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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie1, ul. Adama Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin 

Andrzej Przewoda, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie2 od 
10 kwietnia 2008 r. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Szczecinie 

Małgorzata Chabiniak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/7/2021 z 12 stycznia 2021 r. 

 (akta kontroli str.1-5) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny pod względem legalności i rzetelności 
wykorzystania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie środków z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych4 na: 

 wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy, tj. na dofinansowanie 
wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym 
wymiarem czasu pracy oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 
należnych od pracodawcy (art. 15g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych5), 

 świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, tj. na dofinansowanie wynagrodzenia 
pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym 
wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych 
w następstwie wystąpienia Covid-19 oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia 
społeczne należnych od pracodawcy (art. 15gg ust. 1 i 2 ustawy o Covid-19). 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 
- analizy wykorzystania i rozliczenia środków przeznaczonych dla przedsiębiorców 
na wsparcie na ochronę miejsc pracy oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc 
pracy. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części IV. Opis ustalonego stanu 
faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności.  
 

                                                      
1 Dalej: WUP. 
2 Dalej: Dyrektor WUP. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
4 Dalej: FGŚP. 
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, dalej: ustawa o Covid-19. 
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III. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie przez WUP w 2020 r. 
dotacji celowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 
wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy (art. 15g ust. 1 i 2 ustawy 
o Covid-19)7 oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gg ust. 1 i 2 
ustawy o Covid-19)8. 

Dotacja z FGŚP została wykorzystana przez WUP zgodnie z przeznaczeniem. 
Prawidłowo weryfikowano spełnienie przez wnioskodawców warunków przyznania 
i wypłaty środków. Większość (tj. 95%) z 60 badanych wniosków zaakceptowanych do 
udzielenia wsparcia została rozpatrzona w ciągu 14 dni od ich wpływu do WUP 
(pozostałe rozpatrzono w ciągu 30 dni). Stwierdzona nieprawidłowość dotycząca 
niepodejmowania przez WUP działań w celu wyegzekwowania od beneficjentów 
terminowego rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej części wsparcia, nie miała 
istotnego wpływu na ocenę ogólną wykorzystania dotacji z FGŚP. 

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

Wykorzystanie dotacji celowej z FGŚP. 

W 2020 r. WUP otrzymał środki w wysokości 254 185 tys. zł na wsparcie z art. 15g 
ust. 1 i 2 ustawy o Covid-19 oraz wypłatę świadczeń z art. 15gg ustawy o Covid-19. 

(akta kontroli str. 59, 429-432, 440-445, 480) 

Główny księgowy WUP wyjaśniła: Wnioski o przyznanie limitu/zatwierdzenie 
limitu/zapotrzebowanie były składane do Ministerstwa10 przez Wydział ds. Obsługi 
FGŚP na łączną kwotę wszystkich świadczeń - bez podziału na konkretny tytuł 
świadczenia. Wydział Finansów i Księgowości otrzymywał informację mailowo 
o składanych wnioskach a następnie o przyznanych przez Ministerstwo limitach. 
W ślad za tym na konto wpływały środki wynikające z przyznanego limitu. Mając 
powyższe na uwadze nie ma możliwości podziału otrzymanej kwoty na świadczenia 
z art. 15g i 15 gg ustawy o Covid-19. 

(akta kontroli str. 427-428, 435) 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. WUP wypłacił łącznie 254 185 tys. zł (tj. 100% 
otrzymanych środków), z tego: 130 366,2 tys. zł tytułem wsparcia z art. 15g ustawy 
o Covid-19 i 123 818,8 tys. zł na świadczenia z art. 15gg ustawy o Covid-19. Na 
koniec 2020 r. kwota zobowiązań (z tytułu niewypłaconych transz, których termin 
płatności przypadał na styczeń i luty 2021 r.) wyniosła 10 220,6 tys. zł (odpowiednio 
121,3 tys. zł i 10 099,3 tys. zł). 

(akta kontroli str. 59, 431-432, 453-459, 463-468)  
Kwota niewykorzystanych i zwróconych środków (łącznie z art. 15g i 15gg ustawy 
o Covid-19) na koniec 2020 r. wyniosła 25 770,3 tys. zł. Kwoty zwrotów wynikały 
z przedłożonych przez przedsiębiorców rozliczeń i dotyczyły m.in. różnic pomiędzy 

                                                      
6 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej.  
7 Dalej: wsparcie z art. 15g ustawy o Covid-19. 
8 Dalej: świadczenie z art. 15gg ustawy o Covid-19. 
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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otrzymaną a wykorzystaną kwotą wynikającą z wypłaty wynagrodzeń, składek ZUS 
i na ubezpieczenie zdrowotne.  

(akta kontroli str. 59, 436, 452, 482-483) 

Dyrektor WUP wyjaśnił: Na dzień 31.12.2020 r. zarówno z art. 15g jak i art. 15gg nie 
stwierdzono wykorzystania przekazanych środków niezgodnie z przeznaczeniem. 
Zwrócone środki uzyskano w wyniku rozliczeń z przedsiębiorcami m.in. z tytułu 
niewykorzystanych środków, zwrotów FUZ11, błędów w wyliczeniach. 

(akta kontroli str. 13, 17) 

Małgorzata Konca, Naczelnik Wydziału ds. Obsługi FGŚP12 wyjaśniła m.in., że 
przedsiębiorca ubiegając się o dofinansowanie wynagrodzeń: 

 bez składek ZUS - wypełniając wykaz pracowników zaznaczał opcję 
„wynagrodzenie bez składek ZUS”; ze względów technicznych, pomimo 
zaznaczenia ww. opcji, do kwoty dofinansowania była doliczana składka 
zdrowotna; dopiero w momencie rozliczania otrzymanych środków, po 
wypełnieniu kalkulatora rozliczeniowego, kwota składki zdrowotnej była obliczana 
automatycznie jako kwota do zwrotu; 

 razem ze składkami ZUS - w przypadku, gdy wnioskodawca w tzw. międzyczasie 
uzyskał zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne 
(w całości lub w 50%) w momencie rozliczania dofinasowania musiał zwrócić 
środki przeznaczone na pokrycie ww. składek13. 

Ponadto przedsiębiorca w momencie składania wniosku wpisywał w wykazie 
pracowników wynagrodzenie na podstawie którego wysokość dofinasowania 
obliczana była automatycznie. Jeżeli w okresie otrzymywania dofinansowania 
pracownik przebywał np. na zwolnieniu lub zasiłku chorobowym, urlopie bezpłatnym 
itp. wysokość wypłaconego wynagrodzenia mogła ulec zmianie, a przedsiębiorca był 
zobowiązany zwrócić różnicę. 

(akta kontroli str. 425-426) 

A. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy - art. 15g ust. 1 i 2 
ustawy o Covid-19. 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. do WUP wpłynęło 2 965 wniosków (w tym 400 
w formie papierowej). Rozpatrzono 2 964 wnioski14, z tego 135815 (tj. 45,8%%) 
zostało zaakceptowanych a 1 606 (54,2%) nie zaakceptowano do udzielenia 
wsparcia16. O negatywnym rozpatrzeniu wniosków przedsiębiorcy byli informowani 
drogą korespondencji elektronicznej, nie wydawano w tym zakresie decyzji 
administracyjnych. Jeden wniosek nie został rozpatrzony do końca 2020 r. Do końca 
2020 r. podpisano z przedsiębiorcami 1 358 umów o wypłatę wsparcia na ochronę 
miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników 
objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, 
w następstwie wystąpienia Covid-1917. 

 (akta kontroli str. 53, 59-63, 70-72) 

                                                      
11 Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych; dalej. 
12 Dalej: Wydział. 
13 Dalej: zwroty ZUS. 
14 W tym 400 wniosków papierowych. 
15 W tym 163 złożone w formie papierowej i 1195 elektronicznej.  
16 Z tego 1 522 rozpatrzono negatywnie, 84 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia (w systemie Viator 
status dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie z powodu braków formalnych, ponownego złożenia 
lub innych czynników uniemożliwiających pozytywne rozpatrzenie, np. anulowanie wniosku przez wnioskodawcę; 
status ten mógł być statusem końcowym, był także traktowany w statystykach na równi z rozpatrzeniem 
negatywnym wniosku).  
17 Dalej: umowa. 
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W 2020 r. do WUP nie wpływały skargi z tytułu opóźnień w rozpatrywaniu wniosków 
o  wsparcie z art.15g ustawy o Covid-19 oraz dotyczące wypłat wsparcia.  

(akta kontroli str. 53) 

WUP zapewnił przedsiębiorcom możliwość składania wniosków złożonych w trybie 
art. 15g ustawy o Covid-19 w siedzibie jednostki. Dyrektor wyjaśnił, że w WUP 
zorganizowano dwa miejsca składania wniosków do specjalnych urn 
zlokalizowanych w siedzibach WUP. Urny opróżniane były po godzinach 
urzędowania, a dokumenty przebywały w kwarantannie 24 godziny. 

(akta kontroli str. 15, 18) 

WUP weryfikował spełnienie przez przedsiębiorcę zobowiązania do wypłaty 
wynagrodzeń pracownikom z otrzymanego wsparcia poprzez analizę dokumentów 
(m.in. wyciągów bankowych, list płac) i oświadczeń załączonych do rozliczenia 
wsparcia18. W 2020 r. nie przeprowadzał kontroli przedsiębiorców objętych 
wsparciem na ochronę miejsc pracy z art. 15 g ustawy o Covid-19. 

 (akta kontroli str. 58, 73-94, 111, 117, 124, 153-175) 

Dyrektor WUP wyjaśnił: W celu zweryfikowania prawidłowo wydatkowanej pomocy 
przedsiębiorca musiał dostarczyć m.in. następujące dokumenty: - wykaz 
pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku, w oparciu o który podmiot 
złożył wniosek (…), - wykaz pracowników (kalkulator), którym Beneficjent przekazał 
pomoc otrzymaną z FGŚP za każdy miesiąc, w którym została przyznana pomoc, - 
dokument(y) potwierdzający(e) przelewy wynagrodzeń pracowników, bądź odbiór 
wypłaty w gotówce (np. wyciąg bankowy) za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia. 
Dane umieszczone na ww. dokumentach tj.: kwota, imię i nazwisko pracownika na 
wykazach i przelewach lub potwierdzeniach odbioru gotówki były porównywane 
i weryfikowane wzajemnie. Wyjaśnił ponadto: (…) zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 umowy 
(…) osoby upoważnione przez Dyrektora WUP mają prawo przeprowadzenia 
kontroli u Przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy, 
wydatkowania środków, (…) zgodnie z warunkami określonymi w umowie lub we 
wniosku oraz w zakresie właściwego udokumentowania i wykorzystania tych 
środków (…) przez trzy lata od upływu terminu określonego w § 3 zdanie wstępne. 
Wydział jest w chwili obecnej na etapie weryfikacji rozliczeń przedstawianych przez 
pracodawców oraz typowania firm do przeprowadzenia kontroli (wskazaniem jest 
brak rozliczenia lub znaczne nieprawidłowości w rozliczeniu), zgodnie z przepisami 
(…) na dokonanie kontroli termin wynosi 3 lata. 

(akta kontroli str. 15, 19, 485, 489) 

Szczegółowe badanie 1019 (z 1 522) wniosków niezaakceptowanych do udzielenia 
wsparcia (rozpatrzonych negatywnie) wykazało, że były one rozpatrywane od 
jednego do ośmiu dni od daty wpływu do WUP, a przedsiębiorcy byli niezwłocznie 
(tego samego dnia) informowani drogą mailową o braku akceptacji wniosków. 
Odmowa wsparcia była wynikiem braków w złożonej dokumentacji (np. 
pełnomocnictwa), bądź niepoprawnego wypełnienia wniosku. Błędy dotyczyły m.in.: 
rozbieżności pomiędzy porozumieniem a wnioskiem w zakresie okresu obniżonego 
czasu wymiaru pracy pracowników/okresu przestoju; błędnego podania miesiąca, od 
którego przysługiwało świadczenie; rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi we 

                                                      
18 M.in. oświadczenia o niewypowiedzeniu pracownikom objętym wsparciem umowy o pracę z przyczyn 
niedotyczących pracowników, w okresie pobierania przez pracownika świadczeń; nieubieganiu się oraz 
niekorzystaniu z innych źródeł pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych 
tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. 
19 Wnioski o numerach: 32000/CV-19/11812066, 32000/CV-19/19251482, 32000/CV-19/18431793, 32000/CV-
19/13282335, 32000/CV-19/13674939, 32000/CV-19/14821225, 32000/CV-19/11813063, 32000/CV-19/10640469, 
32000/CV-19/10337016, 32000/CV-19/11812454. 
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wniosku w pkt 7 1.2. Oświadczenia a załączoną tabelą obrotów dotyczącą daty, od 
której liczony był spadek obrotów. System Viator uniemożliwiał poprawienie 
i uzupełnienie wniosku złożonego w formie elektronicznej, konieczne było złożenie 
nowego wniosku z kompletem poprawnie sporządzonych dokumentów. 

(akta kontroli str. 70-72) 

Jeden wniosek20 nie został rozpatrzony do końca 2020 r. – został złożony do WUP 
30 grudnia 2020 r. W dniu 5 stycznia 2021 r. przedsiębiorca złożył pismo o jego 
anulowanie. 

(akta kontroli str. 67-69) 

Badanie 40 (z 1 358) wniosków zaakceptowanych do udzielenia wsparcia (w tym 
20 złożonych w formie papierowej)21 wykazało, że:  

 wnioski zostały rozpatrzone przez WUP od jednego do 19 dni, z tego w przedziale 
czasowym: od jednego do 14 dni – 37 wniosków (w tym siedemnaście 
papierowych), od 15 do 30 dni – trzy wnioski papierowe; 

 wnioski papierowe wprowadzano do systemu Viator najpóźniej następnego dnia 
po złożeniu; przyjęta forma składania wniosków w formie papierowej wynikała 
z decyzji przedsiębiorcy;  

 wnioski były kompletne i zawierały wymagane załączniki, a wersje papierowe były 
podpisane przez wnioskodawcę; 

 WUP weryfikował wnioski pod względem spełniania przez przedsiębiorcę 
kryteriów wsparcia, sprawdzając złożenie wymaganych oświadczeń, 
prawidłowość wypełnienia wniosku oraz poprawność załączników; przed 
akceptacją wniosku potwierdzano, czy wnioskodawca był aktywnym 
przedsiębiorcą22; w systemie Viator odnotowywano datę rozpatrzenia wniosku 
oraz imię i nazwisko pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za 
weryfikację23; 

 wypłat środków dokonywano na warunkach określonych w § 1 ust. 1 umowy24, 
w terminie, odpowiednio od czterech do 23 dni od momentu złożenia wniosku 
elektronicznego (18 wniosków w przedziale czasowym 1-14 dni i dwa wnioski 
w przedziale 15-30 dni) oraz od pięciu do 28 dni od momentu złożenia wniosku 
papierowego (osiem wniosków w przedziale czasowym 1-14 dni oraz 
12 wniosków w przedziale 15-30 dni); 

 w 22 przypadkach przedsiębiorcy przekazywali do WUP rozliczenie wykorzystania 
wsparcia w terminie do 30 dni po otrzymaniu świadczenia; w 16 przypadkach 
przedsiębiorcy złożyli rozliczenie od dwóch do 207 dni po upływie ww. terminu 
(w tym jedno w odpowiedzi na wezwanie Dyrektora WUP z 9 lutego 2021 r.), 
a w dwóch przypadkach nie złożyli rozliczenia do dnia zakończenia kontroli NIK, 

                                                      
20 Wniosek o numerze: 32000/CV-19/19579628. 
21 Wnioski elektroniczne nr: 32000/CV-19/11808623, 32000/CV-19/12167956, 32000/CV-19/12192690, 32000/CV-
19/12453437, 32000/CV-19/12618246, 32000/CV-19/12687478, 32000/CV-19/12730305, 32000/CV-19/12970595, 
32000/CV-19/13109826, 32000/CV-19/13164092, 32000/CV-19/13219369, 32000/CV-19/13265270, 32000/CV-19/ 
13456943, 32000/CV-19/13568726, 32000/CV-19/13665500, 32000/CV-19/13944954, 32000/CV-19/14316476, 
32000/CV-19/14316411, 32000/CV-19/14441718, 32000/CV-19/15301846. Wnioski papierowe nr: WOMP/20/ 
04/29/000044, WOMP/20/04/29/000086, WOMP/20/05/05/000004, WOMP/20/05/10/000001, WOMP/20/05/ 
06/000012, WOMP/20/05/06/000040, WOMP/20/05/08/000018, WOMP/20/05/09/ 000002, WOMP/20/05/13/ 
000033, WOMP/20/05/13/000041, WOMP/20/05/18/000016, WOMP/20/05/22/000018, WOMP/20/05/27/000002, 
WOM P/20/06/15/000001, WOMP/20/06/04/000018, WOMP/20/06/15/000007, WOMP/20/06/22/000003, 
WOMP/20/ 07/01/000005, WOMP/20/07/27/000004, WOMP/20/08/26/000001. 
22 Zgodnie z instrukcją mającą na celu usprawnienie procesu realizacji wniosków składanych do WUP 
przekazaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: instrukcja), Dyrektor WUP akceptował 
wniosek, który był kompletny i przedłożony przez aktywnego przedsiębiorcę.  
23 Instrukcja nie wymagała śladu rewizyjnego na wniosku, wniosek kompletny i zaakceptowany było podstawą do 
podpisania umowy z przedsiębiorcą. 
24 Tj. w miesięcznych transzach odpowiadających ilości miesięcy wskazanych przez beneficjenta we wniosku. 
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tj. 1 marca 2021 r. (pomimo wezwania Dyrektora WUP do złożenia rozliczenia 
z 9 lutego 2021 r.), 

 WUP weryfikował spełnienie przez przedsiębiorcę zobowiązania wypłaty 
wynagrodzeń pracownikom z otrzymanego wsparcia poprzez analizę 
przedłożonych rozliczeń i załączonych dokumentów (m.in. wyciągów bankowych 
potwierdzających wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, oświadczeń o zatrudnianiu 
pracowników); 

 w 13 przypadkach przedsiębiorcy w złożonych rozliczeniach wykazywali kwoty 
niewykorzystanych środków do zwrotu; w 11 z 13 przypadków zwrotów dokonano 
w terminie określonym w § 5 ust 1 umowy (tj. do 30 dni po upływie okresu 
pobierania świadczenia), w dwóch przypadkach niewykorzystane przez 
przedsiębiorców środki w wysokości 12 546,56 zł (dotyczące m.in. zwrotu składki 
zdrowotnej) zostały zwrócone na rachunek bankowy WUP odpowiednio: 28 i 19 
dni po ww. terminie. 

 (akta kontroli str. 28-37, 73-349, 506-515) 

Dyrektor WUP wyjaśnił: (…) Ze wstępnej weryfikacji rozliczenia wynika, że zwroty 
dotyczyły składki zdrowotnej. Przedsiębiorca składając wniosek ubiegał się 
o dofinansowanie do wynagrodzeń bez składek ZUS (…). Wypełniając wykaz 
pracowników wnioskodawca zaznaczył opcję „wynagrodzenie bez składek ZUS”. Ze 
względów technicznych przedsiębiorcy mimo, że wybrał ww. opcję do kwoty 
dofinansowania była doliczona składka zdrowotna. Dopiero w momencie rozliczenia 
otrzymanych środków, po wypełnieniu kalkulatora rozliczeniowego kwota składki 
zdrowotnej jest obliczana automatycznie jako kwota do zwrotu (…). 

(akta kontroli str. 487, 493-494)  

B. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie 
wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem 
ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy 
o COVID-19). 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. do WUP wpłynęły 1 084 wnioski (wszystkie w postaci 
elektronicznej25). Rozpatrzono 1 048 wniosków, z tego 875 (tj. 83,5%) zaakceptowano 
a 173 (16,5%) nie zostały zaakceptowane26. Do końca 2020 r. nie rozpatrzono 
36 wniosków. 

 (akta kontroli str. 15, 18, 350-352) 

Do WUP nie wpływały skargi/ponaglenia z tytułu opóźnień w rozpatrywaniu 
wniosków o dofinansowanie z art. 15gg ustawy o Covid-19 oraz dotyczące wypłat 
dofinansowania. Negatywnie zostały załatwione dwa wnioski o przyznanie 
świadczenia, co stanowiło 0,2% wszystkich złożonych wniosków. Żaden 
z przedsiębiorców nie złożył odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty świadczenia. 

 (akta kontroli str. 54-56)  

Weryfikowanie spełnienia przez przedsiębiorcę zobowiązania wypłaty wynagrodzeń 
pracownikom z otrzymanego dofinansowania następowało poprzez analizę 
dokumentów i oświadczeń załączonych do rozliczenia i porównanie ich z wykazami 
dołączonymi do wniosku.  

(akta kontroli str. 15, 19, 358, 360, 363, 365, 367, 369, 372, 374) 

Dyrektor WUP wyjaśnił: Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa przy wypłacie środków 
dofinansowania opieraliśmy się na oświadczeniach przedsiębiorcy, który (…) 

                                                      
25 Zgodnie z art. 15gg ust. 25 ustawy o Covid-19 wnioski o udzielenie świadczenia z art. 15gg mogły być składane 
tylko w formie elektronicznej. 
26 Z tego: dwa rozpatrzono negatywnie, a 171 zostało pozostawionych bez rozpatrzenia. 
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poinformowany o odpowiedzialności karnej, oświadcza we wniosku, że nie 
skorzystał, nie ubiegał się i nie będzie ubiegał się o pomoc w odniesieniu do tych 
samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony 
miejsc pracy. Dodatkowo pracownik za pomocą identyfikatora np. NIP firmy, 
w systemie Viator wyszukiwał wszystkie wnioski jakie zostały złożone przez danego 
przedsiębiorcę. Następnie porównywał listy pracowników z wykazów dołączonych 
do wniosku. Sprawdzał też w systemie SUDOP27 czy danemu pracodawcy 
udzielono już pomocy z art. 15zzb. 

(akta kontroli str. 14, 17)  

W 2020 r. WUP nie przeprowadzał kontroli przedsiębiorców objętych świadczeniem 
na rzecz ochrony miejsc pracy z art. 15gg ustawy o Covid-19. 

(akta kontroli str. 59) 

Dyrektor WUP wyjaśnił: (…) kontrola może być przeprowadzona w okresie 3 lat po 
zakończeniu okresu pobierania świadczeń. Wydział jest w chwili obecnej na etapie 
weryfikacji rozliczeń przedstawianych przez pracodawców oraz typowania firm do 
przeprowadzenia kontroli - wskazaniem jest brak rozliczenia lub znaczne 
nieprawidłowości w rozliczeniu, (…) na dokonanie kontroli termin wynosi 3 lata. 

(akta kontroli str. 485, 490) 

Szczegółowa analiza dwóch28 (wszystkich) wniosków rozpatrzonych negatywnie 
wykazała, że zostały one rozpatrzone w ciągu 60 dni od daty ich wpływu do WUP, 
a przedsiębiorca został poinformowany o odmowie przyznania środków tego 
samego dnia (jeden) i siódmego dnia (jeden) od daty rozpatrzenia wniosku. Brak 
akceptacji wniosków wynikał z otrzymania wsparcia przez przedsiębiorców na tych 
samych pracowników z art. 15 g ustawy o Covid-19. 

(akta kontroli str. 356) 

Badanie 1029 (z 36) wniosków nierozpatrzonych do końca 2020 r. wykazało, że 
wpłynęły do WUP między 9 a 31 grudnia 2020 r.30 (pozostawały bez rozpatrzenia do 
22 dni). Cztery wnioski31 były niekompletne i wymagały uzupełnienia. Na dzień 
27 stycznia 2021 r. rozpatrzono trzy wnioski (dwa pozytywnie, jeden pozostawiono 
bez rozpatrzenia), jeden wniosek skorygowano. 

(akta kontroli str. 354-355) 

Szczegółowa analiza 2032 (z 875) wniosków zaakceptowanych do udzielenia 
wsparcia wykazała, że: 

 wnioski zostały rozpatrzone od jednego do siedmiu dni od momentu ich wpływu; 

 WUP weryfikował wnioski pod względem spełniania kryteriów dofinansowania 
przez przedsiębiorcę, sprawdzając m.in., czy wniosek zawierał informacje 
i oświadczenia określone w art. 15gg ust. 9 i 10 ustawy o Covid-19; w systemie 
Viator odnotowywano datę rozpatrzenia oraz dane pracownika merytorycznego 
odpowiedzialnego za weryfikację wniosku; pomocniczo do oceny formalnej 

                                                      
27 System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej; dalej: SUDOP. 
28 Wnioski nr: 32000/CV-19/15315741 i 32000/CV-19/15320457. 
29 Wnioski o numerach: 32000/CV-19/18996614, 32000/CV-19/19145934, 32000/CV-19/19207648, 32000/CV-
19/19242636, 32000/CV-19/19536771, 32000/CV-19/19575099, 32000/CV-19/19597906, 32000/CV-19/19598525, 
32000/CV-19/19599439, 32000/CV-19/19606433.  
30 W tym dwa wnioski złożono 30 grudnia 2020 r., cztery – 31 grudnia 2020 r. 
31 Wnioski o numerach: 32000/CV-19/18996614, 32000/CV-19/19145934, 32000/CV-19/19207648 i 32000/CV-
19/19242636. 
32 Wnioski o nr: 32000/CV-19/14242117, 32000/CV-19/14338758, 32000/CV-19/14408834, 32000/CV-
19/14601982, 32000/CV-19/14933085, 32000/CV-19/15313131, 32000/CV-19/15325381, 32000/CV-19/16131067, 
32000/CV-19/16553824, 32000/CV-19/16733115, 32000/CV-19/16934411, 32000/CV-19/17032121, 32000/CV-
19/17108868, 32000/CV-19/17247101, 32000/CV-19/17524064, 32000/CV-19/17901670, 32000/CV-19/18423312, 
32000/CV-19/18760413, 32000/CV-19/18764547, 32000/CV-19/19024415. 
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wniosku wykorzystywano zakładkę „metryczka” (umożliwiającą ocenę pod 
względem poprawności podanych NIP, KRS, REGON, kodu miejscowości, nazwy 
firmy);  

 wnioski zostały zweryfikowane pod kątem zakazu dofinansowania tych 
pracowników, którzy byli objęci dofinansowaniem wynikającym z wniosków 
składanych m.in. na podstawie art. 15g, art. 15zzb ustawy o Covid-19 przez okres 
trzech miesięcy; weryfikacja polegała na sprawdzeniu przedsiębiorcy w rejestrze 
wniosków o udzielenie wsparcia z art. 15g ustawy o Covid-19 prowadzonego 
w programie Viator oraz w systemie SUDOP, czy nie otrzymał pomocy na 
podstawie art. 15zzb ustawy o Covid-19;  

 wypłaty środków dokonywano od pięciu do 22 dni od momentu złożenia wniosku, 
z tego w przedziale czasowym: 1-14 dni dokonano 14 wypłat, 15-30 dni - sześć; 

 spełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodzeń 
(wraz z pochodnymi) oraz zakazu wypowiadania umowy o pracę z przyczyn 
niedotyczących pracownika (art. 15gg ust. 8 ustawy o Covid-19) weryfikowane 
było poprzez analizę przedłożonej dokumentacji rozliczeniowej (np. list płac, 
wyciągów bankowych) potwierdzającej wypłatę wynagrodzenia oraz oświadczenia 
przedsiębiorcy; 

 w 15 przypadkach przedsiębiorcy przekazywali do WUP rozliczenie wykorzystania 
wsparcia w terminie określonym w art. 15gg ust. 19 ustawy o Covid-1933; w pięciu 
przypadkach przedsiębiorcy złożyli rozliczenie od pięciu do 89 dni po upływie 
terminu rozliczenia; 

 w czterech (z pięciu przypadków34 zadeklarowania przez przedsiębiorcę zwrotu 
niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 17 107,79 zł) zwrotu dokonano 
w terminie, o którym mowa w art. 15gg ust. 19 ustawy o Covid-19; w jednym35 
16 dni po upływie okresu pobierania świadczenia. 

(akta kontroli str. 357-424) 

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

WUP nie podejmował działań w celu wyegzekwowania obowiązku terminowego 
rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej części wsparcia z art. 15g i świadczenia 
z art. 15gg ustawy o Covid-19 wobec:  

 18 przedsiębiorców, którzy nie dotrzymali terminu rozliczenia środków 
otrzymanych na wsparcie z art. 15g ustawy o Covid-19, z czego dwóch nie 
przedłożyło wymaganego rozliczenia w terminie do 30 dni po upływie okresu 
pobierania świadczeń przez pracownika (9 lutego 2021 r. Dyrektor WUP wezwał 
tych przedsiębiorców do złożenia rozliczenia; na dzień zakończenia kontroli NIK, 
tj. 1 marca 2021 r. opóźnienie wynosiło od 152 do 246 dni36), a 16 przedsiębiorców 
przedłożyło rozliczenie od dwóch do 207 dni po upływie ww. terminu37; 

                                                      
33 Tj. do 30 dni od daty zakończenia pobierania świadczeń. 
34 Wnioski nr: 32000/CV-19/14242117, 32000/CV-19/14933085, 32000/CV-19/16131067, 32000/CV-19/16934411, 
32000/CV-19/18764547. 
35 Wniosek nr 2000/CV-19/14933085. 
36 Odpowiednio: wniosek nr: WOMP/20/08/22/000018 –  248 dni opóźnienia (termin rozliczenia przypadał na 
28 czerwca 2020 r.), WOMP/20/06/15/000007 – 233 dni opóźnienia (termin rozliczenia przypadał na 30 września 
2020 r.). 
37 Odpowiednio wniosek nr: WOMP/20/06/04/000018 – 207 dni opóźnienia (termin rozliczenia przypadał na 
30 lipca 2020 r., rozliczenie przedłożono 22 lutego 2021 r., w odpowiedzi na wezwanie Dyrektora WUP 
z 9 lutego 2021 r.), WOMP/20/06/15/000001 – 204 dni opóźnienia (termin - 30 lipca 2020 r., rozliczenie – 
19 lutego 2021 r.), 32000/CV-19/14441718 - 126 dni (termin - 30 września 2020 r., rozliczenie - 3 lutego 2021 r.), 
WOMP/20/05/09/000002 - 60 dni (termin - 30 lipca 2020 r., rozliczenie - 28 września 2020 r.), 
WOMP/20/05/08/000018 - 48 dni (termin - 5 sierpnia 2020 r., rozliczenie - 22 września 2020 r.), 32000/CV-
19/13265270 - 39 dni (termin - 30 lipca 2020 r., rozliczenie - 7 września 2020 r.), WOMP/20/05/05/000004 – 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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 dwóch przedsiębiorców, którzy dokonali zwrotu środków odpowiednio 2838 i 1939 
dni po upływie terminu wskazanego w § 5 ust 1 umowy; 

 pięciu przedsiębiorców, którzy rozliczenie otrzymanych świadczeń złożyli od 
pięciu do 89 dni po terminie określonym w art. 15 gg ust. 19 ustawy o Covid–1940.  

 (akta kontroli str. 73-147, 153-358, 360, 362, 364, 366, 369, 377-412) 

Według § 3 ust. 1 umowy na wsparcie z art. 15g ustawy o Covid-19, beneficjent 
składa dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz 
potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał świadczenia 
w terminie do 30 dni po upływie okresu pobierania świadczeń przez pracownika. 
W myśl § 5 ust. 1 ww. umowy, niewykorzystana przez beneficjenta część środków, 
podlega zwrotowi na rachunek bankowy WUP, z którego beneficjent otrzymał środki 
w terminie, o którym mowa w § 3 umowy, tj. do 30 dni po upływie okresu pobierania 
świadczeń przez pracownika. 

(akta kontroli str. 96-99) 

Według art. 15gg ust. 19 ustawy o Covid-19, przedsiębiorca jest obowiązany do 
rozliczenia otrzymanych świadczeń i środków z FGŚP na wypłatę na rzecz ochrony 
miejsc pracy, w terminie do 30 dni od zakończenia okresu pobierania świadczeń. 

Dyrektor WUP wyjaśnił: Priorytetem w realizacji zadań wynikających z art. 15g 
i 15gg ustawy było rozpatrywanie wniosków i realizacja wypłat dla przedsiębiorstw, 
które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z ogłoszeniem pandemii Covid-19. 
Wypłata dofinasowania z art. 15g w pierwszej wersji miała być realizowana do 
28 września 2020 r. W wyniku pogorszenia się sytuacji pandemicznej została ona 
przedłużona na następny rok. Dodatkowo od 24 czerwca została uruchomiona 
pomoc dla firm na podstawie art. 15gg. Ze względu na małą liczbę pracowników, 
tj. 7 pracowników, którzy rozliczają około 2 230 wypłaconych wniosków złożonych 
w trybie art. 15g i 15gg ustawy o COVID-19, (…), rozpatrują jednocześnie nowe 
wnioski z art. 15g i 15gg oraz wykonują swoje obowiązki wynikające z zajmowanego 
stanowiska nie podjęto w 2020 r. działań w stosunku do ww. przedsiębiorców, którzy 
nie złożyli w ciągu 30 dni (…) rozliczenia dofinasowania natomiast monitorowano 
terminowość składania przez przedsiębiorców rozliczeń oraz informowano ich 
telefonicznie o konieczności dokonania powyższych czynności. Działania podjęto 
w 2021 roku. Do przedsiębiorców wysłano pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru) wezwania do złożenia rozliczenia. W przypadku niezłożenia ww. rozliczenia 
firma jest wpisywana na listę firm do przeprowadzenia kontroli.  

(akta kontroli str. 485-488, 491-493, 495) 

                                                                                                                                       
29 dni (termin - 30 lipca 2020 r., rozliczenie - 28 sierpnia 2020 r.), WOMP/20/04/29/000044 - 21 dni (termin – 
30 lipca 2020 r., rozliczenie - 20 sierpnia 2020 r.), WOMP/20/05/06/000012 - 19 dni (termin - 8 sierpnia 2020 r., 
rozliczenie - 27 sierpnia 2020 r.), WOMP/20/07/27/000004 - 18 dni (termin - 30 sierpnia 2020 r., rozliczenie – 
17 września 2020 r.), 32000/CV-19/12687478 - 15 dni (termin - 30 sierpnia 2020 r., rozliczenie - 14 września 
2020 r.), 32000/CV-19/13456943 - 15 dni (termin - 30 lipca 2020 r., rozliczenie - 14 sierpnia 2020 r.), 32000/ CV-
19/12730305 - osiem dni (termin - 3 września 2020 r., rozliczenie - 11 września 2020 r.), 32000/CV-19/14316476 
- osiem dni (termin - 30 sierpnia 2020 r., rozliczenie - 7 września 2020 r.), WOMP/20/05/13/000041 - sześć dni 
(termin - 30 lipca 2020 r., rozliczenie - 5 sierpnia 2020 r.), 32000/CV-19/12167956 - dwa dni (termin - 30 sierpnia 
2020 r., rozliczenie - 1 września 2020 r.). 
38 Wniosek nr: WOMP/20/05/05/000004 - termin rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 
454,31 zł przypadał na 30 lipca 2020 r., środki zwrócono 27 sierpnia 2020 r. 
39 Wniosek nr: WOMP/20/05/06/000012 - termin rozliczenia i zwrotu środków w wysokości 12 092,05 zł przypadał 
na 8 sierpnia 2020 r., środki zwrócono 27 sierpnia 2020 r. 
40 Opóźnienie wynosiło odpowiednio dla wniosku nr: 32000/CV-19/14338758 - 89 dni (termin rozliczenia przypadał 
30 września 2020 r., rozliczenie przedłożono 28 grudnia 2020 r.), 32000/CV-19/14408834 - 61 dni (termin - 
30.10.2020 r., rozliczenie - 30 grudnia 2020 r.), 32000/CV-19/16733115 - 41 dni (termin - 30 grudnia 2020 r., 
rozliczenie - 9 lutego 2021 r.), 32000/CV-19/17032121 - 40 dni (termin - 30 grudnia 2020 r., rozliczenie - 8 lutego 
2021 r.), 32000/CV-19/15325381 - pięć dni (termin - 30 października 2020 r., rozliczenie - 5 listopada 2020 r.). 
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V. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku terminowego rozliczenia oraz zwrotu 
niewykorzystanej części świadczeń przyznanych na podstawie art. 15 g i 15gg 
ustawy o Covid-19. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

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

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie41 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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. 

Szczecin, dnia  16   marca 2021 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura NIK w Szczecinie 

Dyrektor 

 

........................................................ 
podpis 

Kontroler 

Małgorzata Chabiniak 
Specjalista kontroli 

państwowej 
 
 

........................................................ 
podpis 

 

 

                                                      
41 Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub na adres 
mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś nadania pisma 
z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, 
NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na ww. adres mailowy. 
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