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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 

(DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Kielcach przeprowadziła kontrolę w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju 

Regionalnego w Kielcach (ŚBRR) w zakresie realizacji przez ŚBRR zadań dotyczących 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2006 – 2008 (do 30 września). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 1 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy  

o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ŚBRR w kontrolowanym 

zakresie, pomimo nieprawidłowości dotyczącej rzetelności sporządzania sprawozdań oraz 

błędów w złoŜonym przez ŚBRR wniosku o dofinansowanie.  

1.  ŚBRR było właściwie przygotowane pod względem organizacyjnym i kadrowym do 

realizacji zadań w ramach PO KL.  

Zadania Instytucji Pośredniczącej polegające na wdraŜaniu i zarządzaniu czterema 

priorytetami PO KL w województwie świętokrzyskim, wykonywało w ŚBRR wydzielone 

Biuro PO KL, w którym wyodrębniono konkretne komórki organizacyjne z przypisanymi 

odpowiednio zadaniami i dokonanym rozdziałem funkcji w ich obrębie. Opracowano takŜe 

system zastępstw zapewniający ciągłą i płynną realizację zadań. 
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Na koniec września 2008 r. zatrudnienie pracowników zajmujących się realizacją 

zadań związanych z wdraŜaniem PO KL wynosiło 71 osób, tj. 83%  stanu kadrowego 

zakładanego w dokumencie pn. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (86 osób). W połowie 

listopada br. zatrudnienie wzrosło do  77 osób, a ponadto ogłoszono nabór na kolejne trzy 

stanowiska. Zakończenie procesu rekrutacji zaplanowano na koniec 2008 r.  

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Biurze PO KL ukończyli studia wyŜsze, z czego 

10 osób (14%) na kierunku bezpośrednio związanym z funduszami unijnymi. Ponadto  

w latach 2007 – 2008 przeprowadzono 29 szkoleń dla pracowników Biura PO KL. 

2. W ŚBRR pod koniec 2007 r. opracowano Instrukcje Wykonawcze Instytucji 

Pośredniczącej – Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach – w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013 (Instrukcje), zatwierdzone 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 28 grudnia 2007 r. Instrukcje od lutego do 

kwietnia 2008 r. zostały poddane audytowi przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach 

(UKS). W wyniku zaleceń audytorskich, Instrukcje zostały poprawione i ponownie 

zatwierdzone przez ministerstwo w dniu 11 września 2008 r., a wszystkie rekomendacje 

zawarte w sprawozdaniu z audytu zostały przez UKS uznane za wdroŜone.  

3. Nierzetelnie zostało sporządzone sprawozdanie z realizacji Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia w regionach, przesłane terminowo do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 

pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej. W sprawozdaniu tym wykazano 51 podpisanych 

umów o dofinansowanie na łączną kwotę 3.007.426 zł oraz Ŝe pierwsze umowy podpisano  

w czerwcu 2008 r. Faktycznie zawarto 59 umów na kwotę 5.868.959 zł, a pierwsze umowy 

zostały podpisane w maju 2008 r.  

Ponadto korektę sprawozdania w wersji papierowej, ŚBRR przesłało do Instytucji 

Zarządzającej  z jednodniowym opóźnieniem, w stosunku do wyznaczonego terminu. 

 W Instrukcjach w części dotyczącej sprawozdawczości i monitorowania, określono 

algorytm weryfikacji sprawozdań, ich akceptacji i zatwierdzania oraz termin przekazania do 

Instytucji Zarządzającej, w taki sposób, Ŝe ŚBRR postępując zgodnie z zapisami Instrukcji 

było naraŜone na ryzyko nieprzekazywania w terminie sprawozdania do Instytucji 

Zarządzającej. W trakcie kontroli podjęte zostały działania w celu zmiany Instrukcji.  

ŚBRR terminowo oraz zgodnie z Zasadami raportowania o nieprawidłowościach 

finansowych w ramach PO KL 2007 – 2013, przekazywało do Instytucji Zarządzającej 

informacje o braku nieprawidłowości. 
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4. W trakcie kontroli analizą objęto jedyny wniosek o płatność jaki wpłynął do końca 

II kwartału 2008 r. Wniosek dotyczył projektu pn. ABC sukcesu zawodowego i został złoŜony 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach (ROPS) w ramach Priorytetu VII 

Promocja integracji społecznej. ŚBRR dwukrotnie (ujawniono błędy we wniosku i został on 

zwrócony do uzupełnienia i poprawy) terminowo i zgodnie z Instrukcjami dokonało 

weryfikacji formalno-rachunkowej i oceny merytorycznej wniosku na podstawie listy 

kontrolnej.  

Uwagi NIK dotyczą faktu, Ŝe siedem dni po realizacji projektu polegającego na 

przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia, ROPS dokonał zakupu laptopa za kwotę 3.995 zł, 

który, zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku o dofinansowanie, miał być 

wykorzystany m.in. do celów rekrutacji oraz tworzenia bazy danych na potrzeby ww. 

szkolenia. Miało to równieŜ znaczenie z tego względu, Ŝe w złoŜonym wniosku o płatność, 

jako jedyną trudność ROPS wskazał pozyskanie beneficjentów ostatecznych (uczestników 

szkolenia). Dokonując oceny merytorycznej wniosku o płatność ŚBRR uwzględniło, iŜ 

zakupiony sprzęt komputerowy posłuŜył do gromadzenia informacji o przebiegu i wynikach 

szkolenia, a takŜe, Ŝe będzie wykorzystywany przy realizacji ww. projektu w kolejnych 

latach.  

5. Zgodnie z umową dotacji rozwojowej zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą 

a samorządem województwa świętokrzyskiego, ŚBRR w roku 2008 r. powinno otrzymać 

dotację w łącznej wysokości 112.847 tys. zł. Plan finansowy ŚBRR zakładał jednak wydatki 

w ramach dotacji w wysokości 57.575 tys. zł, gdyŜ część zadań w ramach realizowanych 

Priorytetów PO KL przekazano do realizacji Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach. 

Na dzień 30 września 2008 r. wydatkowano kwotę 9.522 tys. zł, tj.16,5%.  

6. W okresie objętym kontrolą ŚBRR realizowało (jako Beneficjent) jeden projekt  

w ramach komponentu regionalnego pn. Regionalny program stypendialny dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego (Priorytet IX), który miał wspierać uczniów 

szczególnie uzdolnionych poprzez wypłacanie im stypendiów przez okres sześciu miesięcy. 

Projekt został uwzględniony w Planie działania na lata 2007-2008 PO KL, a jego budŜet 

wykazany we wniosku o dofinansowanie w kwocie 494 tys. zł, odpowiadał szacowanemu 

budŜetowi wykazanemu w ww. Planie działania.  

Wniosek, przekazany do Instytucji Zarządzającej w dniu 5 sierpnia 2008 r., spełniał 

wszystkie kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej, której Instytucja 

Zarządzająca dokonała w dniu 23 września 2008 r. W jej wyniku, poza zastrzeŜeniami 
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dotyczącymi m.in. harmonogramu, struktury wydatków oraz metodologii wyliczania kosztów 

pośrednich, zwrócono uwagę na nieprawidłowo uzasadnioną potrzebę realizacji projektu. 

W trakcie kontroli NIK stwierdziła ponadto m.in.: brak precyzyjnie określonych kryteriów 

(dwóch spośród czterech), które powinni spełniać ubiegający się o stypendium uczniowie; 

wpisanie tzw. „twardego rezultatu”, który i tak zostałby spełniony bez realizacji projektu; wysokie 

wydatki na promocję projektu; załoŜenie, iŜ opiekunowie stypendystów będą pobierać 

wynagrodzenie za sześć miesięcy, podczas gdy w momencie składania wniosku wiadomo było, iŜ 

praca opiekuna moŜe rozpocząć się najwcześniej we wrześniu 2008 r. i moŜe trwać co najwyŜej 

trzy miesiące (zgodnie z harmonogramem koniec realizacji projektu zakładano na listopad 2008). 

ŚBRR w czasie kontroli NIK, uwzględniając ww. ustalenia, skonsultowało je  

z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i w rezultacie: 

– poprawiono zapisy dotyczące spełniania przez uczniów kryteriów otrzymania stypendiów;  

– zwiększono do 180, tj. o 30, liczbę uczniów objętych wsparciem; 

– podniesiono wprawdzie wynagrodzenie opiekuna stypendysty z 65 do 90 zł miesięcznie, 

jednakŜe zmniejszono jednocześnie w 2008 r. okres jego wypłacania z sześciu do dwóch 

miesięcy, w wyniku czego zmniejszono łączne koszty personelu z 58.500 zł do 32.400 zł;  

– zrezygnowano z oczekiwanego „twardego rezultatu” – 10% uczniów korzystających ze 

wsparcia będzie kontynuowało naukę na wyŜszych szczeblach kształcenia; 

– w budŜecie projektu m.in. zmniejszono koszty: rozpoczęcia projektu i organizacji biura 

projektu o 9.840 zł (z 43.950 zł do 34.110 zł), promocji projektu o 15.410 zł (z 63.060 zł do 

47.650 zł), koszty personelu o 26.100 zł (z 58.500 zł do 32.400 zł). 

Poprawiony wniosek o dofinansowanie został wysłany do Instytucji Zarządzającej  

w dniu 17 października 2008 r. W związku z tym, Ŝe na dzień 20 listopada 2008 r. wniosek 

znajdował się jeszcze w trakcie oceny merytorycznej, stwarza to, zdaniem NIK, zagroŜenie 

dla terminowej wypłaty stypendiów dla 180 uczniów w łącznej kwocie 324 tys. zł.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o rzetelne 

sporządzanie i terminowe przesyłanie do Instytucji Zarządzającej sprawozdań okresowych, 

dotyczących projektów realizowanych w ramach PO KL. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy  

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag  
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i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

 Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosku zawartych w wystąpieniu. 

 W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 
 
 
 
 
 


