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I. Dane identyfikacyjne 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, ul. Powstania 
Styczniowego 10, 21-050 Piaski (dalej: „Beneficjent”, „LGD” lub „Stowarzyszenie”)  
 

Katarzyna Adamiak, Prezes Zarządu, od 11 grudnia 2017 r. Poprzednio od 
20 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2017 r. Prezesem Zarządu był Sławomir 
Kuśmicki. 

 

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

2.  Osiągnięte rezultaty projektu wsparcia. 
 

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

Art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

Ewa Kulik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/26/2019 z 21 stycznia 2019 r.  
Jacek Romanowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LLU/63/2019 z 8 kwietnia 2019 r.  

(akta kontroli tom I str. 5-7, 15-16, 18-20) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Beneficjent osiągnął cele projektu pn. „Inkubator przedsiębiorczości”, realizowanego 
w ramach działania 9.3 RPO WL w zakresie zwiększenia aktywności zawodowej 
50 osób oraz zatrudnienia przez uczestników projektu ośmiu osób. Projekt został 
zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie pod względem okresu realizacji 
projektu4.  

Beneficjent nie zrealizował celu projektu, polegającego na utworzeniu 
40 przedsiębiorstw, ponieważ udzielił wsparcia osobie pracującej, tj. niespełniającej 
warunków kwalifikowalności do projektu, skierowanego do osób pozostających bez 
pracy5. Osoba ta podała niezgodne z prawdą oświadczenie, a Beneficjent nie miał 
prawnych możliwości jego zweryfikowania. 

Stwierdzono nieprawidłowe wyliczenie i wykazanie we wniosku o płatność końcową 
wartości wskaźnika rezultatu projektu w zakresie liczby zatrudnionych pracowników, 
który został zawyżony o trzy osoby. Nie miało to jednak wpływu na osiągnięcie 

                                                      
1 Dalej: RPO WL. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Do dnia zakończenia niniejszej kontroli nie został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą RPO WL końcowy wniosek 
o płatność, który został złożony 16 kwietnia 2019 r. 
5 Ze względu na rozbieżność pomiędzy danymi pozyskanymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od pracodawców 
istnieją uzasadnione wątpliwości co do kwalifikowalności kolejnych dwóch osób, które zostały przyjęte do projektu w okresie: 
według danych ZUS - objęcia ubezpieczeniem z tytułu stosunku pracy; według danych pracodawców (uzyskanych w trakcie 
kontroli) - po zakończeniu zatrudnienia. 
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zakładanego wskaźnika rezultatu, ponieważ w wyniku realizacji projektu uczestnicy 
zatrudnili na podstawie umów o pracę więcej osób niż założono we wniosku 
o dofinansowanie. 

Beneficjent z rażącym naruszeniem wymaganego terminu przekazał do Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów6 sprawozdania o udzielonej pomocy 
de minimis. Sprawozdania te przesłano z opóźnieniem wynoszącym w 39 
przypadkach udzielenia wsparcia finansowego od 83 do 126 dni i w jednym 347 dni 
oraz w 39 przypadkach wsparcia niefinansowego7 393 dni i w jednym 371 dni. 
Nieprawidłowość ta mogła mieć wpływ na realizację innych projektów, ponieważ 
terminowe przesłanie sprawozdań z udzielonej pomocy umożliwia innym podmiotom 
zweryfikowanie prawdziwości oświadczeń składanych przez podmioty ubiegające 
się o udzielenie im takiej pomocy. 

Ponadto Stowarzyszenie z siedmiodniowym opóźnieniem w stosunku do terminu 
określonego w § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie projektu przedstawiło 
do akceptacji IZ dokumenty rekrutacyjne, a także przeprowadziło cztery (na 30 
zbadanych) wizyty monitoringowe z naruszeniem terminu wskazanego w § 6 ust. 1 
umów o udzieleniu wsparcia finansowego, tj. od 26 do 64 dni po zakończeniu 12-
miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.  

NIK wskazuje także, iż ze względu na powiązania rodzinne Koordynatora projektu 
(członka Komisji Rekrutacyjnej) z organizatorem staży dla osób kandydujących do 
kontrolowanego projektu (bezrobotnych lub przewidzianych do zwolnienia), którzy 
zostali jego uczestnikami oraz okoliczność, że jeden z członków Komisji Oceny 
Wniosków ocenił dokumenty aplikacyjne (biznesplan) uczestnika projektu, dla 
którego kilka miesięcy wcześniej był pracodawcą, mogą zachodzić uzasadnione 
wątpliwości co do zachowania bezstronności przez członka komisji Rekrutacyjnej 
i członka Komisji Oceny Wniosków na etapie rekrutacji i oceny wniosków 
aplikacyjnych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

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

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

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

W pierwotnym wniosku o dofinansowanie projektu określono: 

                                                      
6 Dalej: UOKiK. 
7 Indywidualnego doradztwa biznesowego. 
8 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 

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

— cel główny projektu: rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 40 osób 
pozostających bez pracy oraz utworzenie dodatkowych ośmiu nowych i trwałych 
miejsc pracy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Puławy9 
w okresie do 31 grudnia 2018 r. 

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

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

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

Zaplanowano następujące działania: 

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

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

3) wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe (dla 40 uczestników). 

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

(akta kontroli tom I str. 21-90) 

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

1) reprezentowanie przed Instytucją Zarządzająca (IZ), 
2) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań 

partnerów przy realizacji zadań zawartych w projekcie, 
3) zapewnienie udziału partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, 

na zasadach określonych w umowie, 
4) wsparcie partnerów w realizacji powierzonych zadań, 
5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z partnerami oraz IZ, 
6) zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez 

wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej projektu, 

                                                      
9 Skupiający sześć samorządów, które podejmują wspólnie różnorodne działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości. 
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7) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją 
zadań partnerstwa, 

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

9) gromadzenie informacji o uczestnikach projektu i przekazywanie ich do IZ, 
10) informowanie IZ o problemach w realizacji projektu, 
11) koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechnienia informacji o nim 

i jego celów, 
12) udzielanie pomocy publicznej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem 

unijnym i krajowym w tym w szczególności sporządzanie i przedkładanie 
Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie 
z art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej10. 

Partner Wiodący posiadał upoważnienie do reprezentowania Partnera wobec osób 
trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu, w tym do zawarcia, w ich 
imieniu i na ich rzecz, umowy o dofinansowanie projektu z IZ. W § 4 umowy 
o partnerstwie ustalono, że Partner Wiodący jest odpowiedzialny za realizację 
zadania nr 2 -Przyznanie uczestnikom projektu bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej i zadania nr 3 — Pomostowego wsparcia finansowego 
i szkoleniowo-doradczego uczestników projektu, natomiast Partner 1 (SAPO) za 
zadanie nr 1 — Szkolenie i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia firmy. 

Powyższe zadania zostały określone we wniosku o dofinansowanie: 

— zadanie nr 1 obejmowało szkolenia i doradztwo przewidziane dla osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, wybranych w wyniku rekrutacji 
przez Komisję Rekrutacyjną. Szkolenia i doradztwo miały zapewnić uczestnikom 
projektu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Tematyka szkoleń oraz zakres doradztwa miała zostać określona 
w oparciu o IPD11, a zaplanowany zakres szkoleń i doradztwa miał przygotować 
uczestników projektu do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie 
z zaleceniem IZ przewidziano utworzenie pięciu grup 10-osobowych 
o zróżnicowanym poziomie wsparcia, dostosowanym do potrzeb uczestników. Trzy 
grupy podstawowe — dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu 
prowadzenia firmy, jednej średniozaawansowanej — dla osób, które posiadają 
wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu prowadzenia firmy i jednej zaawansowanej — 
dla tych, którzy posiadają praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firm i wiedzę 
z zakresu przedsiębiorczości. We wniosku o dofinansowanie określono także 
tematykę szkoleń oraz doradztwa, które miało być realizowane na podstawie umowy 
o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Etap szkoleniowo-doradczy miał 
zostać zakończony wydaniem zaświadczeń; 

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

— zadanie nr 3 — dotyczyło udzielenia uczestnikom projektu pomostowego 
wsparcia finansowego w celu ułatwienia początkującym podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, niezależnie od poziomu 
przychodów. Beneficjent w ramach tego zadania zobowiązał się do monitoringu 
i kontroli prowadzonej przez uczestnika projektu działalności gospodarczej przez 
specjalistę do spraw monitoringu i kontroli zatrudnionego w ramach kosztów 
                                                      
10 Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm. 
11 Indywidualne Plany Działania. 
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pośrednich, a także do przeprowadzenia minimum jednej wizyty monitoringowej 
oraz minimum jednej kontroli w okresie 12 miesięcy od dnia faktycznego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

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

Prezes Zarządu LGD 24 kwietnia 2017 r. powołał zespół zarządzający realizacją 
projektu. Koordynatorem projektu została dyrektor SAPO, do której zadań należało 
planowanie oraz zarządzanie działaniami i ryzykiem, przygotowanie 
i przeprowadzenie zapytań ofertowych i rozeznania rynku, nadzór nad realizacją 
działań i ich kontrola, sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej, 
kontakty z IZ, z kadrą i dostawcami. Asystentem została dyrektor Biura LGD, która 
zajmowała się prowadzeniem działań promocyjno-informacyjnych, nadzorem nad 
szkoleniami i doradztwem biznesowym; monitoringiem wewnętrznym projektu oraz 
opracowaniem raportów zawierających opis postępu projektu. Specjalista ds. naboru 
i logistyki — pracownik Urzędu Gminy Żyrzyn odpowiadała za rekrutację, nadzór 
nad szkoleniami, prowadzenie dzienników, list obecności, oznakowanie logotypami. 
Specjalista do obsługi finansowo-księgowej — główny księgowy SAPO odpowiadała 
za obsługę finansowo-księgową, sporządzanie wniosków o płatność w części 
finansowej, monitoring i kontrolę. Informatyk (zatrudniony w SAPO na odstawie 
umowy zlecenia) odpowiedzialny był za obsługę projektu w SL2014. 

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

 (akta kontroli tom I str. 107-116, tom III str. 463-464) 

Według ustaleń kontroli NIK, mimo określenia podziału zadań w umowie partnerskiej 
i we wniosku o dofinansowanie, faktycznie większość działań w ramach projektu 
realizowała osoba upoważniona przez Beneficjenta — Koordynator projektu, która 
jednocześnie była dyrektorem SAPO, tj. jednostki realizującej Projekt w imieniu 
Partnera. Uczestniczyła ona w realizacji zadań, które formalnie nie należały do 
Partnera projektu. Czynności te były zatwierdzane przez Beneficjenta. Były to m.in. 
nabór wniosków o udzielenie wsparcia, organizacja, udział w pracy i obsługa Komisji 
Oceny Wniosków, rozliczanie i dokumentowanie udzielonej pomocy finansowej, 
wizyty monitoringowe i kontrole u uczestników projektu, organizacja doradztwa 
biznesowego. 

1.3. Beneficjent trzykrotnie wnioskował o zmianę harmonogramu realizacji projektu: 

— 25 maja 2017 r. o wydłużenie okresu rekrutacji uczestników do 30 czerwca 
2017 r. (z zaplanowanego we wniosku do 31 maja 2017 r.12), co było uzasadnione 
m.in. potrzebą wystąpienia o interpretację do PUP w Puławach w związku 
z wątpliwościami co do kwalifikowalności niektórych kandydatów; zmiany miały nie 
wpłynąć na okres realizacji projektu i przesunięcia realizacji kolejnych zadań;  

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

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

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

Dwukrotnie, tj. w listopadzie odpowiednio 2017 r. i 2018 r. złożono wnioski 
o dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie w zakresie pkt VI „Szczegółowego 
budżetu projektu” i pkt V „Budżetu projektu”. Zmiany te nie wpływały na ogólne 

                                                      
12 Według danych przedstawionych przez Koordynatora projektu do 31 maja  2017 r. zrekrutowano 17 osób (na 40 
planowanych). 
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kwoty wydatków określone w budżecie projektu. W pierwszym ze złożonych 
wniosków zmiany dotyczyły przede wszystkim dostosowania zapisów wniosku 
o dofinansowanie do zapisów umowy o partnerstwie (wniesienia wkładu własnego 
przez Beneficjenta i Partnera), w drugim zaś były konsekwencją objęcia projektem 
dwóch uczestniczek, które pierwotnie znajdowały się na liście rezerwowej i za zgodą 
IZ weszły do projektu w późniejszym terminie; ww. zmiany po akceptacji przez IZ 
skutkowały sporządzeniem skorygowanych wniosków o dofinansowanie. 

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

(akta kontroli tom I str. 260-271, 290-294, 308-310, 322-326, 335, 338-357, 360-
361, 384, 403-407, 505-511, 550, 571-572, 594-626) 

Problemy, jakie pojawiły się w trakcie realizacji projektu, dotyczyły obsługi systemu 
SL2014. Prezes Zarządu LGD podała, że często zdarzały się trudności techniczne 
związane z jego funkcjonowaniem. Np. na początku realizacji projektu system 
błędnie wprowadził dane z wniosku o dofinansowanie, co uniemożliwiło złożenie 
wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki. W trakcie realizacji projektu, 
w okresach rozliczeniowych system działał zbyt wolno, często brak było możliwości 
zalogowania do niego, a podczas wprowadzania danych następowało samoczynne 
wylogowanie, co skutkowało utratą wprowadzonych danych. 

(akta kontroli tom I str. 311, 474, 591) 

1.4. Beneficjent opracował dokumenty określone w § 4 ust. 4 pkt 6 umowy 
o dofinansowanie projektu, lecz ich przedłożenie IZ nastąpiło z siedmiodniowym 
opóźnieniem w stosunku do terminu określonego we wskazanym przepisie. 
Wymagana dokumentacja przesłana została 22 marca 2017 r., po przypomnieniu 
wystosowanym przez IZ do Beneficjenta. 

Przedstawione dokumenty zostały zweryfikowane przez UMWL i po dokonaniu 
stosownych korekt, mających na celu uzgodnienie z wzorami dokumentów, 
stanowiącymi załączniki do Standardów udzielenia wsparcia na rozwój 
przedsiębiorczości w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości RPO WL na 
lata 2014-202013, zostały 27 kwietnia 2017 r. zaakceptowane przez IZ. 

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

(akta kontroli tom I str. 205-258) 

1.5. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził dwa postępowania, 
w tym jedno w 2017 r. z zastosowaniem procedury rozeznania rynku na wybór 
wykonawcy indywidualnego doradztwa w zakresie założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej dla uczestników projektu (360 godzin) o wartości 
szacunkowej do 30 tys. zł oraz drugie w 2018 r., z zastosowaniem zasady 
konkurencyjności, którego przedmiotem było przeprowadzenie indywidualnego 
doradztwa biznesowego dla uczestników projektu (do 2 400 godzin) o wartości 
szacunkowej 288 tys. zł. Postępowania te zostały przeprowadzone zgodnie 
z regulacjami zawartymi w punkcie 6.5.1. i 6.5.2. Wytycznych w zakresie 

                                                      
13 Dalej: Standardy udzielenia wsparcia. 
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kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. Beneficjent nie opracował wewnętrznych procedur (zasad) wyboru osób 
przeprowadzających doradztwo zawodowe/psychologiczne i szkolenia oraz osób 
oceniających wnioski uczestników (tzw. ekspertów). 
Koordynator projektu posiadała dokumenty potwierdzające doświadczenie i wiedzę 
w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE przez członków 
Komisji Oceny Wniosków (KOW), powołanej Zarządzeniem Koordynatora projektu 
z 18 października 2017 r. i zatwierdzonej przez Prezesa Zarządu LGD. Członkowie 
KOW zostali powołani spośród osób, które uczestniczyły w realizacji zadania nr 1, 
tj. szkolenia i doradztwa udzielonego w ramach etapu szkoleniowo-doradczego. 

Beneficjent nie wprowadzał ograniczeń kwotowych i nie wyłączał z dofinansowania 
pewnych rodzajów wydatków. 

(akta kontroli tom II str. 548-584) 

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

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

Rekrutację do projektu przeprowadzono w okresie od 15 marca do 30 czerwca 
2017 r14. Uczestnicy w formularzu rekrutacyjnym deklarowali odpowiednio czy  są: 
osobami bezrobotnymi w wieku 30 lat, odchodzącymi z rolnictwa i planującymi 
rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, a także podawali 
przynależność do jednej lub kilku grup objętej wsparciem (osoby w wieku 50 lat 
i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, 
osoby o niskich kwalifikacjach).  

                                                      
14 Rekrutacja została jednokrotnie przedłużona za zgodą IZ (z 31 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.) ze względu na problemy 
ze zrekrutowaniem (w pierwszym terminie) określonej w projekcie liczby osób. 
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Do formularza rekrutacyjnego kandydaci nie załączali dokumentów 
potwierdzających dane zawarte w formularzu. Żaden z uczestników deklarujących 
się jako osoba bezrobotna nie przedłożył potwierdzenia rejestracji we właściwym 
urzędzie pracy. Beneficjent nie weryfikował prawdziwości oświadczeń uczestników 
deklarujących się jako osoby o niskich kwalifikacjach. Nie wymagał przedłożenia 
żadnej dokumentacji w tym zakresie. 

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

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

Prezes Zarządu LGD i Koordynator projektu stwierdziły, że osoby te przedkładały 
do wglądu potwierdzenie opłacenia składek KRUS za ostatni kwartał. 

(akta kontroli tom I str. 57, 213-214, 567-568, tom II str. 5, tom III str. 467) 

Według ustaleń kontroli: 
- Koordynator projektu, która była jednocześnie członkiem dwuosobowej Komisji 
Rekrutacyjnej, oceniła pod względem formalnym i merytorycznym formularze 
rekrutacyjne 14 kandydatów do projektu, którzy odbywali staż jako bezrobotni lub 
przewidziani do zwolnienia u organizatora staży, z którym Koordynator projektu była 
powiązana rodzinnie; 
- jeden z członków Komisji Oceny Wniosków (KOW) ocenił (19 października 2017 r.) 
biznesplan dołączony do wniosku aplikacyjnego przez uczestnika projektu15, dla 
którego poprzednio, tj. w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 r. był pracodawcą na 
podstawie umowy o staż. 
W wymienionych przypadkach zarówno Koordynator projektu jak i członek KOW nie 
wyłączyli się z prac komisji i złożyli deklaracje poufności i bezstronności. Zgodnie 
z ich treścią oświadczyli, że nie pozostają (ze składającym formularz rekrutacyjny/ 
wnioskodawcą) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.  

(akta kontroli tom II str. 525-530, tom III str. 1-10, 156-438) 

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

— dwóch uczestników w wieku 50 lat i więcej, 

— dwóch uczestników długotrwale bezrobotnych, 

— 28 osób z niskimi kwalifikacjami, 

— jedna osoba niepełnosprawna. 

Zadeklarowany status był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. 
(akta kontroli tom II str. 5) 

                                                      
15 O numerze ewidencyjnym z formularza rekrutacyjnego 31/IP. 
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1.8. Koordynator projektu podała, że w trakcie jego realizacji, po etapie wyboru 
wniosków (przez Komisję Oceny Wniosków) do otrzymania dofinansowania 
na założenie działalności gospodarczej, a przed podpisaniem umów o udzieleniu 
wsparcia, łącznie sześciu uczestników zrezygnowało z udziału w projekcie. Tylko 
w jednym przypadku rezygnacja była pisemnie potwierdzona przez uczestnika 
(oświadczeniem). Sytuacja ta dotyczyła dwóch osób z listy podstawowej 
rekomendowanej do otrzymania dofinansowania.  

Według informacji Prezes Zarządu LGD i Koordynator projektu: w jednym przypadku 
powodem rezygnacji było podjęcie zatrudnienia; w drugim egzekucja komornicza na 
rachunku bankowym uczestnika, który zmuszony był zrezygnować z podpisania 
umowy. Koordynator stwierdziła także, że zwróciła się ustnie do kolejnych osób 
z listy rezerwowej, lecz trzy z nich podjęły już zatrudnienie, a czwarta nie podała 
żadnego powodu rezygnacji. W rezultacie wsparcie finansowe otrzymały dwie osoby 
z niższych pozycji rankingowych listy rezerwowej. Według Koordynator projektu 
osoby te mogły na tym etapie zrezygnować z ubiegania się o wsparcie finansowe 
bez żadnych konsekwencji. 

Żaden z uczestników nie zrezygnował z udziału w projekcie po otrzymaniu wsparcia 
finansowego. 

(akta kontroli tom I str. 590) 

1.9. Na podstawie dokumentacji obejmującej próbę kontrolną 30 uczestników16 
projektu (75% uczestników, którzy otrzymali wsparcie finansowe) stwierdzono, 
że komisja rekrutacyjna przeprowadziła I i II etap rekrutacji, w tym oceniła 
merytorycznie przedsięwzięcie każdego z nich. W II etapie rekrutacji doradca 
zawodowy dokonał oceny predyspozycji i motywacji do podjęcia działalności 
gospodarczej. Przedmiotowa dokumentacja była zgodna z określoną w Regulaminie 
rekrutacji, ustalonym w oparciu o Standardy udzielania wsparcia. 

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

(akta kontroli tom III str. 467) 

1.10. W ramach projektu: 

— 50 osób17 uczestniczyło w etapie szkoleniowo-doradczym, co poprzedzone było 
złożeniem przez uczestnika oświadczenia w tym zakresie i zawarcia umowy 
o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, z tego 40 skorzystało ze szkoleń 
i doradztwa indywidualnego w ramach trzech grup podstawowych (obejmujących 
48 godzin szkoleń grupowych i 8 godzin indywidualnego doradztwa) oraz jednej 
średniozaawansowanej (objętej 32 godzinami szkoleń i sześcioma doradztwa), 10 
osób — w ramach grupy zaawansowanej skorzystało wyłącznie z sześciu godzin 
doradztwa indywidualnego; 

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

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

                                                      
16 W tym 20 aktywnych w dniu rozpoczęcia niniejszej kontroli oraz 10, którzy wykreślili lub zawiesili działalność gospodarczą 
przed tym terminem. 
17 40 osób w lipcu i 10 osób w sierpniu. 
18 Z 28 osobami podpisano umowy 6 grudnia, z czterema 8 grudnia, a z trzema 28 grudnia 2017 r. 
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— przyznane wsparcie pomostowe wyniosło po 22 200 zł dla każdego uczestnika 
(1 850 zł przez 12 miesięcy), tj. łącznie 888 000 zł, a wypłacono 882 432,61 zł19, 
tj. średnio po 22 060,82 zł (średnio miesięcznie po 1 838,40 zł). 

(akta kontroli tom II str. 5) 

Prezes Zarządu LGD stwierdziła, że zaplanowano kwotę wsparcia finansowego 
w kwocie 1 850 zł, tj. na poziomie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 
w 2016 r., w którym wniosek o dofinansowanie był sporządzany. Była to kwota 
stanowiąca, dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, wsparcie 
finansowe ułatwiające im utrzymanie się na lokalnym rynku oraz rozwój rozpoczętej 
działalności, która w początkowym okresie, do czasu uzyskania odpowiedniej 
pozycji na rynku, może nie przynosić wystarczających zysków. Wsparcie 
to przeznaczone było na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, 
m.in.: ZUS, czynsz, opłaty za usługi telekomunikacyjne, materiały eksploatacyjne. 

(akta kontroli tom II str. 481) 

Od 6 grudnia 2017 r. do 18 stycznia 2018 r. oraz w dniu 22 lutego 2018 r. 
Beneficjent podpisał z uczestnikami projektu umowy o udzieleniu wsparcia 
finansowego, a 31 stycznia i 22 lutego 2018 r. umowy o udzielenie indywidualnego 
wsparcia doradczego (pomostowego niefinansowego). 

Sprawozdanie o udzielonej uczestnikom projektu pomocy de minimis (w formie 
bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia pomostowego 
finansowego), Beneficjent przesłał Prezesowi UOKiK w 39 przypadkach 18 kwietnia 
2018 r. i w jednym (umowy zawartej 22 lutego 2018 r.) 11 lutego 2019 r. Do dnia 
rozpoczęcia niniejszej kontroli NIK, Beneficjent nie przekazał do UOKiK danych 
o wartości pomocy udzielonej uczestnikom projektu w formie niefinansowego 
wsparcia pomostowego (doradztwa indywidualnego). Dane te zostały przekazane 
do UOKiK w trakcie czynności kontrolnych NIK, tj. 7 marca 2019 r. 

(akta kontroli tom I str. 150-202) 

1.11. Weryfikacja statusu przynależności do grupy docelowej na próbie kontrolnej 
3120 losowo wybranych uczestników projektu, z którymi zawarto umowy i udzielono 
wsparcia, w oparciu o dokumentację projektu oraz informacje z ZUS, wykazała, że: 

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

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

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

(akta kontroli tom II str. 11-67) 

                                                      
19 Różnica w kwocie 5 567,39 zł wynikała z: wypłacenia w jednym przypadku (z powodu śmierci uczestnika w trakcie realizacji 
umowy) wsparcia niższego o 5 550 zł oraz rozliczenia wsparcia pomostowego przez drugiego uczestnika w kwocie niższej 
o 17,39 zł niż przyznana. 
20 Z uwagi na zmianę (w trakcie kontroli NIK) statusu wybranego do próby kontrolnej uczestnika projektu z aktywnego na 
nieaktywny, dokonano dodatkowego doboru spośród uczestników aktywnych. 
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Na podstawie dokumentacji projektu, danych CEIDG, SUDOP21 oraz ZUS 
stwierdzono także, że: 
— z dwóch uczestników projektu, którzy zadeklarowali się jako „długotrwale 
bezrobotni” tylko jeden faktycznie posiadał ten status w dniu złożenia formularza 
rekrutacyjnego i w dniu przystąpienia do etapu szkoleniowo-doradczego; drugi 
z uczestników nieprzerwanie w okresie od 28 grudnia 2015 r. do 29 czerwca 2017 r. 
był zgłoszony do ubezpieczenia jako pracownik, w tym także w dniu złożenia 
formularza rekrutacyjnego (8 czerwca 2017 r.) i dopiero w dniu przystąpienia do 
etapu szkoleniowo-doradczego (17 lipca 2017 r.) oraz w okresie udziału w projekcie 
był zgłoszony do ubezpieczenia społecznego (przez różne podmioty) z tytułu umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług; 
— uczestnik, który zadeklarował się jako bierny zawodowo przez cztery i pół roku 
(od 1 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2017 r.), tj. na dwa dni przed złożeniem 
formularza rekrutacyjnego był ubezpieczony w ZUS jako osoba wykonująca umowę 
agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług na rzecz tego samego 
pracodawcy; 
— jeden uczestnik zarejestrował działalność gospodarczą w tej samej branży 
i w  miejscu, w którym prowadziła działalność osoba powiązana z nim rodzinnie; 
— według danych SUDOP jeden uczestnik, otrzymując pomoc de minimis od 
Beneficjenta, otrzymał równolegle wsparcie publiczne (refundację) od innego 
podmiotu na podstawie umowy wsparcia usługi rozwojowej; 
— trzech uczestników projektu było równolegle w okresie realizacji projektu 
zgłoszonych przez inne podmioty do ubezpieczenia jako pracownicy (jeden od 
pierwszego, jeden od siódmego i jeden od ósmego miesiąca prowadzenia 
działalności); 
— trzech uczestników projektu było równolegle w okresie jego realizacji zgłoszonych 
do ubezpieczenia przez inne podmioty z tytułu wykonywania umowy agencyjnej/ 
zlecenia lub o świadczenie usług (odpowiednio dwóch od pierwszego i jeden od 
trzeciego miesiąca prowadzenia działalności).  

 (akta kontroli tom I str. 11-67, 422-424, 592-593) 

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

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

NIK zauważa, że termin wpisu daty zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej przez uczestnika projektu, tj. w grudniu 2017 r. świadczy o tym, że 
w trakcie postępowania rekrutacyjnego (które przeprowadzano do końca czerwca 

                                                      
21 System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej. Udostępniony w sieci teleinformatycznej przez Prezesa UOKiK. 
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2017 r.) i w dniu przystąpienia uczestnika do etapu szkoleniowo-doradczego 
(12 lipca 2017 r.) oraz w trakcie oceny wniosków o udzielenie wsparcia 
(w październiku 2017 r.) nie był weryfikowany jego status w CEiDG. 

(akta kontroli tom I str. 568-570) 

W badanej próbie kontrolnej 30 uczestników byli m.in.: 
— uczestniczka projektu, deklarująca się jako osoba bezrobotna niezarejestrowana, 
według danych ZUS w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego (30 maja 2017 r.) 
była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego jako pracownik (podmiotu, który 
uczestniczył w realizacji niniejszego projektu w ramach zadania nr 1 doradztwa 
i szkoleń) nieprzerwanie od 1 stycznia 2014 r. do 21 czerwca 2017 r., w dniu 
przystąpienia do etapu szkoleniowo-doradczego (19 lipca 2017 r.) i w okresie 
szkoleniowo-doradczym pozostawała niezgłoszona do ubezpieczenia społecznego; 
następnie 25 dni po rejestracji działalności gospodarczej w branży usług 
rachunkowych (co nastąpiło 4 grudnia 2017 r.), tj. od 29 grudnia 2017 r. (i nadal 
według danych ZUS z lutego 2019 r.) była zgłoszona do ubezpieczenia jako osoba 
wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług 
przez podmiot, który realizował w ramach kontrolowanego projektu zadanie nr 3 
(wsparcie szkoleniowo doradcze na rzecz uczestników projektu); 
— uczestnik projektu nieprzerwanie w okresie od 28 grudnia 2015 r. do 29 czerwca 
2017 r. był zgłoszony do ubezpieczenia społecznego jako pracownik u tego samego 
pracodawcy, tj. także w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego (8 czerwca 2017 r.) 
pozostawał w stosunku pracy, deklarując się w formularzu jako osoba długotrwale 
bezrobotna; w dniu przystąpienia do etapu szkoleniowo-doradczego (17 lipca 
2017 r.) oraz przez cały okres udziału w projekcie, w tym w trakcie 12 miesięcznego 
okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, był osobą zgłoszoną do 
ubezpieczenia społecznego przez różne podmioty z tytułu umowy agencyjnej, 
zlecenia lub umowy o świadczenie usług (w tym również przez ww. pracodawcę); 
— uczestnik projektu, który zarówno w okresie składania formularza rekrutacyjnego 
(14 czerwca 2017 r.), jak i przystąpienia do etapu szkoleniowo-doradczego był 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę (w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 
2017 r.); bezpośrednio przed tym okresem, tj. od 3 stycznia do 31 marca 2017 r. 
oraz po, tj. od 8 sierpnia do 21 listopada 2017 r., był zarejestrowany w powiatowym 
urzędzie pracy jako bezrobotny; 
— uczestnik projektu, który tylko w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego 
pozostawał bez pracy, tj. w dniu 29 czerwca 2017 r. zakończył zatrudnienie jako 
pracownik, 30 czerwca 2017 r. złożył formularz rejestracyjny, a od 3 lipca 2017 r., 
w tym także w dniu przystąpienia do projektu (12 lipca 2017 r.), aż prawie do 
rejestracji własnej działalności gospodarczej, u tego samego pracodawcy 
kontynuował zatrudnienie na podstawie umowy agencyjnej/zlecenia lub 
o świadczenie usług,  
— uczestnik projektu, deklarujący się jako osoba bezrobotna, sześć dni przed 
złożeniem formularza rekrutacyjnego pozostawał bez pracy, tj. zakończył trzyletni 
okres zatrudnienia jako pracownik u osoby powiązanej (o tym samym nazwisku), 
która prowadziła działalność w tej samej branży (pod tym samym PKD); 
— uczestniczka projektu zadeklarowała „niskie kwalifikacje” mimo, że według 
danych ujętych w biznesplanie posiadała wyższe wykształcenie i wieloletnie 
doświadczenie uzyskane na stanowisku kierowniczym. 

(akta kontroli tom II str. 11-67, tom III str. 38-155, 467) 

Do projektu zakwalifikowano osobę, która w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego 
(14 czerwca 2017 r.) i w dniu złożenia „deklaracji rozpoczęcia udziału w projekcie” 
i jednocześnie przystąpienia do etapu szkoleniowo-doradczego projektu (12 lipca 
2017 r.) nie spełniała kryteriów kwalifikowalności do projektu, ponieważ była 
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pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w okresie od 1 kwietnia 
do 31 lipca 2017 r. Status osoby pracującej na podstawie umowy o pracę ustalono 
na podstawie danych ubezpieczeniowych pozyskanych przez NIK z ZUS22, jak i od 
pracodawcy. 

Ponadto, według informacji ZUS, dwóch uczestników projektu podlegało także 
ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownicy w dniu 
złożenia formularzy rekrutacyjnych, tj. odpowiednio: 
- uczestnik projektu, który w formularzu rekrutacyjnym złożonym 8 czerwca 2017 r. 
oświadczył, że jest osobą „długotrwale bezrobotną” był ubezpieczony jako 
pracownik nieprzerwanie od 28 grudnia 2015 r. do 29 czerwca 2017 r. u tego 
samego pracodawcy. „Deklarację rozpoczęcia udziału w projekcie” złożył 17 lipca 
2017 r. i w tym samym dniu zawarł umowę o świadczenie usług szkoleniowo-
doradczych. Według danych ZUS: 17 lipca 2017 r. był zgłoszony do ubezpieczenia 
społecznego jako osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę 
o świadczenie usług przez innego płatnika; 
- uczestniczka projektu, która w formularzu rekrutacyjnym złożonym 30 maja 2017 r. 
oświadczyła, że jest osobą bezrobotną była ubezpieczona jako pracownik 
nieprzerwanie od 1 stycznia 2014 r. do 21 czerwca 2017 r. u tego samego 
pracodawcy. Deklarację rozpoczęcia udziału w projekcie złożyła 19 lipca 2017 r. 
i w tym samym dniu zawarła umowę o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 
Według danych ZUS: 19 lipca 2017 r. nie była zgłoszona do ubezpieczenia 
społecznego jako pracownik lub osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę 
zlecenia lub umowę o świadczenie usług. 

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

Dodać należy, że w obu ww. przypadkach byłymi pracodawcami dla uczestników 
projektu był jeden z członków Komisji Oceny Wniosków w kontrolowanym projekcie. 
W pierwszym przypadku występował jako Prezes Zarządu Fundacji, a w drugim jako 
przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. 

Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym w trakcie kontroli23 przez IZ RPO WL: „jeżeli 
osoba, która złożyła formularz rekrutacyjny nie spełniała definicji grupy docelowej, 
wskazanej w wyżej wymienionych dokumentach, powinna była zostać przez 
Beneficjenta odrzucona na etapie rekrutacji do projektu”. 
Natomiast według uzyskanej w trakcie kontroli informacji Ministra Inwestycji 
i Rozwoju24: „dane pozyskane z ZUS pozwalają określić, z dokładnością do 
konkretnego dnia (w tym przypadku dnia rozpoczęcia udziału w projekcie) czy dana 
osoba posiadała zatrudnienie, z tytułu którego pobierała jakiekolwiek 
wynagrodzenie. Pozyskane dane pozwalają również ustalić dokładną datę zawarcia 
i rozwiązania umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz innych stosunków 
zatrudnienia/ zaangażowania, z tytułu których odprowadzane były składki”. 

(akta kontroli tom II str. 11-15, 51, 511, 539-544, 588-590, tom III str. 38-462) 

                                                      
22 Według ZUS: pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu nieprzerwanie 
od 1 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. 
23 Pismo Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z 29 kwietnia 2019 r. pozyskane przez 
NIK w trakcie kontroli nr P/18/081 przeprowadzonej u jednego z beneficjentów. 
24 Pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju z 17 kwietnia 2019 r. pozyskane przez NIK w trakcie kontroli nr P/18/081 
przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. 



 

15 

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

Prezes Zarządu LGD i Koordynator projektu (która jako członek Komisji 
Rekrutacyjnej dokonywała m.in. oceny formularzy rekrutacyjnych tych osób) 
wyjaśniła, że wynikało to z przeoczenia członków komisji rekrutacyjnej. Nie wpłynęło 
to na zrekrutowanie tych osób do udziału w projekcie. 

 (akta kontroli tom III str. 11-12) 

1.13. Na próbie kontrolnej pięciu losowo wybranych uczestników projektu 
stwierdzono, że przyznane dotacje i wsparcie pomostowe na rozwój 
przedsiębiorczości zostało wydatkowane zgodnie z § 4 ust. 10 Regulaminu 
przyznawania środków finansowych, tj. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedsięwzięcia, stanowiącym integralną część biznesplanu. 
W zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia wydatkowano je głównie 
na zakup środków trwałych i wyposażenia, w tym np. umeblowania czy remontu 
pomieszczeń do prowadzenia działalności będących jednocześnie miejscem 
zamieszkania. Przy weryfikowaniu wykorzystania przez uczestników środków 
finansowych nie analizowano, czy wykazane zakupy można było osiągnąć 
mniejszym nakładem środków finansowych.  

Koordynator projektu przedstawiła kontrolerom dokumentację fotograficzną 
na potwierdzenie posiadanie przez uczestników nabytych środków trwałych. 

W Standardach udzielenia wsparcia oraz dokumentacji projektowej nie określono, 
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 
kserokopie potwierdzeń zapłaty składek ZUS, a w niektórych przypadkach 
dołączone były również deklaracje ZUS DRA. Beneficjent nie wymagał 
od uczestników przedstawiania dowodów potwierdzających poniesienie wydatków, 
wymienionych w przedkładanych comiesięcznie zestawieniach do rozliczenia 
pomostowego wsparcia finansowego. Wsparcie pomostowe uczestnicy projektu 
przeznaczali na bieżące koszty prowadzonej działalności, w tym w szczególności 
zakup materiałów (np. paliwa, biurowych) i usług oraz na refundację składek 
na ubezpieczenie społeczne. W jednym przypadku stwierdzono rozliczenie przez 
uczestniczkę w ramach bieżących kosztów zakupu nowego aparatu telefonicznego. 

(akta kontroli tom II str. 114-134, 267-312, 425-476, tom III str. 465-467) 

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

Monitoringu wszystkich uczestników projektu dokonano w dniach od 26 do 30 
listopada 2018 r., tj. 32 uczestników w 12 miesiącu od rozpoczęcia działalności, 
trzech – w okresie od 9 do 11 miesiąca od rozpoczęcia działalności, czterech – po 
okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dwukrotnie 
(6 września i 22 listopada 2018 r.) dokonano weryfikacji statusu uczestników. 

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

Prezes LGD i Dyrektor SAPO podały, że wizyty monitoringowe przeprowadzane były 
pod adresem wskazanym w umowie zawartej z uczestnikiem. Zakres wykonywania 
działalności gospodarczej monitorowany był na podstawie CEIDG - zgodnie 
z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności. 
Wyjaśniły, że przeprowadzenie wizyt monitoringowych w końcowej fazie realizacji 
projektu było zamierzone. Miało na celu sprawdzenie prawidłowości i rzetelności 
prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej oraz należytego 
przechowywania i użytkowania zakupionego sprzętu.  

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

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

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

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

1.16. Beneficjent do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK złożył IZ — 
z zachowaniem terminu określonego w § 10 ust. 2 umowy o dofinansowanie 
projektu — dziesięć wniosków, z których dziewięć było wnioskami o płatność, 
a jeden wyłącznie sprawozdawczy. Do zakończenia czynności kontrolnych NIK 
osiem wniosków zostało zweryfikowanych przez IZ, w tym w oparciu o dokumenty 
źródłowe przedkładane na jej żądanie. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych 
NIK, IZ nie przekazała Beneficjentowi informacji o akceptacji wniosku o płatność za 
okres od 1 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 
W trakcie niniejszej kontroli, w dniu 16 kwietnia 2019 r. Beneficjent złożył jedenasty 
wniosek — końcowy wniosek o płatność, co nastąpiło z szesnastodniowym 
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opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 2 umowy 
o dofinansowanie. Zgodnie z ww. postanowieniem Beneficjent składa końcowy 
wniosek o płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 
okresu realizacji projektu, tj. 28 lutego 2019 r. 

Koordynator projektu wyjaśniła, że złożenie końcowego wniosku o płatność możliwe 
było dopiero po zatwierdzeniu zmiany wniosku o dofinansowanie, zawierającego 
przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu na 28 lutego 2019 r. Wystąpiły 
trudności z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, z powodu wadliwie działającego 
systemu LSI2014EFS (brak możliwości weryfikacji budżetu projektu, mimo tego, że 
nie wprowadzano w nim żadnych zmian). Dopiero ręczne wprowadzenie kwoty 
dofinansowania ze środków UE i środków krajowych umożliwiło złożenie do IZ 
skorygowanego wniosku o dofinansowanie w dniu 8 kwietnia 2019 r. Wniosek ten 
został zatwierdzony przez IZ 12 kwietnia 2019 r., a 16 kwietnia 2019 r. złożono 
końcowy wniosek o płatność. 

Według ustaleń NIK pisemna akceptacja przez IZ przesunięcia terminu zakończenia 
realizacji projektu na 28 lutego 2019 r. została wyrażona w piśmie z 18 grudnia 
2018 r. i jednocześnie w tym samym dniu przedstawiciel IZ zwrócił się o złożenie 
skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu i harmonogramu płatności. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK wniosek o płatność nie został 
zweryfikowany. W dniu 16 maja 2019 r. koordynator projektu przesłała do IZ 
informację o stwierdzonym (w wyniku kontroli NIK) nieprawidłowym obliczeniu 
wskaźnika rezultatu projektu. 

(akta kontroli tom I str. 282-289, 295-307, 314-321, 327-329, 331-333, 358-359, 
362-402, 408-430, 433-436, 439-467, 469-471, 473, 475, 504, 512-530, 532-549, 

551-564, 573-584, 586, tom III str. 468-469) 

1.17. W dniach od 21 do 23 lutego 2018 r. IZ przeprowadziła w siedzibie 
Beneficjenta planową kontrolę realizacji projektu.  

W wyniku kontroli, IZ stwierdziła dwie nieprawidłowości: 

—  nieprzekazanie do UOKiK sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis, co 
było niezgodne z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 
2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej i 
informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP25, 

— niedopełnienie obowiązku poinformowania IZ o powierzeniu przetwarzania 
danych osobowych dwóm podmiotom zewnętrznym wykonującym zadania 
związane z realizacją projektu (ocenę wniosków oraz doradztwo indywidualne 
dla przedsiębiorców w ramach wsparcia pomostowego).  

Zgodnie z § 24 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu, IZ umocowuje 
Beneficjenta do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom 
wykonującym zadania określone w ust. 5, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu 
przez IZ w terminie 11 dni kalendarzowych od dnia wpływu informacji o zamiarze 
przetwarzania danych osobowych. 

W wyniku kontroli zobowiązano Beneficjenta do przekazania UOKiK sprawozdania 
z udzielonej pomocy de minimis i poinformowania IZ o powierzeniu przetwarzania 
danych osobowych podmiotom zewnętrznym oraz do przesłania do IZ dokumentów 
potwierdzających zrealizowanie ww. zaleceń pokontrolnych. Zalecenia zostały 
wykonane. 

W dniu 31 marca 2018 r. IZ przeprowadziła planową wizytę monitoringową 
doradztwa indywidualnego przy ul. Zielonej w Puławach, w wyniku której nie 
stwierdzono nieprawidłowości i nie sformułowano zaleceń. 

                                                      
25 Dz. U. z 2018 poz. 712.  
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(akta kontroli, tom II str. 135-226) 

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

1. Do projektu zakwalifikowano osobę26, która w dniu złożenia formularza 
rekrutacyjnego oraz przystąpienia do etapu doradczo-szkoleniowego nie spełniała 
kryteriów kwalifikowalności do projektu, ponieważ była pracownikiem zatrudnionym 
na podstawie umowy o pracę. Było to niezgodne z pkt 3.3. Regulaminu konkursu, 
wnioskiem o dofinansowanie oraz § 1 ust. 4 Regulaminu rekrutacji. Stosownie do 
zapisów ww. dokumentów projekt był skierowany do osób pozostających bez pracy.  

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

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

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

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

2. Beneficjent przekazał Prezesowi UOKIK za pomocą aplikacji SHRIMP 
sprawozdania o udzielonej uczestnikom projektu pomocy de minimis z opóźnieniem 
wynoszącym, w odniesieniu do wsparcia finansowego, od 83 do 126 dni w 39 
przypadkach i w jednym przypadku 347 dni oraz, w odniesieniu do udzielonego 
wsparcia w formie indywidualnego doradztwa, 393 dni w 39 przypadkach i 371 dni 
w jednym.  

Na podstawie umów o udzieleniu wsparcia finansowego, zawartych w dniach: 
6 grudnia 2017 r. (28 umów), 8 grudnia 2017 r. (cztery), 28 grudnia 2017 r. (trzy), 
15 stycznia 2018 r. (jedna), 18 stycznia 2018 r. (trzy) oraz 22 lutego 2018 r. (jedna) 
Beneficjent przesłał Prezesowi UOKiK za pomocą aplikacji SHRIMP sprawozdanie 
o udzielonej 40 uczestnikom projektu pomocy de minimis w formie bezzwrotnych 
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego 
finansowego w 39 przypadkach w dniu 18 kwietnia 2018 r. i w jednym w dniu 
11 lutego 2019 r. 

Umowy o udzieleniu indywidualnego wsparcia doradczego (niefinansowego 
wsparcia pomostowego) zostały zawarte z 39 uczestnikami 31 stycznia 2018 r. 
i z jednym 22 lutego 2018 r. Do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli NIK Beneficjent 

                                                      
26 O numerze ewidencyjnym z formularza rekrutacyjnego 25/IP. 
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nie przekazał do UOKiK danych o wartości pomocy udzielonej uczestnikom projektu 
w tej formie. Dane te zostały przekazane do UOKiK za pomocą aplikacji SHRIMP 
dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. 7 marca 2019 r. 

Stosownie do § 20 ust. 9 umowy o dofinansowanie projektu, 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 publicznej27. 

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. Według 
§ 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 publicznych28, termin wynosił siedem dni od 
dnia udzielenia pomocy, tj. od dnia zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem 
a uczestnikiem. 

Prezes Zarządu LGD wyjaśniła, że powyższe wynikało m.in. z: 
— braku dostępu do aplikacji SHRIMP, o co wystąpiła LGD 9 marca 2018 r. 
(po kontroli przeprowadzonej przez IZ w lutym 2018 r.) i uzyskała uprawnienia 
12 kwietnia 2018 r., 
— braku praktyki ze strony LGD w wystawianiu zaświadczeń o udzielanej pomocy 
de minimis i sprawozdawaniu danych do UOKiK (LGD realizowała ten obowiązek po 
raz pierwszy), 
— wątpliwości w zakresie sposobu obliczania zdyskontowanej wartości wsparcia 
pomostowego finansowego. 

(akta kontroli tom I str. 150-204) 

3. W przypadku czterech (z 30 objętych próbą kontrolną) uczestników projektu 
stwierdzono, że wizyta monitoringowa została przeprowadzona od 26 do 64 dni 
po zakończeniu 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej29.  

Według Standardów udzielania wsparcia „wizyta monitoringowa” miała na celu 
weryfikację rzeczywistej realizacji biznesplanów oraz faktycznego postępu 
rzeczowego prowadzonej działalności pod kątem zgodności z biznesplanem, 
co wskazywało na potrzebę jej przeprowadzenia w trakcie uczestnictwa w realizacji 
projektu, a nie po upływie tego okresu. W pkt 2.1 powołanych Standardów 
określono, że Beneficjent powinien odpowiednio zaplanować termin zakończenia 
realizacji przedsięwzięcia, uwzględniając obowiązek kontroli i monitoringu 
prowadzonych przez uczestników projektu działalności gospodarczych (czyli 
minimum jedna kontrola oraz minimum jedna wizyta monitoringowa w trakcie 
prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu). 

Zgodnie z § 6 ust. 1 umów o udzieleniu wsparcia finansowego zawartych pomiędzy 
uczestnikiem projektu a Beneficjentem, na Beneficjencie spoczywał obowiązek 
przeprowadzenia przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia 

                                                      
27 Dz. U. z 2018 r. poz. 362, ze zm. 
28 Dz. U. z 2016 r. poz. 1871. 
29 1) Data zakończenia 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności 5.10.2018 r., wizytę monitoringową przeprowadzono 
29.11.2018 r. (54 dni po zakończeniu 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności), 2) Data zakończenia 12 m. okresu 
26.09.2018 r., wizyta monitoringowa 28.11.2018 r. (64 dni po zakończeniu 12 miesięcznego okresu), 3) Data zakończenia 12 
m. okresu 31.10.2018 r., wizyta monitoringowa 26.11.2018 r. (26 dni po zakończeniu 12 miesięcznego okresu), 4) Data 
zakończenia 12 m. okresu 8.10.2018 r., wizyta monitoringowa 30.11.2018 r. (53 dni po zakończeniu 12 miesięcznego okresu). 
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działalności gospodarczej minimum jednej wizyty monitoringowej prowadzonej przez 
uczestnika projektu działalności gospodarczej. 

Prezes LGD i Dyrektor SAPO w złożonych wyjaśnieniach stwierdziły, że okres 12 
miesięcy odnosi się do obowiązku prowadzenia przez uczestników projektu 
działalności gospodarczej. Działalność ta może być kontrolowana i monitorowana 
również po tym okresie, ale w trakcie jej prowadzenia. 

W opinii NIK, z przytoczonych zapisów Standardów i umów o udzieleniu wsparcia 
finansowego jednoznacznie wynika obowiązek przeprowadzenia przez beneficjenta 
wizyty monitoringowej w okresie 12 miesięcy prowadzenia przez uczestnika projektu 
działalności, co nie wyklucza możliwości monitorowania również po tym okresie.  

(akta kontroli, tom II str. 5, 227-248, 479-485) 

4. Beneficjent z siedmiodniowym opóźnieniem przedłożył IZ dokumenty rekrutacyjne 
wskazane w § 4 ust. 4 pkt 6 umowy o dofinansowanie projektu. Według 
ww. postanowienia umowy o dofinansowanie projektu, dokumenty te miały zostać 
przekazane IZ „nie później niż 15 dni od dnia rozpoczęcia realizacji projektu”, 
co powinno nastąpić 1 marca 2017 r. Faktycznie Beneficjent wywiązał się z tego 
obowiązku dopiero po przypomnieniu ze strony IZ i dopełnił obowiązku 22 marca 
2017 r. 
Prezes Zarządu LGD oraz Koordynator projektu wyjaśniły, że przygotowanie tych 
dokumentów wymagało więcej czasu, dlatego nie zostały przesłane w wymaganym 
terminie. 

(akta kontroli tom I str. 205-212, 589) 

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie w zakresie 
okresu realizacji i terminowo przekazał do akceptacji IZ wnioski o płatność. 
Weryfikował rozliczenia dotacji i wykorzystanie wsparcia pomostowego przez 
uczestników. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: złożeniu z istotnym 
opóźnieniem Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej uczestnikom pomocy 
de minimis, nieterminowym przekazaniu do akceptacji IZ dokumentów 
rekrutacyjnych, przeprowadzeniu 13% wizyt monitoringowych z naruszeniem 
terminu wskazanego w § 6 ust. 1 umów o udzieleniu wsparcia finansowego. Przyjęto 
do projektu osobę pracującą, tj. niespełniającą warunków kwalifikowalności, jednak 
Beneficjent nie miał prawnych możliwości zweryfikowania niezgodnego z prawdą 
oświadczenia. Według NIK, istnieją uzasadnione wątpliwości co do 
kwalifikowalności dwóch osób, które zostały przyjęte do projektu30 oraz co do 
zachowania bezstronności przez członka komisji Rekrutacyjnej i jednego członka 
Komisji Oceny Wniosków na etapie rekrutacji i oceny złożonych wniosków31. 

2. Osiągnięte rezultaty projektu wsparcia 
2.1. Źródłem danych dla pomiaru wskaźnika rezultatu (48 utworzonych miejsc pracy 
w ramach udzielonych z EFS środków finansowych na podjęcie działalności 
gospodarczej, w tym dla 27 kobiet i 21 mężczyzn) były zaświadczenia o wpisie 
do CEIDG oraz umowy zawarte pomiędzy uczestnikiem projektu a pracownikiem 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W zakresie sposobu oraz częstotliwości 
pomiaru wskaźnika przyjęto: w odniesieniu do osób prowadzących działalność 
gospodarczą — wskaźnik mierzony będzie po upływie 12 miesięcy od momentu jej 
rozpoczęcia; w przypadku osób zatrudnionych — w chwili podpisania umowy 
o pracę (nie później niż do 12 miesięcy od wpisu do CEIDG uczestnika projektu). 

                                                      
30 W okresie: według danych ZUS - objęcia ubezpieczeniem z tytułu stosunku pracy; według danych pracodawców 
(uzyskanych w trakcie kontroli) – po zakończeniu zatrudnienia. 
31 Koordynator projektu (członek Komisji Rekrutacyjnej) była powiązana rodzinnie z organizatorem staży dla kandydujących do 
kontrolowanego projektu osób bezrobotnych lub przewidzianych do zwolnienia. Jeden z członków Komisji Oceny Wniosków 
ocenił biznesplan dołączony do wniosku aplikacyjnego przez uczestnika projektu, dla którego poprzednio był pracodawcą. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

21 

Stopień osiągnięcia wskaźnika monitorowany miał być w kwartalnych raportach, 
a wykazany we wniosku o płatność końcową; 

Jako źródło danych do pomiaru wskaźnika produktu (40 osób pozostających bez 
pracy, które miały otrzymać bezzwrotne wsparcie na podjęcie działalności 
gospodarczej) przyjęto decyzje o przyznaniu dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, zaświadczenia o przyznanej pomocy de minimis, sprawozdanie 
do UOKiK. Pomiar wskaźnika miał być dokonywany na podstawie wydanych decyzji 
o przyznaniu dotacji, a stopień osiągnięcia wskaźnika monitorowany w kwartalnych 
raportach. Ostateczny stopień osiągnięcia przewidziano do wykazania we wniosku 
o płatność końcową. 

Beneficjent badał osiąganie wartości ww. wskaźników na podstawie źródeł danych 
i z częstotliwością określoną we wniosku o dofinansowanie. Dane w tym zakresie 
przedstawiał IZ w kolejnych wnioskach o płatność. 

(akta kontroli tom I str.55-56, 450-451, 482-483, 516-517, 536-537, 553, 575) 

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

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

2.3. We wniosku o dofinansowanie projektu określono, że obok pomostowego 
wsparcia finansowego uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie szkoleniowo-
doradcze. Polegać ono miało jedynie na wsparciu specjalistycznym, tj. miało służyć 
rozwiązywaniu konkretnych problemów i doradztwie w konkretnych sytuacjach, a nie 
dotyczyć stałego wsparcia, np. prowadzenia księgowości podmiotu. W okresie 12 
miesięcy na każdego z uczestników przewidziano 5 godzin wsparcia miesięcznie. 
Wyliczono koszt wsparcia w wysokości 24 000 zł [(40 osób x 5 godz. x 12 miesięcy) 
x 100 zł = 2 400 godz. x 100 zł]. Określono, że podczas indywidualnych spotkań 
uczestnicy będą mogli skorzystać z doradztwa specjalistów pełniących dyżury 
w Biurze projektu, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.  

(akta kontroli, tom I str. 67) 

W umowach o udzieleniu pomostowego wsparcia doradczego niefinansowego, 
zawartych przez Beneficjenta ze wszystkimi 40 uczestnikami (39 umów zawarto 
31.01.2018 r., jedną 22.02.2018 r.), określono m.in., że: wsparcie doradcze 
udzielanie jest na wniosek uczestnika w okresie od pierwszego do 12 miesiąca 
prowadzenia działalności gospodarczej, liczba godzin wsparcia w miesiącu wynosi 5 
godzin, koszt 6 000 zł (5 godz. x 100 zł x 12 miesięcy), doradztwo dotyczy pomocy 
w rozwiązywaniu konkretnych problemów i w konkretnych sytuacjach związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, liczba godzin usług doradczych 
potwierdzana jest podpisem uczestnika złożonym na odpowiednim formularzu 
w dniu korzystania z usług, uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa 
w doradztwie i wypełnienia ankiet oceny doradztwa. 

(akta kontroli, tom II str. 89, 531-533, 545-547) 

W wyniku badania dokumentacji dotyczącej udzielonego wsparcia doradczego 
w odniesieniu do próby 30 uczestników ustalono, że spotkania z doradcami 
dokumentowano w „obiegowych kartach doradztwa biznesowego” uczestnika 
projektu, w których wyszczególniono: miesiąc doradztwa, rodzaj doradztwa, datę 
realizacji spotkania, czas trwania spotkania (liczba godzin), podpis doradcy, podpis 
beneficjenta. Spotkania dotyczyły głównie doradztwa w zakresie: zarządzania, 
przedsiębiorczości, księgowości, podatków, marketingu, biznesplanu, pozyskiwania 
środków finansowych, zagadnień prawnych.  
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Z 30 objętych szczegółowym badaniem uczestników 28 odbyło po 60 godzin 
spotkań z doradcami, a dwóch – po 65 godzin.  

Prezes LGD i Dyrektor SAPO wyjaśniły, że dwóch uczestników otrzymało wyższy 
wymiar wsparcia niż pozostali, ponieważ uczestniczka zmarła w trakcie realizacji 
projektu wykorzystała 50 godzin doradztwa, a każdy z uczestników mógł skorzystać 
z 60 godzin. Podmiot prowadzący doradztwo zaproponował możliwość skorzystania 
z doradztwa pozostałym uczestnikom. Chęć zgłosiły dwie osoby, które otrzymały 
po 5 godzin dodatkowego wsparcia. 

Według zapisów w obiegowych kartach doradztwa biznesowego, większość spotkań 
z doradcami trwało jednorazowo 5 godzin. Sześciu uczestników projektu odbyło 
m.in. spotkania z doradcami trwające po 10 godzin dziennie, w tym: dwóch 
uczestników odbyło po trzy spotkania po 10 godzin, trzech – po dwa i jeden jedno 
takie spotkanie.  

Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL 
stwierdziła, że obiegowe karty doradztwa biznesowego nie były przez IZ wymagane 
na etapie weryfikacji wniosków o płatność i w związku z tym nie podlegały 
weryfikacji. Natomiast przesłane przez Beneficjenta harmonogramy realizacji 
doradztwa indywidualnego nie zawierają danych uczestników. W przypadku gdy 
liczba godzin doradztwa jednego dnia wynosiła „10”, w kolumnie dotyczącej liczby 
uczestników wpisano „2”. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie założono, 
że w okresie 12 miesięcy na każdego z uczestników przewidziano 5 godzin 
miesięcznie. We wnioskach o płatność, rozliczając wydatki, Beneficjant podawał 
sumę godzin doradztwa przeprowadzonych przez trenera, bez nazwisk uczestników 
tego wsparcia. 

Na podstawie harmonogramów realizacji wsparcia „doradztwa indywidualnego 
dla uczestników projektu”, sporządzanych przez osoby udzielające doradztwa, 
ustalono, że pomostowe wsparcie doradcze udzielane było w Puławach przy 
ul. Zielonej 19, tj. w siedzibie podmiotu użyczającego LGD Dolina Giełczwi 
powierzchni lokalowej w celu prowadzenia szkoleń, warsztatów i doradztwa 
w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości”. 

(akta kontroli, tom I str. 565, 568, tom II str. 89-91, 261-264, 487-494) 

2.4. W końcowym wniosku o płatność Beneficjent wykazał następujące 
zrealizowanie wskaźników: 

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

—  wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych 
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” został wykonany 
w 114,58% - liczba utworzonych miejsc pracy wynosiła 55, tj. o 7 więcej 
niż zakładano - 48.  

Badanie realizacji projektu wykazało:  

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

—  w zakresie utworzenia 40 firm — cel osiągnięty w 97,5%, gdyż na 40 osób, które 
otrzymały bezzwrotne środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej32, 
deklarując się jako osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne 
zawodowo), jedna nie spełniała warunku kwalifikowalności do projektu z uwagi 

                                                      
32 W tym jeden uczestnik zmarł w ósmym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej. 
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na jej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w zarówno w okresie rekrutacji 
do projektu, jak i w dniu przystąpienia do etapu doradczo-szkoleniowego; 

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

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

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

 (akta kontroli tom I str. 51, 575, 588-590, tom II str. 5-6, tom III str. 116-155, 465-
466) 

2.5. Według końcowego wniosku o płatność, który do dnia zakończenia niniejszej 
kontroli NIK nie został zweryfikowany przez IZ, budżet projektu został zrealizowany 
w następujący sposób: 

— zadanie nr 1 — szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia firmy 
zostało wykonane w wysokości 86 909,64 zł, tj. niemal w 100% (przy kwocie 
zaplanowanej 86 910 zł różnica wyniosła 0,36 zł), 

— zadanie nr 2 — przyznanie uczestnikom projektu bezzwrotnych dotacji 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostało zrealizowane w wysokości 
950 920 zł, tj. prawie w 100% (w kwocie o 27,20 zł niższej) przy planowanych 
950 947,20 zł, 

— zadanie nr 3 — pomostowe wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze 
uczestników projektu wyniosło 1 218 432,33 zł, tj. 99,6% wydatków określonych 
w umowie (1 224 000 zł). Zmniejszenie realizacji wydatków projektu w ramach 
zadania nr 3 o wartości 5 567,67 zł wynikało z kwot niewypłaconych z tytułu 
trzymiesięcznego wsparcia pomostowego w związku ze śmiercią jednego 
z uczestników projektu (5 550 zł) oraz mniejszym o 17,67 zł wykorzystaniem 
ostatniej transzy wsparcia pomostowego przez innego uczestnika. 

Beneficjent, zgodnie z § 7 ust. 1 umowy o dofinansowanie, wyodrębnił ewidencję 
wydatków ponoszonych w ramach projektu. 

(akta kontroli tom I str. 573-583, 467) 

2.6. Na 31 marca 2019 r., tj. po upływie od trzech do sześciu miesięcy od 
zakończenia 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez 40 
uczestników, którzy otrzymali bezzwrotne dotacje, w CEIDG jako aktywni 
przedsiębiorcy figurowało 24 z nich (60%), a 16 (40%) zawiesiło lub wykreśliło 
działalność33, w tym dziesięciu w 13 miesiącu od jej rozpoczęcia. 
Wskaźnik efektywności kosztowej prowadzenia działalności gospodarczej34 wyniósł 
85 764,69 zł, a efektywności zatrudnieniowej35 – 60%. 
Spośród siedmiu uczestników, którzy na etapie rekrutacji deklarowali odejście 
z rolnictwa, dwóch (29%) w trakcie kontroli NIK było aktywnymi przedsiębiorcami, 
a pięciu (71%) zaprzestało działalności, w tym trzech w 13 miesiącu jej 
prowadzenia. 

                                                      
33 W tym jedna osoba zmarła w trakcie realizacji Projektu. 
34 Łączna kwota przekazana uczestnikom Projektu, obejmująca dotację bezzwrotną i wsparcie pomostowe (2 058 352,61 zł)/ 
liczba uczestników prowadzących działalność gospodarczą w trakcie kontroli NIK (31.03.2019 r.) - 24. 
35 Liczba uczestników prowadzących działalność gospodarczą w trakcie kontroli NIK (24)/ liczba uczestników, którym udzielono 
środków finansowych na działalność gospodarczą (40). 
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(akta kontroli, tom II str. 5) 

2.7. Według danych ZUS36 z 10 przyjętych do próby uczestników projektu, którzy po 
12 miesiącach od rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiesili lub zaprzestali 
prowadzenia działalności, do grupy osób biernych zawodowo lub bezrobotnych 
wróciło ośmiu uczestników, a dwóch uczestników zostało zgłoszonych 
do ubezpieczenia jako pracownicy.  

Analiza uzyskanych przez NIK danych dotyczących ww. 10 osób wykazała, 
że w grupie tej byli m.in: 

− Uczestniczka, która zawiesiła działalność gospodarczą w dniu 6 grudnia 2018 r., 
tj. po trzech dniach po upływie 12 miesięcznego okresu prowadzenia 
działalności. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach 
projektu została zatrudniona w SAPO na czas określony od 1 sierpnia do 
31 grudnia 2018 r., przedłużony z uwagi na ciążę do dnia porodu (10 marca 
2019 r.). Po przystąpieniu do projektu otrzymała dotację na rozpoczęcie 
działalności w zakresie planowania materiałów reklamowych, które wykorzystała 
m.in. na zakup samochodu, laptopa z oprogramowaniem i aparatu 
fotograficznego. W ramach wsparcia pomostowego uczestniczka rozliczyła 
wydatki poniesione m.in. na: składki ZUS, usługi księgowe, paliwo do 
samochodu i zakup telefonu komórkowego. Za telefon komórkowy, kupiony 
w dniu 5 sierpnia 2018 r., uczestniczka zapłaciła 1 549 zł, a w ramach wsparcia 
pomostowego rozliczyła jako wydatek kwalifikowalny 930,72 zł. W ankiecie 
uczestniczka wskazała, że przyczynami zaprzestania działalności były sytuacja 
rodzinna i awaria samochodu. 

Prezes LGD i Dyrektor SAPO wyjaśniły, że uczestniczka nie zakładała zakupu 
telefonu ze środków z dotacji. Gdy jednak jej prywatny telefon uległ awarii, której 
nie można było naprawić, zakupiła nowy telefon komórkowy. Wsparcie 
pomostowe finansowe ma na celu ułatwić przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych 
wydatków związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. 
W prowadzonej przez uczestniczkę działalności telefon był niezbędnym 
narzędziem pracy, dlatego uznano ten wydatek za uzasadniony i kwalifikowalny. 

− Uczestnik wykreślony z CEIDG z dniem 13 grudnia 2018 r., tj. po dziewięciu 
dniach po upływie roku od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Według stanu 
na 31 grudnia 2018 r. nie był zgłoszony do ubezpieczenia w ZUS. Otrzymał 
dotację na działalność w zakresie wypożyczania samochodu i napisów 
świetlnych na imprezy okolicznościowe. Zgodnie z biznesplanem zakupił m.in. 
samochód Jaguar (za 21 000 zł) i napis świetlny (za 1 626 zł). Kontrola SAPO 
wykazała, że w ciągu dziewięciu miesięcy od rozpoczęcia działalności 
gospodarczej uczestnik nie osiągnął żadnych przychodów. W ramach wsparcia 
pomostowego rozliczył wydatki poniesione głównie na paliwo do samochodu 
(10 677 zł), składki ZUS (6 003 zł) oraz związane z eksploatacją samochodu. 
W ankiecie uczestnik podał, że przyczynami zaprzestania działalności były 
sezonowość branży i brak stałych dochodów. 

− Uczestniczka wykreślona z CEIDG 2 stycznia 2019 r., po 29 dniach po upływie 
roku od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Po zaprzestaniu prowadzenia 
działalności nie została zgłoszona do ubezpieczenia w ZUS. W ramach projektu 
otrzymała dotację na rozpoczęcie działalności w zakresie usług sprzątania, 
mycia i prania, które wykorzystała m.in. na zakup odkurzacza, odkurzacza 
piorącego, myjki ciśnieniowej, pralki, laptopa i drukarki. W ramach wsparcia 
pomostowego uczestniczka rozliczyła wydatki poniesione m.in. na: składki ZUS, 
usługi księgowe, materiały eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne. 

                                                      
36 Dane według stanu na 31.12.2018 r. 
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W ankiecie uczestniczka podała, że przyczynami zaprzestania działalności były 
konkurencja i mało zleceń. 

  (akta kontroli, tom II str. 5, 39-40, 44-52, 56-67, 114-134, 265-314, 380-382, 386-
388, 392-394, 499-502) 

2.8. Analiza informacji podanych w ankietach przez 10 uczestników (z 24, którzy 
nadal prowadzili działalność gospodarczą po roku od jej rozpoczęcia) wykazała, 
że ich działalność polegała na świadczeniu usług remontowo-budowlanych, 
stolarskich, obróbki metali, informatycznych, księgowych, doradczych oraz 
terapeutycznych. Jeden uczestnik prowadził działalność gospodarczą na rynku 
krajowym, trzech na rynku regionalnym, a sześciu na rynku lokalnym. Odbiorcami 
usług w dziewięciu przypadkach byli zarówno klienci indywidualni, jak 
i przedsiębiorcy, a w jednym ― wyłącznie klienci indywidualni (terapia). Najczęściej 
wskazywanymi przez ankietowanych ograniczeniami w prowadzeniu działalności 
były: brak środków finansowych, awarie i braki sprzętu, duża liczba zleceń, krótkie 
terminy wykonania usług. Zdaniem ankietowanych zagrożeniem dla dalszego 
prowadzenia działalności były głównie brak wykwalifikowanych pracowników i duża 
konkurencja. Najwyższe przychody w ostatnich 12 miesiącach działania firmy 
osiągnęli (według informacji podanych przez uczestników w złożonych ankietach) 
uczestnicy świadczący usługi doradcze (powyżej 201 tys. zł) oraz obróbki metali 
(od 101 do 200 tys. zł). Dziewięciu ankietowanych wskazało osiągnięcie 
dochodów37, a jeden odnotowanie straty (usługi informatyczne). Dziewięciu 
ankietowanych posiadało doświadczenie zawodowe zbieżne z przedmiotem 
prowadzonej działalności, a trzech z nich także zbieżne wykształcenie. Jedna osoba 
(świadcząca usługi remontowo-budowalne) odbyła inne niż w ramach projektu kursy 
i szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej. 

(akta kontroli, tom II str. 313, 342-364, 368-370, 401-403) 

W grupie osób prowadzących działalność po roku od jej rozpoczęcia byli m.in.: 
− Uczestnik, który według danych ZUS, przed rozpoczęciem działalności 

gospodarczej w ramach projektu (7.12.2017 r.) i w trakcie udziału w projekcie 
podlegał ubezpieczeniu jako osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę 
zlecenie albo umowę o świadczenie usług na rzecz różnych firm, m.in. od 18 
sierpnia 2017 r. i „nadal” (według stanu na 22 lutego 2019 r.). Przed udziałem 
w projekcie, od 28 grudnia 2015 r. do 29 czerwca 2017 r. zgłoszony był jako 
pracownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. Posiadał wykształcenie wyższe (mgr zarządzania i marketingu), 
brał czynny udział m.in. jako ekspert w komisjach oceny wniosków o przyznanie 
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej u co najmniej trzech 
beneficjentów w latach 2016-2017, jako trener/doradca zawodowy z zakresu 
przedsiębiorczości w wielu podmiotach. Zgodnie z biznesplanem jego 
działalność polegała na usługach marketingowych i rekrutacji oraz 
projektowaniu, produkcji i sprzedaży mebli. Ze środków wsparcia na 
rozpoczęcie działalności zakupił m.in.: samochód, aparat fotograficzny, stronę 
www, urządzenie wielofunkcyjne, modele mebli na potrzeby przygotowania 
prezentacji. Środki wsparcia pomostowego wydatkował głównie na składki ZUS, 
czynsz za wynajem lokalu, paliwo do samochodu, usługi księgowe. 

− Uczestnik, który przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach 
projektu (4.12.2017 r.) przez prawie dwa lata był zarejestrowany w powiatowym 
urzędzie pracy jako osoba bezrobotna niepobierająca zasiłku. W biznesplanie 
deklarował uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie obróbki metali 
i nakładania powłok poprzez piaskowanie. Działalność gospodarczą w ramach 

                                                      
37 Jeden: od 41 do 60 tys. zł., czterech: od 21 do 40 tys. zł., dwóch: od 11 do 20 tys. zł., dwóch: poniżej 10 tys zł. 
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projektu prowadził od 4 grudnia 2017 r. w miejscu, w którym od 4 grudnia 
2014 r., według CEIDG, zarejestrowana była firma zajmująca się produkcją 
metalowych elementów stolarki budowlanej i prowadzona przez osobę o takim 
samym nazwisku. Działalność tej osoby, która była pełnomocnikiem 
przedsiębiorcy – uczestnika projektu, została zawieszona z dniem 1 lutego 
2018 r. Ze środków wsparcia na rozpoczęcie działalności uczestnik zakupił 
m.in.: piaskarkę, sprężarkę śrubową, zawór zaciskowy, sprężarkę tłokową, hełm 
do piaskowania. W ankiecie uczestnik podał, że o utrzymywaniu się 
prowadzonej działalności na rynku zadecydowały profesjonalizm i szeroki 
zakres prac. 

− Uczestniczka, która przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach 
projektu (4.12.2017 r.), od 1 stycznia 2014 r. do 21 czerwca 2017 r. zgłoszona 
była do ZUS przez biuro doradczo-księgowe z Puław, jako pracownik 
podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
W trakcie udziału w projekcie podlegała ubezpieczeniu (od 29 grudnia 2017 r. 
i nadal - według stanu na 22 lutego 2019 r.) jako osoba wykonująca umowę 
agencyjną, umowę zlecenie albo umowę o świadczenie usług na rzecz spółki 
z o.o. w Puławach, mającą siedzibę pod tym samym adresem, co ww. biuro 
doradczo-księgowe. Uczestniczka w ramach projektu prowadziła działalność 
rachunkowo-księgową zarejestrowaną pod tym samym adresem co ww. biuro 
i spółka. Ze środków wsparcia na rozpoczęcie działalności uczestniczka 
zakupiła m.in.: meble biurowe, zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla 
biur księgowych, urządzenie wielofunkcyjne, telefon komórkowy, materiały 
biurowe. W ankiecie uczestniczka podała, że o utrzymywaniu się prowadzonej 
działalności na rynku zadecydowały konkurencyjne ceny, dogodne godziny 
otwarcia biura i możliwość dojazdu do klienta. 

(akta kontroli, tom II str. 5, 11-15, 33, 313, 422-476, 539-544) 

W badanej próbie 30 uczestników nie wystąpiły przypadki zarejestrowania 
działalności gospodarczej poza województwem lubelskim lub prowadzenia 
działalności sezonowej (targowej), lombardu, salonu gier hazardowych i usług 
wróżbiarskich. Samochody ze środków dotacji zakupiło 11 uczestników, z których 
pięciu zawiesiło lub zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej po 12 
miesiącach od jej rozpoczęcia. Czternastu uczestników zakupiło laptopy, (z których 
ośmiu wykreśliło lub zawiesiło działalność gospodarczą po 12 miesiącach), pięciu 
zakupiło aparaty fotograficzne, (dwóch z tych uczestników zaprzestało prowadzenia 
działalności po 12 miesiącach), a trzech – smartfony (dwóch z tych uczestników 
zaprzestało prowadzenia działalności po 12 miesiącach). 

(akta kontroli, tom II str. 477-478) 

2.9. W badanej próbie 20 aktywnych uczestników projektu, stwierdzono jeden 
przypadek zlikwidowania działalności gospodarczej (w trakcie prowadzenia 
działalności przez uczestnika) przez osobę o takim samym nazwisku, prowadzącą 
firmę z tej samej branży i pod tym samym adresem, co uczestnik projektu. 
Przypadek ten opisano w punkcie 2.8. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli, tom II str. 422-424) 

2.10. Na próbie kontrolnej 20 uczestników projektu — aktywnych według CEIDG 
w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych NIK, którzy na etapie rekrutacji do 
projektu deklarowali się jako bezrobotni, stwierdzono, że w wyniku projektu: 

— jeden uczestnik założył działalność gospodarczą, a w drugim miesiącu jej 
prowadzenia osoba z nim powiązana rodzinnie (o tym samym nazwisku, pod tym 
samym adresem i z użyciem podobnie brzmiącej nazwy firmy) zawiesiła 
prowadzoną dotychczas działalność w tej samej branży, 
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— trzy uczestniczki w trakcie prowadzenia działalności, odpowiednio od trzeciego, 
siódmego i dziewiątego miesiąca jej prowadzenia, uzyskały status pracownika 
w innych podmiotach, który według danych ZUS (z lutego 2019 r.) utrzymany był 
także po upływie 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności; Dwie 
z wymienionych osób w trakcie trwania niniejszej kontroli NIK, tj. odpowiednio w 13 
i w 16 miesiącu jej prowadzenia wykreśliły/zawiesiły działalność gospodarczą; 

— jedna uczestniczka, która założyła działalność w zakresie usług rachunkowych, 
w trakcie pierwszego miesiąca po rejestracji tej działalności (i nadal według danych 
ZUS z końca lutego 2019 r.) rozpoczęła świadczenie usług na podstawie umowy 
agencyjnej/zlecenia na rzecz przedsiębiorcy, który był zaangażowany w ramach 
niniejszego projektu przez Beneficjenta do przeprowadzenia indywidualnego 
doradztwa dla uczestników projektu; Uczestniczka ta, tuż przed przystąpieniem do 
projektu (19 lipca 2017 r.), tj. od stycznia 2014 r. do 21 czerwca 2017 r. była 
pracownikiem przedsiębiorcy, który w ramach kontrolowanego projektu uczestniczył 
w realizacji zadania nr 1, tj. szkolenia i doradztwa w zakresie zakładania 
i prowadzenia firmy (dodać należy, że ww. przedsiębiorców, w różnych formach 
organizacyjnych38, tworzyła ta sama osoba fizyczna). 

Czterech spośród 15 ww. uczestników projektu, deklarujących się na etapie 
rekrutacji jako bezrobotni (w tym tylko jeden był zarejestrowany w urzędzie pracy), 
założyło działalność gospodarczą w branży budowlanej i według stanu na koniec 
marca 2019 r. prowadziło ją nadal, osiągając z tego tytułu dwunastomiesięczne 
przychody w wysokości39 od 21 do 50 tys. zł (trzech), poniżej 20 tys. zł (jeden). 

(akta kontroli tom II str. 5, 11-43, 352, 355, 364, 422-424, 406, 409, 418) 

2.11. Łącznie pięciu uczestników (12,5%) w okresie prowadzenia działalności 
w ramach projektu zatrudniło 12 pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym: 
10 zatrudniono na czas określony, jednego na okres próbny i jednego na czas 
nieokreślony. Jeden z uczestników projektu, który nie deklarował zatrudnienia 
pracowników na etapie rekrutacji i biznesplanu, po założeniu firmy w branży usług 
doradczych zatrudnił łącznie osiem osób. Jeden pracownik został zatrudniony na 
jeden miesiąc na pełny etat, trzech od 1 do 4 miesięcy (w tym dwóch na ½ i jeden 
na pełny etat), dwóch od 4 do 8 miesięcy na pełny etat, czterech od 8 do 12 
miesięcy (w tym trzech na ½ i jeden na pełny etat), dwóch powyżej 12 miesięcy 
(odpowiednio na ½ i pełny etat). Dane te wynikały z kopii umów o pracę. Beneficjent 
dysponował także kopiami raportów ZUS RCA zgodnie z pkt 4 Standardów 
udzielania wsparcia. 
Na podstawie danych z ZUS w odniesieniu do próby losowo wybranych 10 osób 
stwierdzono, że: 
— dziewięć osób zostało faktycznie przez uczestników projektu zgłoszonych 
do ubezpieczenia społecznego jako pracownicy, a jedna jako osoba wykonująca 
umowę zlecenia (była pracownikiem innego pracodawcy niż uczestnik projektu), 
— w przypadku sześciu osób potwierdzony został zadeklarowany w umowach 
o pracę okres zatrudnienia, 
— w przypadku trzech osób okres ten był krótszy, tj. w jednym przypadku o 18 dni, 
w drugim o dwa miesiące, w trzecim z zatrudnienia na czas nieokreślony — do 
pięciu miesięcy, 
— w jednym przypadku zatrudnienie na trzy miesiące zostało wydłużone i (w dniu 
udzielenia informacji przez ZUS) wynosiło osiem miesięcy, 
— trzech pracowników, w okresie zatrudnienia u uczestników projektu, było 
równolegle zgłoszonych do ubezpieczenia jako pracownicy przez innych 
pracodawców, 

                                                      
38 Jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z o.o. 
39 Według deklaracji zawartej w ankietach. 
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— jeden pracownik był zatrudniany kolejno przez dwóch uczestników projektu 
prowadzących działalność w tej samej branży. 
Nie zweryfikowano faktycznego okresu zatrudnienia w przypadku dwóch 
pozostałych osób (nieobjętych próbą danych z ZUS), w związku z nieposiadaniem 
przez LGD dokumentacji w tym zakresie. 

 (akta kontroli tom II str. 6, 68, 81, tom III str. 465-466) 

2.12. Beneficjent – w trakcie niniejszej kontroli – nie dysponował dokumentacją 
potwierdzającą dalsze zatrudnianie pracowników przez uczestników projektu po 
zakończeniu projektu. 
Według danych ZUS (uzyskanych pod koniec lutego 2019 r.) odnoszących się do 
próby 10 losowo wybranych pracowników: 
— czterech było nadal zatrudnionych u uczestników projektu na podstawie umowy 
o pracę, w tym dwóch było równolegle zgłoszonych do ubezpieczenia jako 
pracownicy przez innych pracodawców, 
— trzy osoby kontynuowały zatrudnienie u innych pracodawców, w tym dwie u tych 
samych, u których były zatrudnione równolegle do zatrudnienia u uczestnika 
projektu na podstawie umowy o pracę, 
— trzy osoby powróciły do statusu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie 
pracy. 

(akta kontroli tom II str. 6, 68, 81, tom III str. 465-466) 

2.13. Uczestnicy projektu zakładali działalność w trzech powiatach województwa 
lubelskiego: puławskim (38) oraz ryckim i krasnostawskim (po jednym). Wsparcie 
udzielane było osobom zamieszkującym na terenie województwa lubelskiego. 

(akta kontroli, tom II str. 5) 

2.14. Działalność gospodarczą prowadzono głównie w zakresie usług (34), w tym: 
remontowo-budowlanych (10), mechaniki pojazdów samochodowych (cztery), 
sprzątania (trzy), rachunkowych (dwie), doradztwa biznesowego (dwie), 
kosmetycznych (dwie), a także reklamowych, naprawy mebli, oprawy artystycznej 
imprez, pozaszkolnych form edukacji (warsztaty kulinarne), ogrodniczych, 
projektowania wnętrz, obróbki metali, informatycznych, opiekuńczych, zajęć fitness, 
wypożyczalni samochodu (po jednej). Natomiast działalność w zakresie produkcji 
prowadziło czterech uczestników (dwóch – produkcji mebli, jeden – łodzi i jeden – 
elementów stalowych), a działalność handlową – dwóch uczestników. 

Większość profilów działalności zakładanych było dla grup zawodów 
zrównoważonych40 w 2018 r. dla powiatu puławskiego, ryckiego i krasnostawskiego 
(35 uczestników). Prowadzona przez uczestnika projektu działalność w zakresie 
prac ogrodniczych, która ujęta była w grupie zawodów nadwyżkowych41, została 
zlikwidowana po 23 dniach po upływie roku od rozpoczęcia działalności (powiat 
puławski). Przedmiot działalności założonej przez cztery uczestniczki projektu 
należał do zawodów deficytowych42. Wszystkie pozostały aktywnymi 
przedsiębiorcami: dwie świadczące usługi rachunkowe i dwie – usługi kosmetyczne 
(powiat puławski). 

(akta kontroli, tom II str. 5) 

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

                                                      
40 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). 
41 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). 
42 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). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1. Beneficjent nie osiągnął zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika 
produktu (40 osób), gdyż uczestnikiem projektu została osoba, która nie spełniała 
warunku kwalifikowalności, którym było pozostawanie bez pracy. W konsekwencji 
wskaźnik produktu wyniósł 39, tj. został wykonany na poziomie 97,5%. 

Zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu beneficjent zobowiązał 
się do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w tym do 
osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku. 

Prezes Zarządu LGD i Koordynator projektu wyjaśniły, że zgodnie z informacjami 
przedstawionymi w formularzu rekrutacyjnym osoba ta była kwalifikowalna do 
projektu i spełniała warunek grupy docelowej osób pozostających bez pracy. 
Nie było możliwości zweryfikowania tych informacji w ZUS. 

Zgodnie ze stanowiskiem IZ43: rzeczywiste osiągniecie wskaźników produktu 
i rezultatu winno być obliczone z pominięciem osób, które nie kwalifikują się do 
uzyskania wsparcia. 

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

2. Niezgodnie z pkt 4 Standardów udzielania wsparcia44 oraz wnioskiem 
o dofinansowanie w części dotyczącej sposobu pomiaru wskaźnika, obliczono 
wskaźnik rezultatu projektu i podano we wniosku końcowym o płatność (złożonym IZ 
w dniu 16 kwietnia 2019 r.). Beneficjent wykazał, że przy planowanym wskaźniku 
rezultatu 4845 wykonanie wyniosło 5546, tj. 114,6%. Analiza danych źródłowych 
wykazała jednak, że Beneficjent, podając 15 osób zatrudnionych przez uczestników 
projektu (przy planowanej liczbie ośmiu osób), ujął także trzy osoby zatrudnione 
przez uczestników na podstawie umów zlecenia. Uwzględniając powyższe wskaźnik 
rezultatu faktycznie wynosił 52, tj. 108,3%. 

Według pkt 4 Standardów udzielania wsparcia pn. Monitoring i kontrola prowadzonej 
przez uczestnika projektu działalności gospodarczej: w odniesieniu do uczestników 
projektu, którzy zadeklarowali utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 
miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (kryterium premiujące nr 1): (…) 
muszą oni zatrudnić pracowników na podstawie umowy o pracę. Beneficjent 
monitoruje jednocześnie stan zatrudnienia w stosunku do planowanego przez 
uczestników projektu, w ramach działalności gospodarczej na podstawie m.in. takich 
dokumentów jak umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy)47. 

Prezes Zarządu LGD i Koordynator projektu wyjaśniły, że powyższe wynikało 
z błędnego przekonania, że do obliczenia wskaźnika można ująć – tak jak w innych 
projektach - także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Jednocześnie 15 maja 2019 r. Koordynator projektu poinformowała o powyższej 
nieprawidłowości IZ. 

(akta kontroli tom I str. 55-56, 573-575, 585, 587) 

W wyniku realizacji projektu Beneficjent udzielił bezzwrotnego wsparcia 
finansowego na podjęcie działalności gospodarczej 39 osobom kwalifikowalnym do 
projektu. Monitorowano prowadzenie działalności przez uczestników projektu przez 
wymagany okres 12 miesięcy oraz wywiązywanie się z deklaracji zatrudnienia 
pracowników. Z planowanych ośmiu dodatkowych miejsc pracy, utworzono 12 
(o cztery więcej), w związku z zatrudnieniem przez uczestników pracowników 
na postawie umowy o pracę. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niewykonania 

                                                      
43  Zawartym w piśmie Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 23 maja 
2019 r. 
44 Stanowiących załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu 
45 W tym 40 nowych przedsiębiorców oraz osiem osób zatrudnionych przez nich dodatkowo. 
46 W tym 40 nowych przedsiębiorców oraz 15 osób dodatkowo przez nich zatrudnionych. 
47 Także według Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020 — Załącznik nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS. 
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wskaźnika produktu w związku ze stwierdzeniem niekwalifikowalności jednego 
z uczestników projektu oraz niezgodnego z wymogami obliczenia i wykazania we 
wniosku o płatność wskaźnika rezultatu projektu, który został zawyżony (w zakresie 
liczby zatrudnionych pracowników). 

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

Dokonanie, wspólnie z Partnerem, korekty końcowego wniosku o płatność 
w zakresie wydatków oraz zrealizowanych wskaźników z uwzględnieniem ustaleń 
NIK dotyczących niekwalifikowalności jednego z uczestników oraz nieprawidłowego 
obliczenia liczby osób zatrudnionych przez uczestników. 

W związku z zakończeniem realizacji projektu, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje 
od sformułowania uwag i wniosków pokontrolnych, mających na celu usunięcie 
innych nieprawidłowości stwierdzonych na etapie jego realizacji. 

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

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

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

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

 

Lublin, 27 maja 2019 r. 
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