświadczenie 
i certyfikat. 
46 34 uczestników projektu otrzymało wsparcie niefinansowe w wysokości po 1.536 zł, a siedmiu – po 1.680 zł. 
47 Do 31 marca 2017 r. (formularz rekrutacyjny złożono w dniu 9 czerwca 2017 r., przystąpiono do projektu 
w dniu 11 września 2017 r.) oraz do 31 maja 2017 r. (formularz rekrutacyjny złożono w dniu 16 czerwca 2017 r., 
przystąpiono do projektu w dniu 14 września 2017 r.) 
48 Zatrudnienie w okresie od 16 marca 2009 r. do 11 maja 2018 r. (urlop wychowawczy w okresie od 12 czerwca 
2015 r. do 11 maja 2018 r.), przystąpienie do projektu w dniu 5 września 2017 r.; rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w dniu 1 grudnia 2017 r.  
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Stwierdzono również, że dwie osoby (powyżej 50 roku życia, z niskimi 
kwalifikacjami, w tym jedna z niepełnosprawnością) podlegały ubezpieczeniu z tytułu 
emerytury/renty.  

(akta kontroli tom I str. 222, 231, 260, 263, tom II str. 1-46, tom III str. 83-89, 112, 
130, 147-152) 

Jeden z uczestników49 złożył formularz rekrutacyjny 5 czerwca 2017 r., przystąpił do 
projektu 11 września 2017 r. oraz podpisał umowę nr 27/KNS/CH/WF o udzieleniu 
wsparcia finansowego 1 grudnia 2017 r. Beneficjent wypłacił mu dotację (5 grudnia 
2017 r.) w kwocie 23 000 zł oraz wsparcie pomostowe w łącznej kwocie 13 200 zł. 
Dane o udzielonej pomocy de minimis zostały wprowadzone aplikacji SHRIMP 
w dniu 13 grudnia 2017 r. (tj. 12 dni po jej udzieleniu).  

Na podstawie danych w SUDOP ustalono, że wskazany uczestnik ― przedsiębiorca 
uzyskał także wsparcie finansowe (m.in. w formie dotacji) w ramach działania 9.3 
RPO WL od Wschodniej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. w projekcie „Startup na start”50 
(podpisał umowę 28 lutego 2018 r.). Z uzyskanej w trakcie kontroli informacji 
Prezesa Zarządu tej spółki (z dnia 24 lutego 2019 r.) wynikało, że spółka 
wprowadziła dane dotyczące udzielonej pomocy de minimis do SHRIMP w dniu 
23 lipca 2018 r.51 (tj. po pięciu miesiącach od jej udzielenia) oraz wstrzymała 
wypłatę świadczenia wsparcia pomostowego po stwierdzeniu, że wsparcie ww. 
osobie nie przysługuje i w tej sprawie podjęła współpracę z IZ. 

Jednocześnie kontrola NIK ustaliła, że wskazana osoba złożyła formularz 
rekrutacyjny (5 lipca 2017 r.), przystąpiła (9 października 2017 r.) do projektu „Krok 
do biznesu” realizowanego w ramach działania 9.3 RPO WL przez Polską Giełdę 
Pracy Sp. z o.o.52 i otrzymała (w ramach tego projektu) wsparcie finansowe 
(podpisała umowę 17 stycznia 2018 r.) . Prezes Zarządu ww. spółki pismem z dnia 
22 lutego 2019 r. poinformował NIK, że ww. uczestnik pod rygorem 
odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 § 1 Kodeks karny składał: 
oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych (w tym 
w formularzu rekrutacyjnym z dnia 5 lipca 2017 r. oraz oświadczeniu z dnia 
25 października 2018 r. o nieuzyskaniu żadnej pomocy od NST Sp. z o.o.), a także 
oświadczenie z dnia 17 stycznia 2018 r. (przed podpisaniem umowy) 
o nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy 
i poprzedzające go dwa lata podatkowe. Dane o udzielonej pomocy de minimis 
zostały wprowadzone do SHRIMP, zgodnie z informacją Prezesa Zarządu Polskiej 
Giełdy Pracy Sp. z o.o., po uzyskaniu dostępu do ww. aplikacji53, w dniu 1 lutego 
2018 r. (tj. po 15 dniach od jej udzielenia). Prezes Zarządu Polskiej Giełdy Pracy 
Sp. z o.o. wskazał, że przyjęte w ramach projektu procedury nie zakładały, przed 
udzieleniem wsparcia, dodatkowego obowiązku analizy danych w aplikacji SHRIMP 
lub w SUDOP. Podał również, że w siedzibie ww. przedsiębiorcy prowadzona była 
w dniu 16 października 2018 r. kontrola, która wskazała m.in. na konieczność 
wyjaśnienia kwestii udzielenia pomocy de minimis przez NST Sp. z o.o., w związku 
z twierdzeniem ww. uczestnika, że takiej pomocy nie otrzymał. W trakcie kolejnej 
kontroli w dniu 25 października 2018 r. złożone zostało pod rygorem 
odpowiedzialności karnej oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis 
od NST Sp. z o.o., w związku z czym Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. zobowiązała 
ww. uczestnika do złożenia wniosku o dokonanie korekty przez NST Sp. z o.o., cyt.: 

                                                      
49 Numer ewidencyjny formularza rekrutacyjnego: 3/KNS/CH. 
50 Umowa o dofinansowanie projektu nr 45/RPLU.09.03.00-06-0105/16-00. 
51 Dostęp do ww. aplikacji (login i hasło) spółka otrzymała w dniu 27 czerwca 2018 r. 
52 Umowa o dofinansowanie projektu nr 48/RPLU.09.03.00-06-162/16-00. 
53 Wniosek o aktualizację danych do logowania w ww. aplikacji został wysłany do UOKiK w dniu 25 stycznia 
2018 r. (tj. osiem dni po udzieleniu pomocy). 
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w związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi udzielenia pomocy 
de minimis oraz przedstawienie dowodu potwierdzającego dokonanie ww. korekty 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wizyty kontrolnej. Przed 
upływem ww. terminu pismem z dnia 29 listopada 2018 r. ww. uczestnik rozwiązał 
umowę z dnia 17 stycznia 2018 r. (jak podał Prezes Zarządu – z przyczyn 
osobistych) i dokonał zwrotu całości udzielonego wsparcia wraz z odsetkami 
na konto bankowe projektu54, zaś spółka wystawiła korektę zaświadczenia 
o pomocy de minimis (wartość „0,00”) i dokonała stosownego wpisu w SHRIMP55. 
Jednocześnie spółka cyt.: na podstawie przedstawionych faktów i posiadanej 
dokumentacji nie stwierdziła, że Pan (…) otrzymał nienależne wsparcie 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Dane dotyczące udzielonej pomocy publicznej, udostępniane publicznie w SUDOP, 
są wprowadzane do aplikacji SHRIMP m.in. przez beneficjentów wsparcia 
w działaniu 9.3, w związku z obowiązkiem wynikającym z § 20 ust. 9 umowy 
o dofinansowanie. Beneficjent wprowadził dane dotyczące udzielonej pomocy 
(dotacji) uczestnikom projektu do aplikacji SHRIMP w dniu 13 grudnia 2017 r. 
Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zostały podpisane z uczestnikami 
projektu 1 grudnia 2017 r. (40 uczestników) oraz 11 grudnia 2017 r. (1 uczestnik). 

Z analizowanych danych wynikało, że udzielenie ww. uczestnikowi wsparcia 
finansowego (pomocy de minimis) przez NST Sp. z o.o. (1 grudnia 2017 r.) oraz 
wprowadzenie danych do SHRIMP o udzielonej pomocy de minimis (13 grudnia 
2017 r.) nastąpiło wcześniej niż udzielenie wsparcia tej osobie przez dwie 
niekontrolowane spółki (17 stycznia 2018 r. i 28 lutego 2018 r.). Od dnia 13 grudnia 
2017 r. informacja o udzielonej przez Beneficjenta pomocy de minimis była 
publicznie dostępna w SUDOP. Złożone przez ww. osobę (w ramach projektu „Krok 
do biznesu” realizowanego przez Polską Giełdę Pracy Sp. z o.o.) w dniu 17 stycznia 
2018 r. oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis oraz opisane wyżej 
oświadczenie z dnia 25 października 2018 r. były niezgodne ze stanem faktycznym. 

(akta kontroli tom I str. 222, 226, 330, 337-338, 341-342, 354-355,  
421-422, 425-443) 

1.12. Na etapie rekrutacji zatrudnienie osób na umowę o pracę deklarowało 25 
kandydatów. Sześć osób (spośród wskazanych wyżej) deklarowało zatrudnienie 
pracownika w sektorze białej lub zielonej gospodarki56. Za deklarację utworzenia 
dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
(w tym w ww. sektorach) przyznawane były dodatkowe punkty na etapie rekrutacji.  

Stwierdzono przypadek nieprzyznania przez komisję rekrutacyjną dodatkowych 
punktów za zatrudnienie, ponieważ – jak podał Prezes Zarządu – uznano, 
że złożona przez kandydata deklaracja zatrudnienia „w momencie rozwoju firmy” nie 
daje gwarancji, że „rozwój firmy”, a tym samym zatrudnienie nastąpi w trakcie 
realizacji projektu i Beneficjent będzie mógł wyegzekwować wywiązanie się przez 
uczestnika z tej deklaracji. Uczestnik ten zatrudnił pracownika na podstawie umowy 
o pracę, co ustalono w trakcie kontroli NIK.  

Pomimo braku wskazania w dokumentacji konkursowej (w tym w Standardach) 
konsekwencji za niewywiązanie się z deklarowanego zatrudnienia, Beneficjent 
wprowadził własne rozwiązania, które pozwalały na skuteczne wyegzekwowanie 
realizacji złożonej deklaracji. Zawierał je § 4 ust. 9 regulaminu przyznawania 

                                                      
54 W piśmie z dnia 22 lutego 2019 r. nie wskazano daty dokonania zwrotu środków finansowych. 
55 Na dzień pobrania danych z SUDOP, tj. 5 lutego 2019 r. nie było informacji o udzielonej pomocy de minimis 
przez Polską Giełdę Pracy Sp. z o.o. 
56 Pięciu z nich otrzymało wsparcie finansowe. 
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środków finansowych, zgodnie z którym uczestnik projektu, który otrzymał środki 
finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ma obowiązek dokonania 
zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli m.in. zostały naruszone inne 
warunki określone w niniejszym regulaminie, innych umowach zawartych 
z uczestnikiem lub dokumentach regulujących realizację projektu57. 

Na etapie podpisywania z uczestnikiem umowy o udzieleniu wsparcia finansowego 
pobierane były przez Beneficjenta dodatkowe pisemne oświadczenia o zatrudnieniu 
pracownika58, w tym w sektorach białej lub zielonej gospodarki. Beneficjent, jak 
podał Prezes Zarządu, wprowadził wymóg składania przez uczestników pisemnych 
oświadczeń o zatrudnieniu, chcąc w ten sposób „wzmocnić” zobowiązanie 
uczestnika do wywiązania się z przyjętego zobowiązania i podnieść jego 
świadomość, że obowiązek ten będzie przez Beneficjenta konsekwentnie 
egzekwowany, a jego niespełnienie będzie rozpatrywane w kontekście naruszenia 
regulaminu przyznawania środków.  

Wywiązanie się z deklarowanego zatrudnienia było przez Beneficjenta 
monitorowane. Stwierdzono, że wszystkie osoby, które zadeklarowały zatrudnienie 
na umowę o pracę, zatrudniły pracowników.  

(akta kontroli tom I str. 223, 352, tom II str. 134, 306, 350, 446, 494, 496, 514, 516, 
518, 520, 524, 584, 586, 588-597, 602, 608, 685, 683, tom III str. 1-4, 10-11,111-

129, 131) 

1.13. W § 3 ust. 1 umów o udzieleniu wsparcia finansowego Beneficjent określił 
termin wydatkowania dotacji na dzień 31 stycznia 2018 r. Natomiast za ostateczny 
termin złożenia dokumentów rozliczeniowych potwierdzających wydatkowanie 
dotacji przyjęto termin wskazany w § 1 ust. 4 tej umowy, tj. termin nie dłuższy niż 30 
dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania 
środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości, a którym dla projektu był dzień 
2 marca 2018 r. Wszyscy uczestnicy, objęci kontrolą szczegółową NIK, terminowo 
złożyli rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego w formie dotacji w okresie 
od 29 grudnia 2017 r. do 24 lutego 2018 r. Pismami z dnia 30 marca 2018 r. 
Beneficjent poinformował uczestników o zatwierdzeniu dokumentów 
rozliczeniowych. 

(akta kontroli tom II str. 254, 286, tom III str. 12, 22, 91, 95-98) 

W zakresie rozliczania udzielonego wsparcia finansowego stosowane były 
Standardy i opracowana na ich podstawie dokumentacja projektowa zaakceptowana 
przez IZ. Przy rozliczaniu dotacji Beneficjent wymagał od uczestników okazania do 
wglądu oryginałów dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki, 
tj. faktur, rachunków, umów sprzedaży wraz z oświadczeniami, że używane środki 
trwałe nie zostały zakupione od członków najbliższej rodziny, zakup został dokonany 
po cenie rynkowej, a towar nie był wcześniej zakupiony ze środków unijnych. 
Dodatkowo, w celu wyeliminowania (lub ograniczenia) możliwości nieprawidłowego 
wydatkowania dotacji w wyniku dokonywania fikcyjnych transakcji lub zawyżania 
cen zakupów oraz zapobieżenia przypadkom przerwania działalności przez 
uczestnika w wyniku kradzieży, zniszczenia czy uszkodzenia zakupionego sprzętu, 
Beneficjent wymagał również okazywania przy rozliczaniu dotacji i wydatków 
pomostowych potwierdzenia poniesionych wydatków wyciągami z rachunku 
bankowego, dowodami wpłat (przelewami), specyfikacjami zakupionych sprzętów, 
polisami potwierdzającymi ubezpieczenie zakupionego mienia z zestawieniami 

                                                      
57 Brzmienie cyt. przepisu było szersze od zawartego we wzorze określonym w załączniku nr 4 do Standardów. 
58 Kandydaci (a później uczestnicy projektu) deklarowali zatrudnienie, zgodnie ze Standardami, jedynie w części 
opisowej formularza rekrutacyjnego i wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. 
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ubezpieczonego mienia, a także w przypadku samochodów używanych – 
obligatoryjnie wycenami rzeczoznawców (pomimo braku takiego obowiązku 
w Standardach). Jak wskazał Prezes Zarządu, zakup używanego auta był 
zdarzeniem szczególnie wrażliwym na możliwe nadużycia, zarówno ze względu na 
jego relatywnie dużą wartość, możliwość wykorzystywania auta nie tylko do celów 
ściśle związanych z działalnością, jego przydatność do celów prywatnych uczestnika 
po ewentualnym zamknięciu działalności zaraz po zakończeniu projektu czy 
możliwość łatwej odsprzedaży po tym okresie. W przypadku zakupu innych niż 
samochód, używanych środków trwałych, które w ocenie Beneficjenta mogły służyć 
wykonywanej przez uczestników działalności gospodarczej, a nie celom prywatnym, 
wyceny rzeczoznawców nie były wymagane.  

Taki katalog dokumentów był podstawą sporządzenia szczegółowego zestawienia 
towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój 
przedsiębiorczości oraz wkładu własnego, które dokumentowało prawidłowe 
wydatkowanie dotacji59. Zestawienie to zawierało dodatkowo oświadczenie, że dane 
w nim zawarte są zgodne z rzeczywistością oraz dokumentacją finansowo-księgową 
firmy ze wskazaniem miejsca jej przechowywania.  

Dodatkowo Beneficjent wymagał od uczestników przekazania dokumentacji 
fotograficznej zakupionych towarów, czy przeprowadzonych np. prac remontowych, 
w celu umożliwienia dokonania porównania ze stanem faktycznym podczas kontroli.  

W dokumentacji uczestników projektu objętych kontrolą NIK znajdowały się 
zestawienia towarów i usług, kopie ww. dokumentów potwierdzających poniesienie 
wydatku60 oraz dokumentacja fotograficzna. Na 30 uczestników projektu 14 
dokonało zakupu używanych samochodów (osobowych, dostawczych) w kwotach 
od 6 000 zł do 13 790 zł61, a cena zakupu była potwierdzona wycenami 
rzeczoznawców. W 13 przypadkach dotacja przeznaczona została na zakup sprzętu 
komputerowego, w tym laptopów oraz w sześciu przypadkach – sprzętu 
fotograficznego, w tym w pięciu przypadkach nowego, w kwotach od 1 940 zł 
do 16 999 zł62. Beneficjent nie stwierdził przypadków nieprawidłowego 
wydatkowania i rozliczania dotacji. 

(akta kontroli tom II str. 248, 269-285, 336-343, 351, 353-354, 361-362,  
411-417, 427-439, 447-452, 497-510, 534-544, 650-659,  

tom III str. 12-13, 27-29, 37, 91-92, 95-98, 143-144) 

Ceny sprzętu były analizowane przez ekspertów na etapie oceny biznesplanów oraz 
przez Beneficjenta i doradców na etapie rozliczenia dokonanych przez uczestników 
zakupów. W większości przypadków przedkładane były faktury zakupu nowego 
sprzętu w sklepach (w tym internetowych). Jak podał Prezes Zarządu, pomimo, że 
większość zakupów nie budziła wątpliwości co do możliwości zawyżania cen, to 
w przypadku największych wydatków doradcy porównywali ceny zakupionego 
i prezentowanego na zdjęciach sprzętu z cenami oferowanymi przez sklepy 
internetowe (dotyczyło to również używanego sprzętu), zaś w przypadku używanych 
samochodów każdy uczestnik miał obowiązek przedstawić wycenę rzeczoznawcy. 
W jednym przypadku, w związku z nabyciem nowego sprzętu od osoby fizycznej 
na podstawie umowy sprzedaży złożone zostało, na prośbę Beneficjenta, 
oświadczenie, w którym uczestnik wskazał, że oferta osoby fizycznej była 
                                                      
59 Zestawienia takie były również sporządzane w związku z rozliczaniem wsparcia pomostowego. 
60 W szczególności dotyczyło to kopii umów sprzedaży sprzętów używanych (bez wyceny rzeczoznawcy), które 
w przypadku np. zagubienia przez uczestnika mogły być trudne do odzyskania, a tym samym skontrolowania 
i weryfikacji. 
61 Trzy samochody nabyto w kwotach do 10 tys. zł, osiem – w kwotach pow. 10 tys. zł do 12,9 tys. zł oraz trzy – 
w kwotach pow. 13 tys. zł. 
62 W czterech przypadkach cena była równa lub wyższa od 11 tys. zł. 
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korzystniejsza od rynkowej, ponieważ oprócz zakupionego po cenach rynkowych 
sprzętu dodatkowo otrzymał od sprzedającego potrzebne do prowadzenia 
działalności fotograficznej akcesoria.  

(akta kontroli tom III str. 15-16, 39-42, 91-92, 95-98) 

Zakupy dokonywane były zgodnie z biznesplanami, w których szczegółowo 
określone były planowane koszty dla danego rodzaju działania oraz harmonogramy 
rzeczowo-finansowe przedsięwzięcia. Ewentualne odstępstwa od przyjętych założeń 
były uzgadniane przez uczestnika projektu z Beneficjentem, zgodnie 
ze Standardami, w myśl których uczestnik projektu może wystąpić do Beneficjenta 
z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie 
zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów 
technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych (pkt 3.3.1, str. 15). 
Przykładem takiego działania było zatwierdzenie przez Beneficjenta, 
po przeprowadzeniu wizji lokalnej, jako racjonalnej i niezbędnej do rozpoczęcia 
prowadzenia działalności zmiany polegającej na ujęciu w szczegółowym 
zestawieniu towarów i usług wydatków na remont lokalu w kwocie 5,4 tys. zł, 
nieujętych wcześniej w biznesplanie z dnia 20 października 2017 r. 
Przeprowadzenie ww. remontu potwierdzała m.in. dokumentacja fotograficzna 
(przed i po remoncie).  

(akta kontroli tom II str. 137-164, 189-192, 197-226, 309-335, 372-405, 453-492, 
545-582, 610-649, tom III str. 13-14, 30-37, 91-92, 95-98) 

Zgodnie ze Standardami i § 5 ust. 3 umowy o udzieleniu wsparcia finansowego 
warunkiem wypłaty kolejnej transzy wsparcia pomostowego było udokumentowanie 
przez uczestnika projektu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne za rozliczany miesiąc, natomiast termin rozliczenia poszczególnych 
transz wsparcia pomostowego nie został formalnie określony. Beneficjent 
zobowiązał uczestników do wydatkowania oraz rozliczania poszczególnych transz 
do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczyła rozliczana transza wsparcia 
pomostowego. Wyznaczenie ww. terminu miało na celu bieżącą weryfikację 
prawidłowości ponoszenia przez uczestników wydatków oraz usprawnienie procesu 
rozliczania tego wsparcia. Wszyscy uczestnicy dotrzymali ustalonego terminu. 

(akta kontroli tom III str. 12, 91-92, 95-98) 

W Standardach oraz dokumentacji projektowej nie było zapisów precyzujących, 
jakie inne dokumenty (niż dowody opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne) powinien przedstawiać uczestnik do rozliczenia wsparcia 
pomostowego. W dokumentacji uczestników objętych kontrolą znajdowały się 
potwierdzone przez uczestników za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów 
zapłaty składek ZUS, a w niektórych przypadkach dołączone były również 
deklaracje ZUS DRA (pomimo braku takiego obowiązku). Ponadto, pomimo, 
że nie wynikało to bezpośrednio ani ze Standarów, ani z dokumentacji projektowej, 
Beneficjent wymagał od uczestników przedstawiania m.in. faktur, rachunków, 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (wyciąg bankowy, potwierdzenie 
przelewu), umów najmu lokalu (jeśli uczestnik rozliczał w ramach wsparcia 
pomostowego koszty najmu lokalu), ulotek/wizytówek itp., prezentujących zakupione 
materiały promocyjne. Na podstawie ww. dokumentów przygotowywane było 
comiesięczne szczegółowe zestawienie towarów lub usług, zakupionych w ramach 
pomostowego wsparcia finansowego oraz oświadczenie o opłacaniu składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z potwierdzeniem zapłaty.  

(akta kontroli tom II str. 288-297, 346-348, 355-366, 420-426, 440-444, 511-512, 
660-662, tom III str. 14-15, 91-92, 95-98) 
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Analiza dokumentacji wybranej do kontroli próby uczestników projektu wykazała, 
że wydatki poniesione w ramach wsparcia pomostowego mieściły się w definicji tego 
wsparcia i były związane z działalnością przedsiębiorstwa. W związku 
z rozliczeniem przez jedną z uczestniczek wydatków z tytułu podatku 
od nieruchomości w sytuacji prowadzenia pod tym samym adresem działalności 
przez inną osobę63 ustalono, że kwestia ta była przedmiotem wyjaśnień 
dokonywanych z udziałem doradcy, z których wynikało, że wydatki te zostały 
poniesione i rozliczone wyłącznie przez uczestniczkę. 

(akta kontroli tom II str. 193-196, 344-345, 418-419, tom III str. 15, 38, 91-92, 95-98) 

1.14. Beneficjent przeprowadził u każdego uczestnika projektu (tj. 41) jedną kontrolę 
i jedną wizytę monitorującą w okresie 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, tj. zgodnie ze Standardami (pkt 4, str. 22), UoD oraz 
regulaminem przyznawania środków (§ 4 ust. 11). Kontrole zostały przeprowadzone 
przez zespół kontrolujący w składzie: Prezes Zarządu oraz specjalista ds. usług 
(pracownik Spółki) w dniach 24 i 30 lipca 2018 r. oraz 6 i 17 września 2018 r., 
tj. w okresie od ośmiu do dziesięciu miesięcy od rozpoczęcia działalności 
gospodarczej przez uczestników projektu. W toku kontroli sprawdzano, czy: 

— działalność jest prowadzona zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków 
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej pod wskazanym 
adresem, 

— wydatki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są ponoszone i realizowane 
zgodnie z wnioskiem, w zakresie zaakceptowanym przez Beneficjenta, 

— uczestnik projektu posiada sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych 
środków, wykazane w rozliczeniu oraz wykorzystuje go zgodnie z charakterem 
prowadzonej działalności, w tym zatwierdzonym biznesplanem, 

— archiwizacja dokumentacji związanej z projektem prowadzona jest w sposób 
prawidłowy.  

Według wyjaśnień Prezesa Zarządu sprawdzano m.in. dokumenty zakupów 
i wydatków z otrzymanego wsparcia pomostowego (oryginały lub kopie w przypadku 
przechowywania oryginałów dokumentów w biurze księgowym) oraz sposób ich 
archiwizacji. Posiadanie przez uczestników maszyn/urządzeń zakupionych z dotacji 
dokumentowano zdjęciami, a w przypadku środków obrotowych sprawdzono, czy są 
dokumenty potwierdzające ich sprzedaż (wydruki z kasy fiskalnej). W związku z tym, 
że zespół kontrolujący nie stwierdził różnic między dokumentacją fotograficzną 
wykonaną podczas kontroli a wykonaną przez uczestników projektu do rozliczenia 
dotacji nie dołączano zdjęć wykonanych przez zespół kontrolujący do dokumentacji 
projektowej.  

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły (w formie list 
sprawdzających), a następnie informacje pokontrolne zawierające ustalenia kontroli. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Prezes Zarządu podał, że w ramach monitoringu sprawdzano wydatkowanie 
środków finansowych ze wsparcia pomostowego, czy: uczestnik projektu nadal 
prowadzi działalność gospodarczą, działalność jest prowadzona w zakresie i pod 
adresem wskazanym w umowie, zakupione z dotacji maszyny, urządzenia, 
wyposażenie znajdowały się w siedzibie firmy i były wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem, uczestnik zatrudnił pracowników, prowadził działalność 

                                                      
63 Przypadek opisany w pkt 2.9 wystąpienia pokontrolnego. 



 

17 

w sektorze białej lub zielonej gospodarki64, odzyskał VAT i przeznaczył go na cele 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Przeprowadzenie wizyt monitorujących przez zespół kontrolujący w okresie od 15 
do 29 listopada 2018 r., tj. przed upływem z dniem 30 listopada 2018 r. 12 miesięcy 
od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników zostało 
udokumentowane na kartach w formie list sprawdzających, do których załączone 
były aktualne wydruki z CEIDG oraz oświadczenia uczestników o posiadaniu 
sprzętu oraz wyposażenia zakupionego z otrzymanych w ramach projektu środków 
finansowych i wykorzystywaniu go zgodnie z charakterem prowadzonej działalności 
gospodarczej, a także o uzyskiwaniu przychodów z prowadzonej działalności. 

 (akta kontroli tom I str. 344-345, 353-354, tom II str. 298-304,  
tom III str. 37, 111-112, 143-144) 

Wszystkie kontrole i wizyty monitorujące przeprowadzone były w miejscu 
prowadzenia przez uczestników projektu działalności gospodarczej, a w niektórych 
przypadkach dodatkowo w miejscu świadczenia przez uczestników usług w ramach 
prowadzonej działalności (np. remontowo-budowlanych). W dniu 17 września 
2018 r. zespół kontrolujący przeprowadził kontrole uczestników prowadzących 
działalność w miejscowości (po trasie): Chełm, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, 
Urszulin, Wola Uhruska, Ruda Opalin, Dorohusk, Dubienka, Stefankowice, Chełm. 
W tym dniu nie przeprowadzono kontroli w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim65, 
na co wskazywały znajdujące się na dwóch protokołach błędne daty, będące 
wynikiem pomyłki, co wyjaśnił Prezes Zarządu. 

(akta kontroli tom I str. 344-345, 353-354, tom III str. 16, 37) 

1.15. Beneficjent sprawdzał zgodność prowadzonej działalności z biznesplanem 
na podstawie dokumentów oraz oględzin dokonywanych w trakcie kontroli i wizyt 
monitorujących. W szczególności, jak podał Prezes Zarządu, weryfikacji podlegała 
m.in. zgodność dokonanych z kwoty dotacji zakupów ze stanem faktycznym oraz 
dowody potwierdzające sprzedaż (faktury i raporty kasy fiskalnej), zaś w zakresie 
uzyskiwanych przychodów z prowadzonej działalności pobierane były oświadczenia 
składane w związku z wizytą monitorującą.  

(akta kontroli tom I str. 354, tom II str. 304, tom III str. 16, 138) 

W trakcie kontroli, oprócz weryfikacji pod kątem spełnienia warunków, o jakich 
mowa w Standardach, przeprowadzano – jak wskazał Prezes Zarządu – „wywiad” 
z uczestnikiem projektu na temat zakresu prowadzonej działalności w odniesieniu 
do założeń z biznesplanu, występujących problemów i ich przyczyn. Również 
podczas wizyt monitorujących przeprowadzano z uczestnikami rozmowy dotyczące 
dalszych planów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, występujących 
problemów i możliwości pomocy ze strony Beneficjenta. Część uczestników 
zwracała się o doradztwo w kwestiach: marketingowych (promocja firmy i usług), 
księgowo-finansowych (rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS), kadrowo-
płacowych (wzory umów o pracę i zlecenie), zewnętrznych źródeł finansowania 
działalności gospodarczej (środki unijne, preferencyjne pożyczki), jak również 
nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. RODO66. Prezes 
Zarządu podał, że porady w ww. zakresie były udzielane przez doradców, którzy 
dodatkowo informowali uczestników projektu o organizowanych w tym czasie 
                                                      
64 Działalność w sektorze białej gospodarki zadeklarował i faktycznie prowadził jeden uczestnik projektu, 
natomiast w sektorze zielonej gospodarki – czterech uczestników projektu. 
65 Kontrole przeprowadzono w dniu 13 września 2018 r. 
66 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.). 
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w województwie lubelskim bezpłatnych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 
pt. „Biznes Lubelskie”, których przedmiotem była m.in. ww. tematyka. 

(akta kontroli tom I str. 353-354, tom III str. 16-17) 

1.16. Beneficjent przedłożył wnioski o płatność zgodnie z UoD oraz dokumenty 
niezbędne do rozliczenia projektu. Wnioski złożone zostały terminowo: pierwszy 
zgodnie z harmonogramem w lipcu 2017 r., kolejne (pięć) w terminie 10 dni 
roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące, natomiast ostatni w dniu 21 grudnia 2018 r., tj. w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia projektu w dniu 15 grudnia 2018 r. W dniu 22 grudnia 2018 r. zwrócono 
na wskazany przez IZ rachunek bankowy kwotę niewykorzystanego dofinansowania 
w wysokości 349,54 zł. Zaplanowana i wnioskowana kwota dofinansowania 
wynosiła 1 873 504,50 zł. Rozliczono kwotę 1 873 154,96 zł, która – uwzględniając 
ww. zwrot – była zgodna z przyznaną kwotą dofinansowania w UoD (§ 3 ust. 1). 
Projekt został rozliczony przez IZ, o czym Beneficjent został poinformowany pismem 
z dnia 1 lutego 2019 r. Wydatki zostały poniesione w wysokości mniejszej 
od zakładanej z powodu oszczędności, które zostały przeznaczone na przyznanie 
dodatkowej bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego uczestnikowi projektu. 
Pozostała różnica (w nieznacznej w stosunku do budżetu projektu kwocie) została 
zwrócona przez Beneficjenta. 

(akta kontroli tom I str. 445-662) 

1.17. Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych przez NIK projekt nie był 
kontrolowany przez IZ lub inną instytucję publiczną. 

(akta kontroli tom I str. 355) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Beneficjent wprowadził do aplikacji SHRIMP (13 grudnia 2017 r.) dane dotyczące 
udzielonej 40 uczestnikom projektu pomocy de minimis (1 grudnia 2017 r.) 
z opóźnieniem pięciu dni w stosunku do wymaganego terminu, tj. z naruszeniem § 6 
ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 
sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej 
pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń 
należnych na rzecz sektora finansów publicznych67 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej).  

Stosownie do § 20 ust. 9 umowy o dofinansowanie IZ scedowała na Beneficjenta 
obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności 
obowiązek sporządzania i przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań 
o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej68.  

W myśl art. 32 ust. 1  i 10 ww. ustawy podmioty udzielające pomocy są 
zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań 
o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie 
lub rybołówstwie, m.in. przez teletransmisję danych w formie elektronicznej 
z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP udostępnionej przez Prezesa UOKiK. 
Stosownie do § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy 
publicznej69, podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania 

                                                      
67 Dz. U. z 2016 r. poz. 1871. 
68 Dz. U. z 2018 r. poz. 362. 
69 Wydanego na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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o udzielonej pomocy publicznej w danym dniu, w terminie 7 dni od dnia udzielenia 
pomocy. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że przyczyną przekazania do Prezesa UOKiK 
ww. sprawozdań w dniu 13 grudnia 2017 r. było zinterpretowanie przez Beneficjenta 
definicji „udzielenie pomocy publicznej” nie jako faktu samego zawarcia umowy 
o udzieleniu wsparcia finansowego pomiędzy uczestnikiem projektu a Beneficjentem 
(co nastąpiło w dniu 1 grudnia 2017 r.), ale wynikającego z ww. umowy faktycznego 
udzielenia pomocy w postaci wypłaty (tj. przelania na rachunki bankowe 
uczestników projektu) kwoty dotacji i pierwszej transzy wsparcia pomostowego, co 
nastąpiło w dniach 5-6 grudnia 2017 r. Opierając się na takiej wykładni Beneficjent 
był przekonany, że przekazanie sprawozdań w dniu 13 grudnia 2017 r. nastąpiło 
z dochowaniem obowiązującego terminu. Prezes Zarządu wskazał ponadto, że cyt.: 
w ocenie Beneficjenta interpretacja, że dniem udzielenia pomocy publicznej, 
w przypadku realizacji projektów z działania 9.3 RPO WL 2014-2020, jest dzień 
faktycznego przekazania wsparcia finansowego uczestnikom projektu, a nie dzień 
samego zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia, jest jak najbardziej zasadna, 
ponieważ samo zawarcie umowy nie zawsze musi być równoznaczne z jej 
zrealizowaniem, wypłatą środków i faktycznym udzieleniem pomocy.  

Powyższa interpretacja nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. 
Stosownie bowiem do art. 2 pkt 11 ww. ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej, ilekroć w ustawie jest mowa o dniu udzielenia 
pomocy należy przez to rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc 
publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy. Instrukcja sporządzenia 
sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdań 
o udzielonej pomocy publicznej70, precyzuje, że w kol. 5 (Dzień udzielenia pomocy) 
tego sprawozdania należy podać m.in. dzień podpisania umowy.  

 (akta kontroli tom I str. 331-340, tom III str. 138-142) 

NIK ocenia pozytywnie zgodność realizacji projektu z założeniami wsparcia 
określonymi w regulaminie konkursu i wniosku o dofinansowanie. W zakresie 
nieuregulowanym w powyższych dokumentach Spółka zrealizowała projekt zgodnie 
z zasadą gospodarności. Stwierdzona nieprawidłowość nie miała wpływu 
na realizację projektu. 

2. Osiągnięte rezultaty projektu wsparcia 

2.1. W WoD określone zostały źródła danych do pomiaru wskaźników (rezultatu 
i produktu) oraz sposób i częstotliwość pomiaru tych wskaźników. Beneficjent 
prowadził badania tych wskaźników zgodnie z zapisami w WoD, tj. m.in.:  

—  wypisy z CEIDG/KRS były pobierane w celu potwierdzenia zarejestrowania 
działalności gospodarczej przed zawarciem umów o udzieleniu wsparcia 
finansowego71 oraz po 12 miesiącach od dnia faktycznego zarejestrowania72,  

—  kopie umów o pracę zbierane były niezwłocznie po ich zawarciu, 

—  umowy o udzieleniu wsparcia finansowego – w dniu ich podpisania oraz 
zaświadczenia o pomocy de minimis – w dniu ich wydania. 

                                                      
70 Dostępna wraz z tekstem tego rozporządzenia na stronach: dziennikustaw.gov.pl lub uokik.gov.pl, w zakładce 
Pomoc publiczna/Sprawozdawczość/Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP. 
71 Na wydrukach z CEIDG sprzed podpisania umów podany był status: Oczekuje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, zaś na wydrukach z dnia 7 grudnia 2017 r. (po podpisaniu ww. umów) – status: Aktywny. 
72 W trakcie wizyt monitorujących oraz dodatkowo w dniu 4 grudnia 2018 r. (po upływie 12 miesięcznego okresu 
prowadzenia działalności gospodarczej, który przypadał na 30 listopada 2018 r. w przypadku 40 uczestników). 
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Wartość wskaźników była zmieniona, w związku z udzieleniem w grudniu 2017 r. 
dodatkowej dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia pomostowego 
uczestnikowi projektu, który znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej – 
wskaźnik rezultatu z 48 podwyższono na 49, zaś wskaźnik produktu z 40 na 41. 
Zmiana ta została zaakceptowana przez IZ.  

(akta kontroli tom I str. 53-54, 270, 277-282, 292-294, 344, tom II str. 246, 267, 303, 
tom III str. 1-4, 17-18, 91) 

2.2. Beneficjent monitorował uczestników w zakresie statusu i rodzaju prowadzonej 
działalności (PKD), stanu zatrudnienia oraz branży, zarówno w oparciu o dokumenty 
przedkładane przez uczestników do rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego, 
wypisy z CEIDG, umowy o pracę wraz z formularzami ZUS ZUA (lub ZUS RCA 
i ZUS DRA), jak również w oparciu o wizję lokalną i wgląd do dokumentów 
uczestników podczas kontroli i wizyty monitorującej przeprowadzanej w miejscu 
prowadzonej przez uczestnika projektu działalności gospodarczej lub w miejscu 
świadczonych usług – poza siedzibą firmy.  

Żadna (spośród 41) działalność gospodarcza nie została zakończona (zawieszona 
lub wykreślona) przed upływem 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. 

Termin 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej od jej rozpoczęcia przez 
40 uczestników projektu upłynął 30 listopada 2018 r.73 Beneficjent zweryfikował 
status prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w dniu 4 grudnia 2018 r. 
i stwierdził, że (według stanu na ten dzień) wszyscy spośród nich posiadali status 
aktywnego przedsiębiorcy w CEIDG (tj. niewykreślonego i niezawieszonego). 
Potwierdzeniem badania były wydruki z CEIDG. 

(akta kontroli tom I str. 222, 344, tom II str. 267, 303, tom III str. 16, 131) 

2.3. Projekt zakładał przyznanie uczestnikom m.in. indywidualnego doradztwa 
specjalistycznego w zakresie efektywnego wykorzystania i rozliczenia otrzymanych 
środków finansowych (konsultacje tematyczne, pomoc ad hoc) w wymiarze dwóch 
godzin co miesiąc dla każdego. Beneficjent z własnej inicjatywy zaprosił 
uczestników projektu na bezpłatne spotkania informacyjno-konsultacyjne pt. „Biznes 
Lubelskie” prowadzone w okresie maj – listopad 2018 r. przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lublinie. Podczas spotkań lubelscy przedsiębiorcy 
przekazywali informacje na temat m.in. przepisów podatkowych, RODO oraz 
prowadzone były prelekcje informacyjno-motywacyjne na tematy: jak wejść 
na rynek, jak promować swoje usługi/towary i jak radzić sobie w sytuacjach 
kryzysowych. Prezes Zarządu podał, że w spotkaniach wzięli udział prawie wszyscy 
uczestnicy. 

(akta kontroli tom I str. 61, 300, tom III str. 17) 

2.4. Wszystkie wskaźniki określone w WoD zostały osiągnięte, a w większości 
przekroczone:  

—  wskaźnik produktu „Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – założony 
na poziomie 41 osób (w tym 18 kobiet i 23 mężczyzn) został osiągnięty w 100%,  

—  wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych 
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” – założony na poziomie 
49 osób (w tym 22 kobiety i 27 mężczyzn) został przekroczony o 55% i wyniósł 
76 (w tym 31 kobiet i 45 mężczyzn), 

                                                      
73 Uczestniczka, która założyła działalność gospodarczą 11 grudnia 2017 r. prowadziła ją do 17 stycznia 2019 r.  
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Stwierdzono, że zarówno w WoD (od wersji z dnia 12 grudnia 2017 r. do wersji 
ostatniej z dnia 3 grudnia 2018 r.), jak i wnioskach o płatność (od wniosku z dnia 
12 stycznia 2018 r. do końcowego wniosku z dnia 21 grudnia 2018 r.) 
w ww. wskaźniku rezultatu wskazano 23 kobiety i 26 mężczyzn, co było 
wynikiem oczywistej omyłki obliczeniowej74, jak wyjaśnił Prezes Zarządu. 
Pomyłka ta nie miała wpływu na realizację projektu, a wartości wszystkich 
wskaźników rezultatu zostały znacznie przekroczone. 

—  wskaźnik „Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – mężczyźni [EPC] – 
założony na poziomie 4 osób został przekroczony o 450% i wyniósł 22, 

—  wskaźnik „Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – kobiety [EPC] – 
założony na poziomie 4 osób został przekroczony o 225% i wyniósł 13. 

(akta kontroli tom I str.222-223, 270, 292-294, 499, 570, 596, 620, 645,  
tom III str. 17-18, 131-132) 

2.5. Budżet projektu zrealizowano zgodnie z WoD, przy jednoczesnym 
wygenerowaniu oszczędności w wyniku stosowania przez Beneficjenta procedury 
konkurencyjności i rozeznania rynku. Oszczędności w wysokości ponad 36 tys. zł 
zostały wykorzystane, za zgodą IZ, na przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego 
dodatkowemu uczestnikowi (łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 36 200 zł), 
a pozostała kwota oszczędności w wysokości 349,54 zł została w dniu 22 grudnia 
2018 r. zwrócona przez Beneficjenta na rachunek wskazany przez IZ. Dla projektu 
prowadzono wyodrębnioną ewidencję. 

(akta kontroli tom I str. 445-666, tom III str. 17) 

2.6. Na koniec marca 2019 r., tj. po czterech miesiącach od zakończenia 12 
miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez 40 uczestników (30 listopada 
2018 r.) oraz po ponad trzech miesiącach od zakończenia odpowiedniego okresu 
przez jednego uczestnika (10 grudnia 2018 r.) spośród łącznej liczby 41 
uczestników, którzy otrzymali bezzwrotne dotacje, w CEIDG jako aktywni 
przedsiębiorcy figurowało 29 z nich (70,7%), a 12 zawiesiło lub wykreśliło 
działalność (29,3%). Wskaźnik efektywności kosztowej dla 16 miesięcy prowadzenia 
działalności75 wyniósł 53 386 zł, wskaźnik efektywności kosztowej dla projektu76 – 
64 604 zł, natomiast wskaźnik efektywności zatrudnieniowej77 – 70,7%. 

W 13 miesiącu prowadzenia działalności (tj. bezpośrednio po zakończeniu realizacji 
projektu i zaprzestaniu udzielania finansowego wsparcia pomostowego przez 
Beneficjenta) pięciu uczestników zawiesiło lub zaprzestało prowadzenia działalności 
(1, 10, 28 i 31 grudnia 2018 r.), tj. 12%, przy czym kolejnych trzech zawiesiło 
prowadzenie działalności 1 stycznia 2019 r. oraz jeden zaprzestał jej prowadzenia 
17 stycznia 2019 r. (łącznie 22%). Na koniec marca 2019 r. liczba nieaktywnych 
uczestników78 zwiększyła się o kolejne trzy osoby, z których jedna zawiesiła 

                                                      
74 Sumy danych ze wskaźnika produktu (18 kobiet i 23 mężczyzn) i wskaźników dotyczących wzrostu 
zatrudnienia (4 dla kobiet i 4 dla mężczyzn). 
75 Łączna kwota środków finansowych przekazanych uczestnikom projektu, obejmująca dotację bezzwrotną 
(943 000 zł), wsparcie pomostowe finansowe (541 200 zł) i niefinansowe (63 984 zł), tj. łącznie 1 548 184 zł / 
liczba uczestników prowadzących działalność gospodarczą, tj. niezawieszonych i niewykreślonych na dzień 
kontroli NIK (29). 
76 Łączna kwota dofinansowania zgodnie z UoD (1 873 504,50 zł) / liczba uczestników prowadzących 
działalność gospodarczą, tj. niezawieszonych i niewykreślonych na dzień kontroli NIK (29). 
77 Liczba uczestników prowadzących działalność gospodarczą na dzień kontroli NIK (29) / liczba uczestników, 
którym udzielono środków finansowych na działalność gospodarczą (41). 
78 Uczestnicy nieprowadzący działalności gospodarczej, w tym osoby, które zaprzestały wykonywania 
działalności lub zawiesiły jej prowadzenie. 
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prowadzenie działalności (z dniem 1 lutego 2019 r.), zaś dwóch zaprzestało jej 
wykonywania, z związku z czym zostali wykreśleni z rejestru79. 

Osób, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
i które deklarowały odejście z rolnictwa, było cztery. Trzech z ww. uczestników 
projektu (tj. 75%) było aktywnych80 na koniec marca 2019 r.  

(akta kontroli tom I 222, 224-264, tom III str. 131-135) 

2.7. Spośród dziewięciu uczestników projektu nieprowadzących działalności 
gospodarczej w dniu rozpoczęcia kontroli NIK, tj. 22 stycznia 2019 r.81, czterech 
posiadało status osoby bezrobotnej, w tym jeden82 — z prawem do zasiłku 
dla bezrobotnych, zaś trzech83 – nie pobierało zasiłku. W przypadku pozostałych 
pięciu nieaktywnych uczestników, NIK nie posiadała informacji o ich aktualnym 
statusie na rynku pracy.  

(akta kontroli tom I str. 222, tom II str. 1-46, tom III str. 90-91, 94) 

Na podstawie złożonych przez ww. dziewięciu uczestników kwestionariuszy ankiet 
ustalono, że przyczynami zawieszenia działalności gospodarczej była jej 
sezonowość (jeden z uczestników zadeklarował wznowienie prowadzenia 
działalności w kwietniu 2019 r.) oraz powody osobiste, w tym zmiana miejsca 
zamieszkania. Głównymi przyczynami zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia były wysokie koszty 
prowadzenia działalności (w tym składek ZUS) oraz problemy zdrowotne.  

Cztery osoby, które po zakończeniu udziału w projekcie zarejestrowały się jako 
osoby bezrobotne, prowadziły działalność w zakresie usług fotograficznych, 
produkcji i handlu ceramiką, usług terapeutycznych oraz sportowo-rekreacyjnych, 
głównie na rynku lokalnym (miasto Chełm, powiat chełmski i powiat tomaszowski), 
a ich klientami w znacznej mierze były osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej. Dwie z ww. osób wskazało na dostrzeżone błędy w działalności – 
liczba klientów okazała się niższa od zakładanej oraz umiejscowienie klubu 
sportowego, które pozwoliło na „podebranie” klientów przez konkurencję. Dwóch 
uczestników nie dostrzegło błędów, czy zaniechań po swojej stronie, zaś przyczyny 
rezygnacji z działalności były niezależne od nich (wskazali wysokie koszty 
prowadzenia działalności oraz problemy zdrowotne).  

(akta kontroli tom II str. 99-128) 

Uczestnicy, którzy zawiesili lub zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, 
ujęci w próbie do kontroli84 zakupili z otrzymanych dotacji m.in. sprzęt komputerowy, 
w tym laptopy i oprogramowanie (osiem przypadków), samochody (pięć 
przypadków), sprzęt fotograficzny (nowy – dwa przypadki, używany – jeden 
przypadek), odkurzacze piorące i myjki ciśnieniowe (dwa przypadki). 

(akta kontroli tom III str. 91-92, 95-98)  

                                                      
79 Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło w jednym przypadku z dniem 21 lutego 2019 r. 
(wykreślenie 6 marca 2019 r.), w drugim – z dniem 31 marca 2019 r. (wykreślenie 1 kwietnia 2019 r.).  
80 Prowadzili działalność gospodarczą. 
81 Czterech uczestników zawiesiło prowadzenie działalności gospodarczej, zaś pięciu zaprzestało 
jej prowadzenia i zostało wykreślonych z rejestru. 
82 Działalność gospodarcza prowadzona była od 1 grudnia 2017 r. do 1 grudnia 2018 r. (wykreślenie z rejestru 
z dniem 5 grudnia 2018 r.). Osoba prowadziła działalność gospodarczą tego samego rodzaju w latach 2009-
2015 (wykreślenie z dniem 9 kwietnia 2015 r.). 
83 W tym dwóch, którzy zaprzestali prowadzenia działalności (z dniem 31 grudnia 2018 r. oraz z dniem 10 
grudnia 2018 r.) i zostali wykreśleni z rejestru (odpowiednio z dniem 4 stycznia 2019 r. i 11 grudnia 2018 r.). 
84 Łącznie 10, w tym dziewięciu na 22 stycznia 2019 r. oraz jeden, który zawiesił prowadzenie działalności 
z dniem 1 lutego 2019 r. 
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2.8. Analiza informacji przekazanych w kwestionariuszach ankiet przez 10 spośród 
21 uczestników projektu, którzy w dniu rozpoczęcia kontroli NIK, tj. 22 stycznia 
2019 r. nadal prowadzili zarejestrowaną działalność gospodarczą (wszyscy 
w zakresie usług) wykazała m.in., że uczestnicy prowadzili działalność gospodarczą 
nie tylko na rynku lokalnym, ale również regionalnym (trzech) i krajowym (trzech) 
w zakresie usług: budowlanych, elektrycznych, fotograficznych, ubezpieczeniowych 
oraz gastronomicznych. Klientami, oprócz indywidualnych odbiorców usług, były 
również inne przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku (w trzech przypadkach). 
Do najczęściej wskazywanych ograniczeń w prowadzeniu działalności, zdaniem 
ankietowanych, należały: zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej (ZUS i podatki); nieuczciwa konkurencja i szara strefa; rosnące ceny 
towarów; zbyt małe środki na inwestycję w firmę, uniemożliwiające przystępowanie 
do dużych projektów; brak zastępstwa (szczególnie w przypadku choroby); awarie 
sprzętu; duża liczba klientów w jednym czasie/duża liczba zleceń lub trudności 
w pozyskaniu klientów. Zagrożeniem dla dalszego prowadzenia działalności było, 
w opinii ankietowanych: wzrost obciążeń podatkowych i ZUS, wzrost cen towarów 
i usług oraz nieuczciwa konkurencja i szara strefa.  

Najwyższe przychody (obroty) osiągnięte w 2018 r. (według złożonych ankiet) 
wykazało dwóch uczestników projektu85, prowadzących działalność gospodarczą 
w zakresie usług gastronomicznych (powiat tomaszowski) oraz budowlanych 
(miasto Chełm). Przychody te umożliwiły uczestnikom nie tylko utrzymanie się, ale 
również zatrudnienie pracowników. 

(akta kontroli tom I str. 222, tom II str. 65-98, tom III str. 90-98) 

Uczestnik projektu prowadzący działalność w zakresie usług gastronomicznych 
(w sieci restauracji typu fast food), przystępując do projektu, był osobą długotrwale 
bezrobotną, deklarującą zamiar odejścia z rolnictwa. Wkład własny, według 
biznesplanu, wynosił 12,3 tys. zł. Wsparcie finansowe (23 tys. zł) zostało 
przeznaczone na zakup m.in. szaf chłodniczych (7,2 tys. zł) i mroźniczych 
(13,9 tys. zł), licencję, ekspres do kawy. W ramach wsparcia pomostowego 
rozliczone zostały wydatki związane z opłaceniem składek ZUS oraz czynszu najmu 
lokalu. Osoba ta zatrudniła na pełny etat cztery osoby, co zadeklarowała m.in. 
w biznesplanie. Stwierdzono (na podstawie danych w SUDOP), że w 2018 r. 
korzystała z udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, 
na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy86, refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem 
bezrobotnych (art. 51 tej ustawy) oraz kosztów wyposażenia (doposażenia) 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy (art. 46 
ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).  

Z kolei uczestnik, świadczący usługi budowlane, w momencie przystąpienia 
do projektu był osobą bierną zawodowo, pobierającą rentę. Wkład własny został 
określony w biznesplanie na poziomie 10,5 tys. zł. Wsparcie finansowe w formie 
bezzwrotnej dotacji (23 tys. zł) zostało przeznaczone na zakup sprzętu i narzędzi 
budowlanych, programu komputerowego do kosztorysowania oraz samochodu, 
natomiast wparcie pomostowe na składki ZUS, usługi księgowe, ubezpieczenia, 
reklamę. Osoba ta zatrudniła dwóch pracowników (na pół i pełny etat) na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony, z których na dzień rozpoczęcia kontroli NIK, 
tj. 22 stycznia 2019 r., jeden nadal był zatrudniony.  

Wśród aktywnych uczestników były trzy osoby, które odeszły z rolnictwa. Jedna 
prowadząca działalność w zakresie usług gastronomicznych (powiat tomaszowski), 

                                                      
85 Powyżej 81 tys. zł oraz od 61 tys. zł do 80 tys. zł. 
86 Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, ze zm. 
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opisana powyżej oraz dwie, które prowadziły działalność w zakresie: usług 
budowlanych (powiat włodawski) oraz usług elektrycznych (powiat chełmski). 
Uczestnik prowadzący działalność w zakresie usług budowlanych otrzymane środki 
w formie dotacji przeznaczył na zakup sprzętu i narzędzi budowlanych zgodnie 
z biznesplanem, wsparcie pomostowe – na składki ZUS, opłaty telekomunikacyjne, 
usługi księgowe, itp. oraz zatrudnił pracownika na pół etatu. Uczestnik, świadczący 
usługi elektryczne, podał w biznesplanie, że oferta firmy zawierać będzie również 
świadczenie usług w zakresie m.in. zakładania i konserwacji instalacji wodnej, 
kanalizacji, instalacji centralnego ogrzewania oraz 24-godzinne pogotowie 
hydrauliczne. Wkład własny określony został na poziomie 3 tys. zł, a środki 
finansowe otrzymane w ramach wsparcia (23 tys. zł) zostały przeznaczone 
na niezbędne narzędzia i sprzęt oraz samochód osobowy.  

Biznesplany wymienionych wyżej uczestników projektu zawierały m.in. bardzo 
szczegółową analizę rynku, klientów oraz konkurencji. 

(akta kontroli tom II str. 137-164, 309-335, 545-582, 610-649, tom III str. 90-94) 

2.9. W wyniku analizy danych wybranej próby 21 uczestników aktywnych 
stwierdzono, że wsparcie finansowe zostało udzielone głównie osobom, które 
wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej. Pięciu uczestników prowadziło 
działalność gospodarczą (od pięciu do dwóch lat przed projektem) o zbliżonym lub 
tym samym rodzaju, odpowiednio w okresie: od 2012 r. do 2013 r. w zakresie 
wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych; od 2009 r. do 2015 r. w zakresie sprzedaży detalicznej gazet 
i artykułów piśmiennych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach; od 2010 r. 
do 2012 r. w zakresie działalności fotograficznej; od 2003 r. do 2014 r. w zakresie 
działalności związanej ze sportem, od 2011 r. do 2014 r. w zakresie tynkowania.  

Ponadto, na podstawie danych w CEIDG ustalono trzy przypadki prowadzenia przez 
uczestników (posiadających aktywny wpis) działalności gospodarczej o tym samym 
(lub zbliżonym) profilu do działalności założonej pod tym samym adresem87 przez 
inne osoby, w szczególności o tym samym nazwisku: 

— uczestnik88 prowadził w ramach projektu działalność gospodarczą w zakresie 
wykonywania pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z) od 1 grudnia 
2017 r.; ten profil działalności był również wskazany przez osobę o tym samym 
nazwisku, która rozpoczęła jej wykonywanie od 1 sierpnia 2017 r.89; 

— uczestnik90 prowadził działalność gospodarczą w zakresie działalności 
fotograficznej (PKD 74.20.Z) od 1 grudnia 2017 r.; ten profil działalności był 
również wskazany przez osobę o tym samym nazwisku, która wykonywała ją 
od 8 grudnia 2014 r.91; 

—  uczestnik92 prowadził działalność w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów 
samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z) od 1 grudnia 2017 r.; 
ten profil działalności był również wskazany przez osobę, która rozpoczęła jej 
wykonywanie od 9 maja 2018 r. i zawiesiła jej prowadzenie z dniem 1 września 
2018 r. 

 (akta kontroli tom I str. 222, 226, 231, 234, 250, 263, tom III str. 93, 99-106) 
                                                      
87 Adres prowadzenia działalności gospodarczej i/lub wskazany w dokumentach składanych do Beneficjenta. 
88 Numer ewidencyjny formularza rekrutacyjnego: 3/KNS/CH. 
89 Jako przeważający profil działalności gospodarczej wskazano PKD 41.20.Z Działalność w zakresie robót 
budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; działalność została 
zawieszona z dniem 1 października 2018 r. 
90 Numer ewidencyjny formularza rekrutacyjnego: 8/KNS/CH. 
91 Jako przeważający profil działalności gospodarczej wskazano PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją 
filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; zaprzestanie działalności nastąpiło w dniu 30 czerwca 2018 r. 
(wykreślenie z dniem 2 lipca 2018 r.). 
92 Numer ewidencyjny formularza rekrutacyjnego: 49/KNS/CH. 
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2.10. W grupie badanych 21 aktywnych przedsiębiorców były osoby, które 
przystępując do projektu zadeklarowały się jako: bezrobotni zarejestrowani 
(dziewięciu), bezrobotni niezarejestrowani (dziewięciu) i osoby bierne zawodowo 
(trzech). Żaden z ww. uczestników w trakcie prowadzonej działalności nie był 
zatrudniony przez inny podmiot, a w przypadku osoby korzystającej z urlopu 
wychowawczego, z dniem jego zakończenia została rozwiązana umowa o pracę93.  

(akta kontroli tom I str. 222, tom II str. 1-46, tom III str. 83-94, 112, 147-152) 

2.11. Beneficjent weryfikował zatrudnienie pracowników na podstawie umów o pracę 
oraz formularzy: ZUS ZUA lub ZUS RCA i ZUS DRA. Ustalono, że 25 uczestników 
projektu zatrudniło łącznie 35 pracowników na umowę o pracę, w tym dwóch 
na czas nieokreślony, 22 na czas określony94 oraz 11 na okres próbny95. W pełnym 
wymiarze czasu pracy zatrudniono 11 pracowników, natomiast 22 pracowników 
zatrudniono na pół etatu i dwóch na ¼ etatu. Umowy zawierane były głównie na pół 
etatu na czas określony, od jednego do czterech miesięcy. 

(akta kontroli tom I str. 222-223, tom III str. 1-4, 16, 131-132) 

2.12. Na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta oraz danych 
uzyskanych w trakcie kontroli z ZUS ustalono, że na dzień 28 lutego 2019 r. z 10, 
wybranych do szczegółowej kontroli, pracowników zatrudnionych przez uczestników 
projektu, tylko jeden (zatrudniony na czas nieokreślony) kontynuował pracę 
u uczestnika, prowadzącego działalność w branży budowlanej (PKD 41.20.Z Roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych). 

(akta kontroli tom II str. 1-4, 47-64) 

2.13. Uczestnicy projektu zakładali działalność w pięciu powiatach województwa 
lubelskiego: chełmskim (30), tomaszowskim (sześciu), włodawskim (trzech), 
zamojskim (jeden) i hrubieszowskim (jeden). Zgodnie z WoD wsparcie udzielane 
było osobom zamieszkującym na terenie województwa lubelskiego.  

(akta kontroli tom I str. 55-56, 222, 294-295, tom III str. 131) 

2.14. Działalność gospodarczą zakładano i nowe miejsca pracy tworzono przede 
wszystkim w zakresie usług (36), w tym: budowlanych (10), fotograficznych (cztery), 
fryzjersko-kosmetycznych (trzy), motoryzacyjnych (trzy), ubezpieczeniowych (dwie), 
elektronicznych (dwie), sprzątania (dwie) oraz gastronomicznych, hydraulicznych, 
elektrycznych, stolarsko-meblarskich, edukacyjno-szkoleniowych, edukacyjno-
terapeutycznych, rekreacyjnych, organizacji imprez, videofilmowania i w zakresie 
obróbki metali (po jednej). Czterech uczestników projektu założyło działalność 
w zakresie produkcji oraz handlu (po dwie). Większość profilów zakładanych 
działalności była w grupie zawodów zrównoważonych96 w 2018 r. dla powiatu 
chełmskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i włodawskiego (36 uczestników). 
Nadwyżka97 w zakresie produkcji obuwia wystąpiła w Mieście Chełm (jeden 

                                                      
93 Zatrudnienie w okresie od 16 marca 2009 r. do 11 maja 2018 r., przystąpienie do projektu w dniu 5 września 
2017 r.; rozpoczęcie działalności gospodarczej w dniu 1 grudnia 2017 r.  
94 W tym 5 do jednego miesiąca, 11 od jednego do czterech miesięcy, 6 od czterech do ośmiu miesięcy. 
95 W tym 3 do jednego miesiąca, 7 od jednego do czterech miesięcy, 1 od czterech do ośmiu miesięcy. 
96 Wyniki badań przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczane 
są na stronie barometrzawodow.pl. Zgodnie z definicją na ww. stronie, zawody zrównoważone to takie, 
w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia 
w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). 
97 Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe 
zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców 
(definicja z barometrzawodow.pl). 
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uczestnik), jednak działalność w tym zakresie przetrwała. Z kolei pomimo deficytu98 
w zawodzie kosmetyczki w Mieście Chełm (jeden uczestnik) w 2018 r. działalność 
w zakresie ww. usług została zawieszona. Pozostałe deficytowe zawody w zakresie 
usług gastronomicznych (powiat tomaszowski), ubezpieczeniowych (Miasto 
Zamość) oraz kosmetycznych (powiat chełmski) przetrwały (trzech uczestników). 

Na cztery przypadki zawieszenia działalności gospodarczej, dwie były prowadzone 
w zakresie usług fotograficznych, jedna – usług terapeutycznych, zaś jedna – 
fryzjersko-kosmetycznych. Wykreślone wpisy w rejestrze (pięć) dotyczyły: produkcji 
ceramiki i usług: fotograficznych, rekreacyjnych, sprzątania i stolarsko-meblarskich. 

(akta kontroli tom I str. 222, 270, tom III str. 107-109, 131) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

NIK ocenia pozytywnie osiągnięcie przez kontrolowanego Beneficjenta zakładanych 
wskaźników produktu i rezultatu. Beneficjent udzielił bezzwrotnych środków 
finansowych na podjęcie działalności gospodarczej 41 osobom pozostającym 
bez pracy, tj. o jedną więcej niż założył w projekcie (40), monitorował prowadzenie 
działalności przez uczestników oraz wywiązywanie się z deklaracji zatrudnienia 
pracowników. W wyniku realizacji projektu utworzono 41 miejsc pracy w formie 
samozatrudnienia, a uczestnicy zatrudnili na umowę o pracę w okresie realizacji 
projektu 35 pracowników, tj. o 27 więcej niż założono (8).  

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z zakończeniem projektu i niestwierdzeniem nieprawidłowości, mających 
wpływ na jego realizację, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków. 

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. 

Lublin, 27 maja 2019 r. 
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98 Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, 
gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia 
zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka (definicja z barometrzawodow.pl). 
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