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I. Dane identyfikacyjne 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (dalej: Urząd lub Instytucja 
Zarządzająca RPO WL lub IZ RPO), ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego od 21 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili:  

— Sławomir Sosnowski — Marszałek Województwa Lubelskiego w okresie od 1 grudnia 
2014 r. do 21 listopada 2018 r. 

Zakres przedmiotowy 
kontroli 

1. Przygotowanie zasad i warunków udzielenia wsparcia oraz wybór projektów w ramach 
działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

2. Monitorowanie realizacji projektów i osiągniętych rezultatów wsparcia w ramach 
działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-20201. 

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

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie  

Kontrolerzy 1. Przemysław Fidecki, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLU/179/2018 
z 11 grudnia 2018 r. 

2. Katarzyna Zglińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/180/2018 z 11 grudnia 2018 r.  

3. Wojciech Szukała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/1/2019 z 2 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli, tom I str. 3-8) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Instytucja Zarządzająca RPO WL przygotowała zasady wsparcia w ramach działania 
9.3 RPO WL na podstawie doświadczeń z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki4. Ustalając pierwotne kwoty na wsparcie w działaniu 9.3 priorytetu inwestycyjnego 
8iii5 w RPO WL, a także wskaźniki produktu i rezultatu, uwzględniono zdiagnozowaną 
sytuację województwa lubelskiego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Zwiększenie 
przez IZ RPO kwoty przeznaczonej na wsparcie i wartości zakładanych wskaźników w PI8iii 
wynikało z dużego zapotrzebowania ze strony beneficjentów i uczestników projektów. 
Ogłoszono dwa konkursy w zakresie wsparcia bezzwrotnego, mając na uwadze potrzebę 
osiągnięcia zakładanych wskaźników oraz wykorzystania środków finansowych 
w perspektywie finansowej 2014-2020, z uwzględnieniem możliwości ich realizacji 
w przyjętym zakresie do końca 2018 r. W wyniku realizacji projektów w PI8iii, według stanu 
na koniec 2018 r., liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki 

                                                      
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 Dalej: POKL. 
5 Dalej: PI8iii. 
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finansowe, wyniosła 4 373 osoby, tj. 61,02% wielkości zakładanej do osiągnięcia w 2023 r. 
(w tym 4 335 osób w działaniu 9.3, tj. 60,5%) oraz 179,1% wielkości zakładanej w 2018 r. 
w tzw. ramach wykonania (2 442 osób), a liczba utworzonych miejsc pracy — 5 0706, 
tj. 55,97% wielkości zakładanej do 2023 r. Do końca 2018 r. zakontraktowano środki 
finansowe w kwocie 51,4 mln euro (61,3% alokacji), zatwierdzono wnioski o płatność na 
kwotę 37,9 mln euro (45,2%) i certyfikowano wydatki w wysokości 36,2 mln euro (43,2%). 

W ocenie NIK występuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu długoterminowego 
dotyczącego funkcjonowania utworzonych mikroprzedsiębiorstw po 30 miesiącach 
od uzyskania wsparcia finansowego określonego na poziomie 49%. Badanie przez NIK 
losowo dobranej próby 231 z 1 184 uczestników, w przypadku których minęło 18 miesięcy 
od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, wykazało, że aktywny wpis 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) posiadało nadal 
121, tj. 52,4% osób, a zatem jedynie o 3,4 punktu procentowego więcej od przyjętych 
założeń. Jednocześnie 67 z pozostałych 110 analizowanych osób (tj. 60,9%) zawiesiło lub 
zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej w 13 miesiącu prowadzenia 
działalności, tj. bezpośrednio po upływie wymaganego minimalnego rocznego okresu, 
określonego w umowie, a także po zakończeniu okresu otrzymywania finansowego 
wsparcia pomostowego. 

W opracowanym przez IZ RPO w 2016 r. regulaminie konkursu, który stanowił podstawę 
realizacji projektów przez beneficjentów w latach 2016-2019 (do czasu kontroli NIK), zasady 
wsparcia określono z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego. IZ RPO nie wprowadziła w nim dodatkowych warunków obowiązujących 
beneficjentów, w szczególności dotyczących: wyłączenia z dofinansowania niektórych 
rodzajów działalności i wydatków oraz zasad uwzględniania we wskaźniku rezultatu 
pracownika zatrudnionego przez uczestnika projektu. Regulamin nie został sporządzony 
wystarczająco rzetelnie, ponieważ zasady i wzory dokumentów, stanowiące załączniki do 
regulaminu, były niespójne oraz zawierały błędy, które mogły rodzić problemy przy 
weryfikacji sposobu wykorzystania przekazanych uczestnikom środków publicznych.  

IZ RPO do końca 2018 r. nie prowadziła działań audytowych pod kątem możliwości 
udzielenia wsparcia osobom niekwalifikującym się do projektów, realizowanych w ramach 
osi priorytetowej 9 oraz możliwości podwójnego finansowania wydatków uczestnikom 
wsparcia. W trakcie kontroli NIK stwierdzono fakt dwukrotnego udzielenia wsparcia dwóm 
osobom (jednej – w wysokości 31,4 tys. zł i 32,7 tys. zł, drugiej – w wysokości 36,1 tys. zł 
i 41,2 tys. zł) oraz trzykrotnego jednej osobie (w wysokości 31,7 tys. zł, 34,5 tys. zł, 
37,8 tys. zł)7, a także nieuprawnionego uczestniczenia w innych projektach 11 osób, które 
otrzymały dotacje. Uwzględniając łączną liczbę 4 335 osób, którym udzielono dotacji 
w działaniu 9.3, skala tych nieprawidłowości była niewielka. 

W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-20208 obowiązującym w okresie dziesięciu 
miesięcy w 2016 r. (od 23 lutego do 27 grudnia) oraz dziewięciu miesięcy w latach 2018-
2019 (od 17 kwietnia 2018 r. do 28 stycznia 2019 r.) wartości dwóch wskaźników 
(odpowiednio produktu i rezultatu oraz produktu) zostały określone niezgodnie 
z postanowieniami obowiązującego RPO WL.  
Na koniec 2018 r. tylko pięć osób (w okresie dwóch lat) skorzystało z pożyczek na podjęcie 
działalności gospodarczej. Stanowi to zaledwie 2,7% wielkości docelowej założonej 
do realizacji w 2023 r. (185 osób) i ma wpływ na ryzyko nieosiągnięcia tego wskaźnika 
w 2023 r.  

                                                      
6 Bez uwzględnienia czterech osób, które otrzymały pożyczki, w związku z nieujęciem ich w informacji sprawozdawczej 
IZ RPO z dnia 17 stycznia 2019 r. 
7 Wydatki poniesione na dotacje, wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe; całkowity koszt udziału uczestników 
w projektach był wyższy i obejmował też m.in. koszty szkoleń i doradztwa. 
8 Dalej: SZOOP. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie zasad i warunków udzielenia wsparcia 
oraz wybór projektów w ramach działania 9.3 RPO WL 

1.1. W latach 2016-2019 obowiązywały dwie kolejne wersje RPO WL: przyjęty Uchwałą 
Nr XXI/355/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020”10 (RPO WL z 10 marca 2015 r.) oraz przyjęty Uchwałą Nr CCLXXXVIII/5735/2018 
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu 
ujednoliconego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-202011 (RPO WL z 24 lipca 2018 r.). 

W RPO WL z 10 marca 2015 r. cel interwencji w ramach osi priorytetowej 9 Rynek pracy, 
w priorytecie inwestycyjnym 8iii, określono jako zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc 
pracy w regionie. Założono m.in., że w ramach priorytetu wsparcie zostanie ukierunkowane 
na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowo powstałych 
przedsiębiorstw i będzie realizowane przy wykorzystaniu dotacji bezzwrotnych oraz 
instrumentów finansowych. Interwencja miała również na celu zwiększenie nowych miejsc 
pracy w nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie oraz reorientację zawodową 
rolników w kierunku podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Rezultatem 
miało być utworzenie odpowiedniej liczby miejsc pracy poprzez samozatrudnienie oraz 
poprzez zatrudnienie w nowo powstałych mikroprzedsiębiorstwach. Określono, że grupę 
docelową wsparcia stanowią osoby fizyczne zamierzające rozpocząć własną działalność 
gospodarczą, tj.: osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako 
bezrobotne), poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby starsze (w wieku 
powyżej 50 lat), kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby 
niskowykwalifikowane. 

W związku ze zmianą Umowy Partnerstwa w zakresie dotyczącym rozszerzenia grupy 
odbiorców wsparcia, wprowadzono zmiany do RPO WL. W RPO WL z 24 lipca 2018 r. 
określono, że grupę docelową wsparcia stanowią osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej, 
zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, tj.: osoby bezrobotne i bierne 
zawodowo, zwłaszcza te, które znajdowały się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tj. osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, 
osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach; objęci wsparciem mogli być 
także mężczyźni w wieku 30-49 lat (pod warunkiem, że nie będą stanowić więcej niż 20% 
ogółu bezrobotnych objętych wsparciem), imigranci (w tym polskiego pochodzenia), 
reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby pracujące (tzw. ubogie 
pracujące), osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach 
umów cywilnoprawnych.  

(akta kontroli, tom I str. 9-66, 241-252, 453-454) 

1.2. W RPO WL z 10 marca 2015 r. określono następujące wskaźniki docelowe produktu 
i rezultatu dla priorytetu inwestycyjnego 8iii: 

—  wskaźniki produktu: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie w 2023 r. — 3 978; Liczba 
osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie w 2023 r. — 112. 

—  wskaźniki rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS12 
środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2023 r. — 4 774; Liczba utworzonych 

                                                      
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 W związku z Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015)887 z dnia 12 lutego 2015 r. 
11 W związku z Decyzją Wykonawczą Komisji nr C(2018)3837 z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniającą decyzję wykonawczą 
C(2015)887. 
12 Europejski Fundusz Społeczny. 
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mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego —
49%13.  

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie zostały 
wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 POKL z działania 6.2, 
w którym realizowano podobne wsparcie.  

W RPO WL z 24 lipca 2018 r. podwyższono wartości wskaźników produktu i rezultatu oraz 
wprowadzono nowe wskaźniki, wynikające z rozszerzenia grupy docelowej wsparcia 
o osoby pracujące: 

—  wskaźniki produktu: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie podwyższono z 3 978 
do 7 167 osób w 2023 r.; wskaźnik Liczba osób pozostających bez pracy, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej 
w programie — ze 112 do 185 osób w 2023 r.; wprowadzono także dodatkowy wskaźnik 
produktu: Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie i określono wielkość tego wskaźnika na 228 osób 
w 2023 r.; 

—  wskaźniki rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 
środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2023 r. — zwiększono z 4 774 
do 9 059; dodano wskaźnik Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 
pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu i określono jego wartość docelową 
w 2023 r. na 40%14; wskaźnik Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 
30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego pozostał na tym samym poziomie 
(49%). 

(akta kontroli, tom I str. 9-108, 272) 

1.3. W ramach wykonania osi priorytetowej 915, w RPO WL z 10 marca 2015 r. określono 
dla wskaźnika produktu Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, cele pośrednie do osiągnięcia 
w 2018 r. oraz cele końcowe na 2023 r. We wskaźniku tym założono cel pośredni w 2018 r.: 
1 768 osób; cel końcowy na 2023 r.: 3 978 osób (dotyczący działań 9.2, 9.3 i 9.6). 
W zmienionym RPO WL z 24 lipca 2018 r. w ramach wykonania OP9 zwiększono wartości 
celu pośredniego i końcowego ww. wskaźnika w sposób następujący: cel pośredni 
w 2018 r.: 2 442 osoby (zwiększenie o 674); cel końcowy: 8 046 osób (zwiększenie 
o 4 068). 

(akta kontroli, tom I str. 9-97) 

1.4. W planie finansowym RPO WL z 10 marca 2015 r. na oś priorytetową 9 przewidziano 
finansowanie ogółem w kwocie 232 875 838 euro16. W planie finansowym RPO WL 
z 24 lipca 2018 r. kwota finansowania ogółem wynosiła 265 640 992 euro (wzrost 
o 32 765 154 euro)17. Ogółem finansowanie działań w OP9 wzrosło w planie o 14%. 
Wysokość wsparcia ze środków UE w RPO WL na PI8iii wynosiła 55 943 406 euro (28,3% 
łącznej kwoty wsparcia UE na oś priorytetową), a w wyniku renegocjacji RPO WL w 2018 r. 
83 793 787 euro (37,1% łącznej kwoty wsparcia UE na OP9).  

Porównanie planu finansowego RPO WL z 10 marca 2015 r. z RPO WL z 24 lipca 2018 r. 
wykazało m.in., że środki finansowe przeznaczone na PI8iii: 

—  w RPO WL z 10 marca 2015 r. stanowiły 28,26% środków OP9, a w RPO WL z 24 lipca 
2018 r. wzrosły do 37,11% OP9; 

— w RPO WL z 10 marca 2015 r. stanowiły 10,02% środków z EFS18, w RPO WL 
z 24 lipca 2018 r. wzrosły do 15,28%; 

                                                      
13 Wskaźnik bazowy w 2014 r.: 47,9% (określony na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego POKL). Z uwagi 
na specyfikę działań zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartość wskaźnika została 
nieznacznie podwyższona (do 49%) w odniesieniu do wartości wskazanej w badaniu ewaluacyjnym. 
14 Podstawą do jego ustalenia była liczba osób pracujących objętym wsparciem w programie. 
15 Dalej: OP9. 
16 W tym wsparcie UE 197 944 462 euro i wkład krajowy 34 931 376 euro. 
17 W tym wsparcie UE 225 794 843 euro (wzrost o 27 850 381 euro) i wkład krajowy 39 846 149 euro (wzrost 
o 4 914 773 euro). 
18 Bez uwzględnienia środków pomocy technicznej w Osi Priorytetowej 14. 
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— w RPO WL z 10 marca 2015 r. stanowiły 2,51% środków RPO WL, w RPO WL 
z 24 lipca 2018 r. wzrosły do 3,76%; 

— w RPO WL z 10 marca 2015 r. alokacja na PI8iii (55 943 406 euro) była czwarta pod 
względem wielkości środków finansowych w ramach środków z EFS19 (wśród 
priorytetów inwestycyjnych 8, 9 i 10), w RPO WL z 24 lipca 2018 r. (83 793 787 euro) 
była pierwsza. 

(akta kontroli, tom I str. 36, 65, 463, 463, 468; tom III str. 31-38) 

1.5. W SZOOP obowiązującym do dnia 22 lutego 2016 r., cała kwota wsparcia na PI8iii 
(55 943 406 euro) została ujęta w działaniu 9.3. Do 22 lutego 2016 r. dotyczyły tego 
działania także wskaźniki dla PI8iii określone w RPO WL: docelowe produktu20 oraz 
rezultatu21, a także wskaźnik pośredni produktu określony w ramach wykonania OP922. 

Piotr Wysok, pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego (DW EFS)23, wyjaśnił m.in., że kwota alokacji w działaniu 9.3 
została ustalona na podstawie potrzeb województwa lubelskiego w zakresie 
przedsiębiorczości. Aneks diagnostyczny RPO WL24 wskazywał, iż w 2012 r. liczba 
podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców wyniosła 767, plasując 
województwo lubelskie pod tym względem na 15 miejscu w Polsce. W roku 2012 stopa 
bezrobocia w województwie wyniosła 14,2%, tj. powyżej średniej dla kraju (13,4%) i wzrosła 
w stosunku do roku poprzedniego o jeden punkt procentowy. Cel interwencji wynikał 
bezpośrednio ze zdiagnozowanej sytuacji sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
w zakresie ograniczonej możliwości generowania miejsc pracy oraz niskiego stopnia 
nasycenia przedsiębiorczością. 

W związku z planowanym powierzeniem Instytucji Pośredniczącej zadań, związanych 
z realizacją RPO WL w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 
począwszy od SZOOP obowiązującego z dniem 23 lutego 2016 r.25, w ramach PI8iii 
wprowadzono m.in. dodatkowe działanie 9.6, w którym założono identyczne wsparcie jak 
w działaniu 9.3 skierowane tylko do osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Rozdzielono alokację w ramach PI8iii na dwa działania: 

—  działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości: środki finansowe w wysokości w RPO WL 
z 10 marca 2015 r. — 53 443 406 euro (łącznie 62 874 596 euro, razem z wkładem 
krajowym w kwocie 9 431 190 euro), a następnie w RPO WL z 24 lipca 2018 r. — 
81 293 787 euro (łącznie 95 639 750 euro, w tym wkład krajowy - 14 345 963 euro); 

—  działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości zarówno w RPO WL 
z 10 marca 2015 r., jak z 24 lipca 2018 r. — 2 500 000 euro (łącznie 2 941 176 euro, 
razem z wkładem krajowym w kwocie 441 176 euro). 

W odniesieniu do pozostałych sześciu działań w osi priorytetowej 9 wysokość wsparcia 
finansowego UE w działaniu 9.3 (53 443 406 euro) była na drugim miejscu po działaniu 9.2 
Aktywizacja zawodowa — projekty PUP (PI8i; 69 929 257 euro), a po zwiększeniu alokacji, 
na pierwszym (81 293 787 euro; kwota w działaniu 9.2 pozostała taka sama)26.  

(akta kontroli, tom I str. 109-240, 260, tom VII str. 147) 

W związku z rozdzieleniem środków finansowych PI8iii na działania 9.3 i 9.6 wprowadzono 
w SZOOP z dnia 23 lutego 2016 r. zmiany w wartościach pośredniej i docelowej produktu 
i docelowej rezultatu: 

                                                      
19 Bez uwzględnienia środków pomocy technicznej w Osi Priorytetowej 14. 
20 3 978 osób pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej i 112 osób, 
które skorzystają ze środków zwrotnych. 
21 4 774 utworzonych miejsc pracy. 
22 1 768 osób pozostających bez pracy, które do końca 2018 r. otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej. 
23 W okresie od 1.06.2016 r. do 5.12.2018 r. dyrektorem Departamentu Wdrażania EFS był Andrzej Kloc. Od 5.12.2018 r. do 
19.03.2019 r. p.o. dyrektora tego Departamentu był Piotr Wysok. W późniejszym okresie Departamentem kierowała 
Małgorzata Siewierska-Lodowska (w dniach 20-31.03.2019 r. jako p.o. dyrektora, a od 1.04.2019 r. – jako dyrektor). 
24 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. 
25 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXV/1761/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 lutego 2016 r. 
26 Zwiększono kwotę alokacji w działaniu 9.7 (PI8iv; z 1 000 000 euro do 2 575 539 euro, tj. o 1 575 539 euro), zmniejszono 
w działaniu 9.4 (PI8iv; z 47 762 047 euro na 46 186 508 euro, tj. o 1 575 539 euro). 
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— wartość pośrednia (na 2018 r.) wskaźnika produktu Liczba osób pozostających bez 
pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 
w programie w działaniu 9.3 wyniosła 1 698 i w działaniu 9.6 — 70, a wartość docelowa 
(na 2023 r.) w działaniach 9.3 i 9.6 odpowiednio 3 791 i 187; suma tych wartości była 
zgodna z wartościami pośrednią i docelową wskaźnika określonymi w ramach wykonania 
OP9 (odpowiednio 1 768 i 3 978), jednak wartości pośrednie i docelowe w ww. dwóch 
działaniach wykazano w SZOOP niezgodnie z przyjętą metodologią, w związku z czym 
w SZOOP z 28 grudnia 2016 r. zmieniono je następująco: wartość pośrednia odpowiednio 
w 9.3 i 9.6 — 1 688, 80, wartość docelowa — 3 800 i 178). 

— wartość docelowa w SZOOP wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy 
w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w okresie 
od 23 lutego do 27 grudnia 2016 r. w działaniu 9.3 wynosiła 4 774, a w działaniu 9.6 — 
224 osoby, co w sumie dawało wartość 4 998 i było niezgodne z wartością wskaźnika 
rezultatu określoną w RPO WL z 10 marca 2015 r. dla PI8iii wynoszącą 4 774 osób; 
w SZOOP od 28 grudnia 2016 r. zmieniono wartości w 9.3 na 4 560 i w 9.6 na 214, co było 
zgodne z wartością w RPO WL. 

W związku ze zmianą wskaźników produktu i rezultatu w RPO WL z 24 lipca 2018 r. 
wartości wskaźników w działaniach 9.3 i 9.6 określono w SZOOP (obowiązującym z dniem 
17 kwietnia 2018 r., w SZOOP na koniec 2018 r. i w trakcie kontroli NIK) następująco: 

— wartość pośrednia wskaźnika produktu Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie w działaniu 
9.3 wyniosła 2 442 i w działaniu 9.6 — 80, a wartość docelowa w działaniach 9.3 i 9.6 
odpowiednio 6 971 i 196; suma wartości docelowych (7 167) była zgodna z wartością 
docelową wskaźnika określoną dla PI8iii w RPO WL (w ramach wykonania27), zaś suma 
wartości pośrednich nie była zgodna w wartością pośrednią wskaźnika w ramach wykonania 
osi priorytetowej 9 (2 442), ponieważ była o 80 osób wyższa (w SZOOP z dnia 29 stycznia 
2019 r. wartości zmieniono i suma wartości pośredniej wskaźnika produktu dla działań 9.3 
i 9.6 równała się wartości wskazanej w RPO WL, tj. 2 442); 

— wartość docelowa w SZOOP wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy 
w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w działaniu 
9.3 wynosiła 8 824, a w działaniu 9.6 — 235 osoby, co w sumie dawało wartość 9 059 i było 
zgodne z wartością wskaźnika rezultatu określoną w RPO WL z 24 lipca 2018 r. 

W SZOOP z dnia 18 grudnia 2018 r. zmniejszono wartość docelową wskaźnika produktu 
Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych 
na podjęcie działalności gospodarczej w programie ze 185 osób na 167 i wprowadzono 
nowy wskaźnik produktu (nieokreślony wcześniej w RPO WL z 24 lipca 2018 r.) Liczba osób 
pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie, którego wartość określono na 18 (osób)28. 

(akta kontroli, tom I str. 109-240, 455-456; tom III str. 21-28) 

1.6. W badanym okresie Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków 
o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w dwóch 
konkursach: 

— Konkurs zamknięty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16:  

Konkurs ogłoszono 29 kwietnia 2016 r., wnioski można było składać w terminie od 30 maja 
do 28 czerwca 2016 r., a termin rozstrzygnięcia przewidziano na styczeń 2017 r. Regulamin 
konkursu29 uwzględniał kwotę dofinansowania projektów w wysokości 100 000 000 zł30. 
Następnie31 w dniu 18 listopada 2016 r., w związku z dużą liczbą projektów spełniających 

                                                      
27 W ramach wykonania osi priorytetowej 9 wartość docelowa wskaźnika wynosiła 8 046 osób, tj. uwzględniono w niej jeszcze 
liczbę 879 osób w PI8i w działaniu 9.2. 
28 P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił: wskaźnik został wyodrębniony z uwagi na rozszerzenie grupy docelowej o osoby pracujące 
w projekcie pozakonkursowym realizującym wsparcie w zakresie instrumentów finansowych. W ramach procesu renegocjacji 
nie uwzględniono wskaźnika, gdyż rozszerzenie grupy docelowej w projekcie nastąpiło po zamknięciu tego procesu. 
29 Zatwierdzony uchwałą Nr XCVII/1998/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
30 W tym: maksymalne współfinansowanie ze środków EFS (85% wartości projektów) 89 473 684,21 zł; maksymalny udział 
budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych: (10% wartości projektów): 10 526 315,79 zł; wymagany 
minimalny wkład własny beneficjentów (5% wartości projektów): 5 263 157,89 zł. 
31 Zgodnie z Uchwałą NR CXL/2884/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany 
regulaminu konkursu. 
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kryteria formalne i merytoryczne, zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie 
projektów w ramach konkursu do 230 000 000 zł32. 

P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił, że pierwszy konkurs w działaniu 9.3 został pierwotnie 
zaplanowany z kwotą dofinansowania 50 mln zł. W związku z Planem działań na rzecz 
zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy 
Partnerstwa 2014-2020 kwota ta została zwiększona do 100 mln zł w ramach aktualizacji 
harmonogramu. Uznano, że ogłaszanie kilku konkursów na małe kwoty doprowadzić może 
do paraliżu prac instytucji ogłaszającej konkurs, a rozłożenie w czasie konkursów 
nie przyczyni się do istotnego przyspieszenia kontraktacji zgodnie z celami wyznaczonymi 
w ww. Planie działań. Zwiększenie alokacji wynikało z dużej liczby projektów, które spełniły 
kryteria formalne i merytoryczne. Zwiększona alokacja umożliwiła dofinansowanie większej 
liczby projektów, a tym samym objęcie bezzwrotnym wsparciem większej liczby osób, które 
takiego wsparcia wymagały.  

Na konkurs złożono 167 wniosków o wartości dofinansowania 475 903 872,51 zł (wartość 
dwukrotnie przekraczała alokację), z których 154 uzyskały pozytywną ocenę formalną. 
Podpisano umowy na kwotę dofinansowania 219 925 197,10 zł, tj. 95,62% alokacji. 

— Konkurs zamknięty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18: 

Konkurs ogłoszono 30 maja 2018 r., wnioski można było składać w terminie od 29 czerwca 
do 30 lipca. Termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziano na luty 2019 r. W regulaminie 
konkursu33 przewidziano dofinansowanie projektów w kwocie 139 113 303,75 zł34. 
Planowana kwota dofinansowania była znacznie wyższa niż określona w harmonogramie 
naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WL na rok 2018 
(4 750 380,00 zł) i wynikała ze zwiększenia alokacji w ramach PI8iii w trakcie renegocjacji 
RPO WL oraz zgody Departamentu Zarządzania RPO WL Urzędu na ogłoszenie 
zaplanowanego na maj 2018 r. konkursu na kwotę wyższą niż ujęta w harmonogramie. 
W ramach konkursu możliwa była realizacja takich samych typów projektów jak w konkursie 
z 2016 r. W związku ze zmianami Umowy Partnerstwa i Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz 
renegocjowanymi z Komisją Europejską zmianami w RPO WL, wprowadzono zmiany 
dotyczące grupy docelowej wsparcia oraz charakteru wsparcia pomostowego. 
W odróżnieniu od konkursu ogłoszonego w 2016 r., IZ RPO nie wymagała od uczestnika 
projektu zapewnienia środków własnych na założenie działalności gospodarczej 
w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji35. W regulaminie36 ogłoszonym 
27 czerwca 2018 r. wprowadzono także zmiany wynikające z uwzględnienia stanowiska 
Komisji Europejskiej dotyczącego niekwalifikowalności podatku od towarów i usług37 
w projektach finansowanych z EFS dotyczących dofinansowania rozpoczęcia działalności. 

Na konkurs złożono 227 wniosków o wartości dofinansowania 816 971 997,99 zł, a wartość 
przekraczała prawie sześciokrotnie kwotę alokacji. Małgorzata Siewierska-Lodowska, 
dyrektor DW EFS, wyjaśniła, że z uwagi na dużą liczbę wniosków i konieczność skierowania 
wniosków do uzupełnienia błędów formalnych termin rozstrzygnięcia konkursu uległ 
przesunięciu z lutego na lipiec 2019 r.  

(akta kontroli, tom I str. 260-264, 429-430; tom III str. 4-5, tom IV str. 364-365) 

P.o. dyrektora DW EFS Piotr Wysok wyjaśnił m.in., że ogłoszono jedynie dwa konkursy, 
mając na uwadze specyfikę projektów działania 9.3, tj. czas trwania projektów dotyczących 
udzielania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, który obligatoryjnie musi 
uwzględniać działania monitoringowe prowadzone przez beneficjenta przez 12 miesięcy 
od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. 

Umożliwiało to rozliczenie kwalifikowalnych wydatków w aktualnej perspektywie finansowej. 
(akta kontroli, tom I str. 264) 

                                                      
32 Współfinansowanie z EFS 205 789 473,68 zł; udział budżetu państwa 24 210 526,32 zł; wkład własny 12 105 263,16 zł. 
33 Zatwierdzony uchwałą Nr CCLXXVI/5393/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 maja 2018 r. 
34 Maksymalne współfinansowanie z EFS: 124 469 798,09 zł; maksymalny udział budżetu państwa: 14 643 505,66 zł; 
minimalny wkład własny: 7 321 752,82 zł. 
35 W poprzednim konkursie IZ RPO określiła taki wymóg w ramach kryterium formalnego specyficznego pt. Mechanizmy 
zapewnienia trwałości. Środki własne uczestników na założenie działalności gospodarczej nie stanowiły wkładu własnego 
wnoszonego przez projektodawców i miały na celu zapewnienie trwałości założonej działalności gospodarczej. 
36 Zatwierdzonym uchwałą Nr CCLXXXII/5592/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z 26 czerwca 2018 r. 
37 Dalej: podatek VAT. 
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1.7. W ramach działania 9.3 RPO WL Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał także 
naboru projektu pozakonkursowego, obejmującego przyznanie środków finansowych 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci instrumentów finansowych 
(nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-NB1/16). Podmiotem uprawnionym do ubiegania się 
o dofinansowanie realizacji projektu w tym trybie był Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), 
którego IZ RPO wezwała do złożenia wniosku w okresie od 16 do 23 listopada do 2016 r. 
BGK złożył wniosek 23 listopada 2016 r. dotyczący projektu pt. „Fundusz Funduszy 
Województwa Lubelskiego” o wartości całkowitej 18 474 256,71 zł, w tym dofinansowanie 
w kwocie 15 703 118,20 zł, przewidziane do realizacji w okresie od 30 listopada 2016 r. 
do 31 grudnia 2023 r. Wniosek wybrano do dofinansowania 29 listopada 2016 r.38, a umowę 
o dofinansowanie podpisano z BGK 30 listopada 2016 r. W ramach tego projektu 
zaplanowano udzielenie preferencyjnych pożyczek początkowo dla 112, a po zmianie dla 
185 osób w kwocie (na osobę) 80 000 zł oraz utworzenie 233 miejsc pracy, w tym 48 miejsc 
pracy powstałych w wyniku zatrudnienia pracowników przez uczestników. 

(akta kontroli, tom I str. 264-266, tom II str. 176-240, 254-273) 

1.8. W obszarze działań w ramach osi priorytetowej 9 Rynek pracy, obowiązywały wytyczne 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 
pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-202039, tj. Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-
202040. P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił m.in., że podstawowe warunki realizacji działania 
9.3 wynikają z zapisów RPO WL wynegocjowanego z Komisją Europejską oraz wytycznych 
w obszarze rynku pracy, przy czym zastosowanie ma zasada prymatu RPO 
nad wytycznymi.  

(akta kontroli, tom I str. 267-268, 293-403) 

1.9. Wsparcie w działaniu 9.3 zaproponowano na bazie doświadczeń z poprzedniej 
perspektywy finansowej. W POKL w województwie lubelskim wsparcie w formie 
bezzwrotnych dotacji udzielane było w ramach: działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia; poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności 
do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych — 
projekty systemowe; poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie; poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

Na zlecenie Urzędu zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn. „Ocena skuteczności 
i trwałości wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości w projektach realizowanych 
w ramach PO KL na terenie województwa lubelskiego”41. Według wniosków z badania 
w przypadku projektów systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy średnia 
wartość dotacji wynosiła 17,2 tys. zł i była dwa razy niższa niż średnia wartość dotacji, którą 
otrzymali uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL i poddziałania 
8.1.2 POKL (35,5 tys. zł), co w konsekwencji miało bardzo istotny wpływ na ocenę 
efektywności udzielonego wsparcia na korzyść projektów realizowanych przez urzędy 
pracy. Z badania wynikało także, iż z uwagi na stosowane obostrzenia (konieczność zwrotu 
pozyskanej dotacji) dotyczące wymaganej minimalnej trwałości przedsiębiorstwa 
założonego przez uczestnika projektu, tj. co najmniej 12 miesięcy, praktycznie nie zdarzały 
się sytuacje, w których działalność gospodarcza była zamykana przed tym okresem. Nawet 
jeżeli działalność gospodarcza nie była już prowadzona, to uczestnicy projektów 
nie wyrejestrowali jej i płacili składki na ubezpieczenie społeczne aż do momentu, w którym 
mogą zamknąć firmę bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Roczne wskaźniki przeżycia 
przedsiębiorstw były w konsekwencji zbliżone do 100%. 

(akta kontroli, tom I str. 275-279) 

1.10. Badanie przez NIK regulaminów konkursów nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 
i nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18 oraz zasad wsparcia wykazało m.in., że: 

                                                      
38 Na podstawie Uchwały Nr CXLIII/2961/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 2016 r. 
39 Dz. U. z 2018 poz. 1431, ze zm. 
40 Dalej: Wytyczne w obszarze rynku pracy. W badanym okresie obowiązywały trzy wersje Wytycznych w obszarze rynku 
pracy: zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 22 lipca 2015 r., zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i Finansów 
i obowiązujące od 2 listopada 2016 r. oraz obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. 
41 Wykonawcą badania było konsorcjum firm: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa 
Joachimczak oraz Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi. 
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— W regulaminach nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń, uniemożliwiających objęcie 
wsparciem osób, które: posiadały stałe źródło utrzymania z emerytury lub renty; 
pozostawały bez pracy tylko w krótkim okresie czasu bezpośrednio przed przystąpieniem do 
projektu; były uczestnikami innych projektów OP9; zamierzały prowadzić działalność 
w miejscu analogicznej działalności prowadzonej przez członka rodziny lub w trakcie jej 
prowadzenia podejmowały zatrudnienie. P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił m.in., że katalog 
grupy docelowej był zgodny z RPO WL, Wytycznymi w obszarze rynku pracy oraz 
Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-202042. Systemowo określone na poziomie Instytucji 
Koordynującej Umowę Partnerstwa (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) zasady udzielania 
wsparcia w ramach PI8iii nie ograniczają zarówno dostępu ww. osobom do wsparcia, jak 
i nie zakazują podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez uczestnika, który w ramach 
projektu założył działalność gospodarczą. Ze względu na prozatrudnieniowy charakter OP9 
oraz wymagany okres trwałości prowadzonej działalności gospodarczej, nie jest 
uzasadnione wprowadzanie ograniczeń w ww. zakresie.  

— W regulaminach nie wprowadzono także ograniczeń dotyczących warunków udzielania 
uczestnikom projektów środków finansowych polegających m.in. na: wyłączeniu 
z dofinansowania niektórych rodzajów działalności i niektórych rodzajów wydatków; zakazie 
zakupu towarów, materiałów, usług lub sprzętu od wstępnych, zstępnych, teściów, 
rodzeństwa i współmałżonka oraz rzeczy używanych na podstawie umowy sprzedaży; 
wprowadzeniu ograniczeń kwotowych w zakresie możliwości przeznaczenia środków 
na poszczególne rodzaje wydatków; wprowadzeniu wymogu posiadania przez uczestnika 
kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego do prowadzenia zamierzonej działalności; 
wprowadzeniu wymogu rejestracji i prowadzenia zamierzonej działalności przez uczestnika 
na terenie województwa lubelskiego. Zdaniem p.o. dyrektora DW EFS, wprowadzenie takich 
ograniczeń nie było przewidziane w obowiązujących wytycznych, zaś IZ RPO 
nie otrzymywała żadnych sygnałów o podwyższonym ryzyku występowania fikcyjnych 
transakcji w gronie wymienionych osób, w związku z czym dodatkowe obostrzenia nie były 
zasadne w kontekście trudnej grupy docelowej. 

— W regulaminach (w Standardach udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 
w ramach Działania 9.3 RPO WL na lata 2014-202043) określono m.in., że beneficjent 
ma obowiązek kontroli i monitoringu prowadzonych przez uczestników projektu działalności 
gospodarczych. IZ RPO zobowiązała beneficjentów m.in. do badania: czy uczestnik projektu 
faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, czy jest ona prowadzona zgodnie 
z biznesplanem oraz czy wykorzystanie przez uczestnika zakupionych towarów lub usług 
jest zgodne z jej charakterem. Nie zobowiązano beneficjentów do prowadzenia kontroli 
według ustalonego przez IZ RPO wzoru protokołu, co według p.o. dyrektora DW EFS 
wynikało stąd, że projekty były realizowane przez beneficjentów, posiadających 
doświadczenie w ich realizacji.  

— W regulaminach, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202044, określono, 
że spełnienie przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności winno być potwierdzane 
właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem. Status uczestnika 
biernego zawodowo weryfikowany był na podstawie oświadczenia. Obowiązek określenia 
dokumentów potwierdzających status uczestnika oraz sposób weryfikacji statusu uczestnika 
spoczywał na beneficjentach.  

— Uczestnik w trakcie przystąpienia do projektu mógł być uczestnikiem innego projektu 
realizowanego w ramach RPO, co było zgodne z zapisami Wytycznych w zakresie 
monitorowania. Weryfikacja kwalifikowalności uczestnika spoczywała na beneficjencie 
prowadzącym rekrutację do projektu. 

— W regulaminach określono m.in. kryterium premiujące beneficjentów (oraz uczestników) 
dotyczące utworzenia przez uczestników, którzy otrzymają wsparcie finansowe, 

                                                      
42 Dalej: Wytyczne w zakresie monitorowania. 
43 Załącznik nr 11 do regulaminu konkursu. Dalej: Standardy udzielania wsparcia. 
44 Dalej: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności. 
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dodatkowych miejsc pracy. Określono, że uczestnicy, którzy zadeklarowali utworzenie 
dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, muszą zatrudnić pracowników na podstawie umowy o pracę, a beneficjent 
miał monitorować stan zatrudnienia na podstawie m.in. takich dokumentów jak umowy 
o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy), raporty ZUS ZUA czy też raporty ZUS RCA. 
P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił m.in., że zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania 
wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych 
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej mierzy liczbę osób, które 
po otrzymaniu środków z EFS podjęły działalność gospodarczą oraz pracowników 
zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę. Podał, że z uwagi na definicję 
zawartą w ww. Wytycznych, IZ RPO nie wskazywała dodatkowych warunków, które 
należało spełnić, aby osobę zatrudnioną przez uczestnika, który otrzymał dotację, wykazać 
w tym wskaźniku. IZ RPO podczas weryfikacji wniosku o płatność nie weryfikowała 
faktycznego zatrudnienia pracowników zatrudnianych przez uczestników, wykazanych przez 
beneficjenta w ww. wskaźniku rezultatu. 

W regulaminach konkursów nie wprowadzono zapisów uniemożliwiających podawanie 
zanonimizowanych danych pracowników przez uczestników45. P.o. dyrektora DW EFS 
wyjaśnił m.in., że osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach utworzonych przez uczestników 
projektów nie stanowiły bezpośrednich odbiorców wsparcia, nie były więc uczestnikami 
projektów w świetle zapisów Wytycznych w zakresie monitorowania i dane tych osób 
nie mogły być przetwarzane w systemie SL2014 w ramach modułu monitorowania 
uczestników. Podał, że w opinii IZ RPO zanonimizowane dokumenty są podstawą 
do zweryfikowania faktycznego zatrudnienia pracownika, a wykazanie pełnych danych 
osobowych nie jest konieczne. 

— W regulaminach nie sprecyzowano zasad postępowania beneficjentów w przypadku, 
gdy uczestnik projektu, deklarujący na etapie rekrutacji zatrudnienie pracownika 
(i otrzymujący za to premiujące punkty), faktycznie nie zatrudni pracownika. P.o. dyrektora 
DW EFS podał, że zgodnie z regulaminem46 uczestnik zobowiązany był m.in. 
do umożliwienia weryfikacji i kontroli dokumentów potwierdzających fakt utworzenia miejsca 
pracy w ramach udzielonego wsparcia. Zatem w sytuacji, gdy uczestnik deklarował 
na etapie rekrutacji zatrudnienie pracowników i otrzymał za to punkty premiujące, 
a następnie ich nie zatrudnił, można uznać, że naruszył powyższe zapisy regulaminu.  

— We wzorze formularza rekrutacyjnego, który powinien być stosowany przez 
beneficjentów, opracowanym przez IZ RPO (w regulaminach), zobowiązano uczestnika 
projektu m.in. do złożenia oświadczenia, że zawarte w formularzu informacje są zgodne 
z prawdą oraz stanem faktycznym i że jest świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznania wynikające z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny47. Powyżej 
wskazany przepis nie miał zastosowania w odniesieniu do uczestników projektów wsparcia. 
Zakres podmiotowy art. 233 § 1 kk. dotyczył składania zeznań w charakterze świadka. 
Z kolei art. 233 § 6 k.k. nie miał zastosowania, ponieważ przepisy ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-202048 nie przewidują składania oświadczeń pod rygorem 
odpowiedzialności karnej przez uczestników projektów. Z ww. ustawy wynika, 
że oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 
składa wyłącznie beneficjent (art. 37 ust. 4 ww. ustawy), kandydaci na ekspertów oraz 
eksperci (art. 68a ust. 4 i 9 ww. ustawy). 

                                                      
45 Np. zobowiązujących uczestników wsparcia do odebrania od pracownika, którego chce zatrudnić, zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w ramach projektu, pod rygorem nieuwzględnienia pracownika, który nie wyrazi zgody, we wskaźnikach 
projektu. 
46 Tj. Standardami udzielania wsparcia (w tym: Minimalnym zakresem regulaminu przyznawania środków finansowych 
na rozwój przedsiębiorczości). 
47 Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm. W obydwu ww. regulaminach błędnie przytoczono treść tego przepisu odnośnie 
do zatajenia nieprawdy (powinno być: prawdy). Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć 
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei zgodnie z § 6 tego artykułu przepisy § 1-3 
oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość 
odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
48 Dz. U. z 2018 r. poz. 1431. 
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P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił m.in., że IZ RPO opracowała ww. oświadczenie na bazie 
doświadczenia z POKL, a także, że inne instytucje realizujące wsparcie (w ramach 
np. PO WER49) posługują się również oświadczeniami dla uczestników, które uwzględniają 
pouczenie o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego. Podał, że pouczenie 
ma pełnić rolę prewencyjną i przyczynić się do większej ostrożności i świadomości 
uczestników przy składaniu oświadczeń, a IZ RPO nie może korzystać z mechanizmów 
prawnych, które nie są uregulowane w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020, zapobiegających składaniu fałszywych oświadczeń przez uczestników projektu. 
IZ RPO, w przypadku wypłaty środków dofinansowania beneficjentowi, dotyczących kosztu 
udziału w projekcie uczestnika niespełniającego warunków kwalifikowalności 
(np. po stwierdzeniu złożenia nieprawdziwego oświadczenia) będzie dochodziła zwrotu 
środków dofinansowania od beneficjenta50. 

(akta kontroli, tom I str. 275-291, 427-441; tom III str. 3-20, 183-625, tom IV str. 166-197, 
497-499) 

1.11. W Standardach udzielania wsparcia podano m.in., że uczestnicy projektu rozliczają 
wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto 
(łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT, czy też nie. 
W konsekwencji takiego uregulowania oraz odpowiednich zapisów we wzorze umowy 
o udzieleniu wsparcia finansowego, podatek od towarów i usług dotyczący uczestnika 
uznawano za kwalifikowalny w projekcie. Przyjęcie powyższego rozwiązania wynikało 
z interpretacji zapisów punktu 6 rozdziału 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, 
zgodnie z którym Wytyczne nie miały zastosowania do wydatków ponoszonych przez 
uczestników projektów i ostatecznych odbiorców.  

W wyniku kontroli programów operacyjnych przez unijne i krajowe służby audytowe 
w 2017 r., w szczególności dotyczących projektów, w ramach których udzielano wsparcia 
osobom fizycznym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, audytorzy uznali, że podatek 
VAT, który może być w jakikolwiek sposób odzyskany przez uczestnika, który otrzymał 
dotację na działalność gospodarczą, powinien być uznany za niekwalifikowalny, jeżeli 
uczestnik miał prawną możliwość jego odzyskania51. W związku z interpretacją Komisji 
Europejskiej (KE), zgodnie z którą podatek VAT powinien stanowić wydatek 
niekwalifikowalny zawsze, gdy produkty będące efektem realizacji projektu będą 
wykorzystywane przez jakikolwiek podmiot do działalności opodatkowanej, uprawniającej 
do ubiegania się o zwrot VAT, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r. wprowadziło m.in. zmiany dotyczące 
kwalifikowalności podatku VAT. Wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym IZ miały 
możliwość ograniczenia kwalifikowalności podatku VAT. 

W dniu 13 czerwca 2018 r., w związku ze skierowaniem przez KE do władz polskich pisma 
ostrzegającego (Warning letter) wynikającego z zastrzeżeń audytorów ETO dotyczących 
niekwalifikowalności podatku VAT i występowania podwójnego finansowania, MIiR52 
skierowało do marszałków województw prośbę o wstrzymanie certyfikacji wydatków 
we wszystkich programach operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS 
w odniesieniu do działań polegających na dofinansowaniu zakładania działalności 
gospodarczej i doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy53. 

W celu ponownego uruchomienia certyfikacji wydatków IZ RPO podjęła działania 
naprawcze zgodnie z zaleceniami MIiR, których kluczowym elementem była korekta 
systemowa, przyczyniająca się do ponownego uruchomienia certyfikacji. W związku 
z niekwalifikowalnością podatku VAT, wydatki UE we wnioskach o płatność dotyczących 
                                                      
49 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 
50 W latach 2016-2018 IZ RPO (w zakresie związanym z EFS) nie składała zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez uczestników projektów, wynikających z art. 233 ustawy Kodeks karny oraz wynikających z innych 
przepisów tej ustawy (w związku ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń). 
51 Bez względu na fakt, czy uczestnik odzyskał podatek VAT, czy też nie. 
52 Pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Pawła Chorążego z dnia 13 czerwca 2018 r., znak 
DZF-I.7640.2.2018.MKa. 
53 W Warning letter (z 17 maja 2018 r.) m.in. Komisja poinformowała o defektach w funkcjonowaniu systemu zarządzania 
i kontroli w programach (niezapewnienie wymogów wynikających z art. 72 lit. c i h oraz art. 125 ust. 4 lit. a ust. 5 i 6 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) oraz wezwała do wdrożenia 
działań zapobiegawczych. 
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RPO WL skorygowano o kwotę 5 542 035,45 zł. Korekta dotyczyła: działania 9.3 
(4 974 166,86 zł), działania 10.2 (39 044,78 zł) i działania 11.3 (528 823,81 zł) oraz została 
wykazana w deklaracji wydatków za okres do 19 grudnia 2018 r., zatwierdzonej przez 
Instytucję Certyfikującą 30 grudnia 2018 r. i przekazanej w tym samym dniu do KE. 

W regulaminie konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18 (w 2018 r.) IZ RPO określiła, 
że podatek VAT, który może być w jakikolwiek sposób odzyskany przez uczestnika projektu, 
otrzymującego dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, powinien być uznany 
za niekwalifikowalny. Uczestnik został zobowiązany do przedstawienia w biznesplanie 
i wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego planowanych wydatków bez podatku VAT, 
tj. w kwotach netto. MIiR, oceniając przyjęty przez IZ RPO sposób wypłaty dotacji w kwocie 
pomniejszonej o równowartość podatku od towarów i usług, uznało je za rozwiązanie, 
w którym nie występowało ryzyko podwójnego finansowania podatku VAT54.  

(akta kontroli, tom I str. 506-533, tom III str. 13-15) 

1.12. Badanie próby 35 dokumentacji, związanej z wyborem projektów w ramach konkursu 
ogłoszonego w 2016 r., wykazało, że postępowania w sprawie wyboru projektów 
prowadzone były zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.  

 (akta kontroli, tom I str. 253-256, 273-274; tom II str. 2-20, 560-607, 620, 739-742) 

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

1. Niezgodnie z zapisami RPO WL określono: 

— w załączniku 2 do SZOOP obowiązującego w okresie dziesięciu miesięcy od 23 lutego 
do 27 grudnia 2016 r.: 

• wartości docelowe wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 
w działaniu 9.3 (4 774 osób) i działaniu 9.6 (224 osoby), tj. zawyżono o 224 osoby 
w stosunku do wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego dla PI8iii określonej 
w RPO WL z 10 marca 2015 r. (4 774 osób), 

• wartości pośrednie i docelowe wskaźnika produktu Liczba osób pozostających bez 
pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 
w programie w działaniu 9.3 (odpowiednio 1 698 i 3 791) i 9.6 (70 i 187), które 
wykazano niezgodnie z przyjętymi wartościami: dla działania 9.3 (odpowiednio 1 688 
i 3 800) i 9.6 (80 i 178). 

— w załączniku 2 do SZOOP obowiązującego przez dziewięć miesięcy, od dnia 17 kwietnia 
2018 r. (na koniec 2018 r. i w trakcie kontroli NIK) do 28 stycznia 2019 r., suma wartości 
pośrednich w działaniu 9.3 (2 442) i w działaniu 9.6 (80) wskaźnika produktu Liczba 
osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie wynosiła 2 522 osób i była zawyżona o 80 osób 
w stosunku do wartości pośredniej wskaźnika produktu (2 442) określonej w RPO WL 
w ramach wykonania osi priorytetowej 9. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-202055 
podstawę systemu realizacji programu operacyjnego stanowi m.in. szczegółowy opis osi 
priorytetowych programu operacyjnego. 

P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił m.in., że zaistniałe w 2016 r. rozbieżności pomiędzy 
załącznikiem 2 do SZOOP a zapisami RPO WL w zakresie wartości docelowej wskaźnika 
rezultatu, a zaistniałe w 2018 r. — w zakresie wartości pośredniej wskaźnika produktu, 
wynikały z omyłkowego nieobniżenia wartości wskaźników w działaniu 9.3, przy 
wyodrębnianiu wartości dla działania 9.6. Omyłkowo także zostały wprowadzone w SZOOP 
w 2016 r. wartości pośrednie i docelowe wskaźnika produktu dla działań 9.3 i 9.6. Wyjaśnił 
                                                      
54 NIK: W piśmie MIiR z dnia 10 października 2018 r. (znak: DZF-IV.7610.60.2018.IK), w odpowiedzi na zapytanie Urzędu 
z dnia 13 lipca 2018 r., poinformowano m.in., że w przypadku udzielania i rozliczania dotacji w kwotach netto nie występuje 
ryzyko podwójnego finansowania podatku VAT. W ocenie MIiR było to alternatywne rozwiązanie wobec proponowanego przez 
Ministerstwo, jednak dopuszczalne, ze względu na fakt, że ostateczna decyzja co do przyjętego sposobu rozliczania 
ww. projektów należała do poszczególnych instytucji zarządzających programami operacyjnymi. 
55 Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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także, że rozbieżność w SZOOP z dnia 17 kwietnia 2018 r. została skorygowana 
w aktualizacji SZOOP z 29 stycznia 2019 r. 

 (akta kontroli, tom I str. 109-240, 427, 455-458; tom III str. 122-140; tom V str. 2-4) 

2. Nierzetelnie opracowano załączniki do regulaminu konkursu 
nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16: 

— We wzorze umowy o dofinansowanie nie określono możliwych przypadków odstąpienia 
od sankcji zwrotu środków finansowych przez beneficjenta w przypadku niedopełnienia 
obowiązku sporządzenia i przedstawienia Prezesowi UOKiK sprawozdań z udzielonej 
pomocy publicznej, mimo że nieprawidłowe realizowanie tego obowiązku uznawano 
w praktyce za uchybienie niepociągające za sobą skutków finansowych dla beneficjentów. 

Postanowienia § 20 ust. 12 umów o dofinansowanie przewidywały, że w przypadku 
stwierdzenia na etapie weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli projektu niedopełnienia 
przez podmiot udzielający pomocy obowiązków, wynikających z udzielania pomocy 
publicznej (w tym obowiązku sporządzania i przekazywania Prezesowi UOKiK sprawozdań 
o udzielonej pomocy, o czym stanowił § 20 ust. 9 umowy), wydatki objęte pomocą miały 
zostać uznane za niekwalifikowalne i konieczne było dokonanie ich zwrotu wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zapisy te nie zostały 
faktycznie zrealizowane, pomimo że IZ RPO stwierdziła w trakcie kontroli dwóch 
beneficjentów niedopełnienie obowiązku sporządzenia i przedstawienia Prezesowi UOKiK 
sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej. Potraktowano to jako uchybienia 
niepociągające za sobą skutków finansowych dla beneficjentów. 

P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił, że skontrolowani beneficjenci dopełnili innych obowiązków 
związanych z udzielaniem pomocy de minimis, w tym wynikających z obowiązujących 
przepisów oraz regulaminu konkursu. IZ uznała, iż uchybienia, polegające na nieprzesłaniu 
odpowiednich sprawozdań prezesowi UOKiK, wymagają podjęcia działań naprawczych. 
Beneficjenci wdrożyli zalecenia pokontrolne niezwłocznie i przesłali sprawozdania 
do UOKiK. Dopiero niezastosowanie się przez beneficjentów w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia im Informacji pokontrolnych skutkowałoby zastosowaniem sankcji w postaci 
uznania wydatków za niekwalifikowalne. Przesłanie sprawozdań nieterminowo, po kontroli 
przeprowadzonej przez IZ RPO, nie wynikało bezpośrednio z zamierzonej opieszałości 
beneficjentów, ale z trudności technicznych. P.o. dyrektora DW EFS zauważył, że umowy 
o dofinansowanie projektów zawierają zapisy obowiązujące beneficjenta, które jednakże nie 
mogą być stosowane w oderwaniu od aktualnie obowiązującego stanu prawnego56.  

— W § 1 ust. 4 Minimalnego wzoru umowy o udzieleniu wsparcia sformułowano błędny 
zapis, w którym zobowiązano uczestnika do wykorzystania (zamiast rozliczenia57) dotacji 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło 
zakończenie wykorzystywania środków finansowych. Mogło to rodzić problemy 
z wyegzekwowaniem od uczestników terminowego rozliczenia dotacji. 

— Ustalone przez IZ wzory dokumentów nie zawierały odpowiednich zapisów 
przeciwdziałających sytuacjom podwójnego sfinansowania tych samych wydatków środkami 
publicznymi pochodzącymi z różnych źródeł. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle 
z innych środków publicznych znajdowało się jedynie w formularzu rekrutacyjnym i było 
składane przez kandydatów, niebędących jeszcze uczestnikami projektu58. Wobec upływu 
średnio około 108 dni od momentu przystąpienia do projektu do podpisania umowy 
o udzielenie wsparcia59, oświadczenia składane wyłącznie na etapie rekrutacji nie 
zapewniały przeciwdziałania nieprawidłowościom i potencjalnym wyłudzeniom, polegającym 
na wielkokrotnym rozliczaniu tych samych wydatków ze środków publicznych pochodzących 

                                                      
56 Przepisy 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 publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871), jak również ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) nie przewidują konsekwencji 
w przypadku niezłożenia w terminie sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis do UOKiK przez pomiot jej udzielający. 
57 Zgodnie z pkt 3.3.1 Standardów umowa o udzieleniu wsparcia powinna zawierać m.in. zobowiązanie uczestnika projektu do 
rozliczenia otrzymanych środków we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym 
nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości. 
58 Z wyjątkiem sytuacji, w których przystąpienie do projektu nastąpiło w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego. 
59 Średni okres obliczony na podstawie danych SL2014 dla 4 373 uczestników (zbiór nie zawierał dat złożenia formularzy 
rekrutacyjnych, które zazwyczaj były wcześniejsze od dat przystąpienia do projektu). 
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z różnych źródeł, uzyskanych w okresie po złożeniu oświadczenia w formularzu 
rekrutacyjnym. 

P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił, że kandydaci zazwyczaj zgłaszali się do projektów 
z konkretnym pomysłem na planowaną działalność, w związku z czym mieli świadomość, 
w jakim zakresie będą ubiegać się o wsparcie i czy nie ubiegają się już o środki na tożsame 
wsparcie z innych źródeł. Złożenie oświadczenia oznaczało, zdaniem p.o. dyrektora, 
że uczestnik na żadnym etapie prowadzenia działalności gospodarczej nie może korzystać 
równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków sfinansowanych 
ze środków otrzymanych w ramach projektu. P.o. dyrektora DW EFS stwierdził też, 
że zasady konkursu nie zabraniały beneficjentom żądania od uczestników, bezpośrednio 
przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia, złożenia dodatkowych oświadczeń 
o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych. 

NIK nie podziela powyższego stanowiska. Na dzień złożenia takiego oświadczenia 
kandydat nie prowadził działalności gospodarczej, niejednokrotnie nie miał sporządzonego 
biznesplanu (który przygotowywany był dopiero w trakcie udziału w projekcie), a więc też 
i wiedzy, jakie wydatki zamierza sfinansować z dotacji. Dokumenty składane beneficjentowi 
na etapie aplikowania do udziału w projekcie nie przesądzały, jakie wydatki zostaną 
ostatecznie pokryte ze środków publicznych w ramach działania 9.360, stąd też kandydaci 
nie mogli złożyć wiążącego oświadczenia o niekorzystaniu z innych środków publicznych, 
przeznaczonych na pokrycie tych konkretnych wydatków. Treść oświadczenia61 odnosiła się 
do stanu bieżącego; uczestnik nie oświadczał, że nie ubiega się (i nie będzie ubiegał) 
o środki publiczne pochodzące z innych źródeł, nie zobowiązywał się też jednoznacznie 
do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w przypadku ich pozyskania.  

— Treść oświadczenia kandydata, zamieszczona we wzorze formularza rekrutacyjnego, nie 
potwierdzała, że osoba aplikująca do projektu nie prowadziła działalności na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, co było jednym 
z warunków kwalifikowalności udziału w projekcie.  

P.o. dyrektora DW EFS nie wyjaśnił przyczyn błędnego ustalenia przez IZ treści wzoru 
formularza rekrutacyjnego, podkreślił jednocześnie, że beneficjent musiał przestrzegać 
wymagań dotyczących grupy docelowej. 

— Postanowienia § 7 ust. 1, 4-5 wzoru umowy o udzieleniu wsparcia zakładały, że dla 
dokonania wydatków nieprzewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
stanowiącym integralną część biznesplanu, lub dokonania przesunięć środków 
przekraczających 10% kwoty ujętej w danej pozycji harmonogramu, uczestnik powinien 
uprzednio pisemnie wystąpić do beneficjenta o wprowadzenie takich zmian i uzyskać jego 
pisemną zgodę62, a następnie strony powinny zawrzeć aneks do umowy, pod rygorem 
nieważności. IZ nie wprowadziła do wzoru umowy zapisów, wskazujących na obowiązek 
zwrotu środków wydatkowanych przez uczestnika niezgodnie z harmonogramem – pomimo, 
że w myśl pkt 3.3.1 Standardów udzielania wsparcia umowa miała zawierać takie 
postanowienia63. Podobnych zapisów nie było też we wzorach umów przyjętych przez 
beneficjentów w projektach. W konsekwencji brak było podstawy do żądania zwrotu 
od uczestników, którzy w rozliczeniu dotacji wykazali wydatki istotnie różniące się 
od harmonogramu rzeczowo-finansowego, a nie uzyskali wcześniej pisemnej zgody 
beneficjenta na wprowadzenie takich zmian i nie aneksowali umowy o udzieleniu wsparcia.  

— Zgodnie ze Standardami udzielania wsparcia podstawę przekazania wsparcia 
pomostowego stanowiła umowa zawarta z uczestnikiem projektu, która miała określać 
                                                      
60 Wprawdzie niektórzy kandydaci wskazywali w formularzu rekrutacyjnym wydatki przewidywane do sfinansowania środkami 
z dotacji, jednak zapisy takie nie były wiążące na etapie faktycznego udzielaniu wsparcia (umowa o wsparcie odwoływała się 
do biznesplanu, natomiast wydatki przewidziane w biznesplanie nieraz różniły się od tych ujętych w formularzu rekrutacyjnym). 
61 Oświadczam, że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych (…) przeznaczonych na pokrycie tych samych 
wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Otrzymane dofinansowanie nie stanowi 
wkładu własnego w innych projektach. 
62 Zmiany nieprzekraczające 10% kwoty ujętej w danej pozycji wymagały jedynie pisemnego poinformowania beneficjenta. 
63 Zgodnie z pkt 3.3.1 Standardów udzielania wsparcia, umowa o udzieleniu wsparcia powinna zawierać co najmniej 
zobowiązanie uczestnika projektu do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 ust. 1 
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jeżeli otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z 
biznesplanem, w szczególności w sytuacji, gdy zakupiono towary lub usługi nieujęte w zestawieniu towarów lub usług 
przewidzianych do zakupienia (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w tej umowie). 
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w szczególności sposób weryfikacji wydatkowanych środków. W ustalonym przez 
IZ minimalnym wzorze umowy o dofinansowanie określono jedynie, że przekazanie 
pierwszej transzy wsparcia pomostowego nastąpi po podpisaniu umowy, a następnych 
transz – po udokumentowaniu przez uczestnika opłacenia składek ZUS. Zapisy umowne nie 
zawierały natomiast postanowień pozwalających na ustalenie, czy przekazane uczestnikowi 
środki wsparcia pomostowego zostały faktycznie wydatkowane i na jakie cele (tj. czy były 
one zgodne z biznesplanem i wnioskiem o przyznanie pomocy, czy były związane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy nie doszło do podwójnego finansowania 
wydatków środkami publicznymi64). 

Odnosząc się do wskazanych wyżej ustaleń kontroli NIK, p.o. dyrektora DW EFS stwierdził, 
że jednym z podstawowych założeń konkursu było wybranie beneficjentów posiadających 
doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Określone przez IZ wzory dokumentów, 
niezbędnych na etapie realizacji projektów, zawierały jedynie minimalne wymogi dotyczące 
obowiązków beneficjentów i uczestników projektów; beneficjenci mieli prawo rozszerzać 
zapisy w ww. dokumentach – również w oparciu o posiadane doświadczenie – w celu 
bardziej efektywnego wykorzystania dofinansowania.  

Zdaniem NIK, to nie beneficjent, lecz IZ jako instytucja odpowiedzialna za rzetelne 
przygotowanie dokumentacji konkursowej powinna zapewnić, aby w minimalnych wzorach 
umów znalazły się zapisy gwarantujące prawidłowe wydatkowanie otrzymanych przez 
uczestników środków finansowych.  

 (akta kontroli, tom I str. 204-522, tom IV str. 14-197, 341-374) 

W działaniu 9.3 priorytetu inwestycyjnego 8iii IZ RPO określiła kwotę na wsparcie 
oraz wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie diagnozy stanu rozwoju 
przedsiębiorczości w województwie lubelskim. W 2018 r. zwiększono kwotę i wartości 
wskaźników w PI8iii w RPO WL, uwzględniając duże zapotrzebowanie na środki wsparcia 
ze strony beneficjentów i uczestników projektów. Ogłoszono dwa konkursy w zakresie 
wsparcia bezzwrotnego w związku z potrzebą zapewnienia wykorzystania środków 
w perspektywie finansowej 2014-2020. Zasady wsparcia określono w regulaminach zgodnie 
z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i nie wprowadzono 
dodatkowych ograniczeń, obowiązujących beneficjentów, w zakresie udzielania 
dofinansowania. Regulamin konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 nie został 
sporządzony wystarczająco rzetelnie. W SZOOP obowiązującym w okresie dziesięciu 
miesięcy w 2016 r. oraz dziewięciu miesięcy w latach 2018-2019 wartości dwóch 
wskaźników (rezultatu bezpośredniego oraz produktu) zostały określone niezgodnie 
z obowiązującym RPO WL. 

2. Monitorowanie realizacji projektów i osiągniętych 
rezultatów wsparcia w ramach działania 9.3 RPO WL 

2.1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w priorytecie Inwestycyjnym 8iii zawarto 
z beneficjentami ogółem 83 umowy o dofinansowaniu projektów, w tym 81 umów w ramach 
działania 9.3 i dwie w ramach działania 9.6. Spośród 81 umów w działaniu 9.3 jedna została 
zawarta w trybie pozakonkursowym, 80 w trybie konkursowym (w wyniku konkursu 
nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16). 

Wynikająca z projektów działania 9.3 łączna liczba zakładanych uczestników projektu, 
którzy mieli otrzymać środki na działalność gospodarczą, wynosiła 4 872, w tym (po odjęciu 
zakładanych 185 uczestników wsparcia w formie zwrotnej) liczba uczestników, którzy mieli 
otrzymać bezzwrotne środki finansowe, wyniosła 4 687. Według projektów uczestnicy 
ci (4 687) mieli otrzymać środki finansowe dotacji i wsparcia pomostowego w łącznej kwocie 
183 385 668,60 zł (w tym wsparcie pomostowe: 75 733 248,33 zł) i zatrudnić łącznie 944 
pracowników na umowę o pracę65. Łączna liczba zakładanych uczestników projektu, 
posiadających status osoby odchodzącej z rolnictwa, wynosiła 256 osób. Średnio 

                                                      
64 Mogło to dotyczyć np. wydatków sfinansowanych środkami wsparcia pomostowego oraz dotacją udzieloną przez 
beneficjenta; składek ZUS opłaconych ze środków wsparcia pomostowego, na które uczestnik otrzymał później ze środków 
PFRON refundację, jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, itp. 
65 W projekcie pozakonkursowym założono dodatkowo zatrudnienie 48 pracowników przez uczestników. 

Ocena cząstkowa 

Obszar 
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faktycznego 
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w projekcie zakładano wsparcie finansowe dla 59 uczestników, od 40 uczestników 
do 124 w poszczególnych projektach. 

Łączny koszt całkowity projektów konkursowych (w zakresie wsparcia bezzwrotnego) 
w działaniu 9.3 wynosił 231 525 245,59 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 
219 925 197,10 zł66. Przypadający na uczestnika koszt całkowity projektu wynosił 
od 27,4 tys. zł do 65,0 tys. zł (średnio 49,8 tys. zł), a koszt dofinansowania od 26,0 tys. zł 
do 61,8 tys. zł (średnio 47,3 tys. zł). 

Do końca grudnia 2018 r. przewidziano zakończenie 31 (38,8%) projektów (konkursowych) 
o łącznym koszcie całkowitym 84 168 653,42 zł (36,4%), w tym koszcie dofinansowania 
79 960 220,68 zł67. Założono w nich objęcie wsparciem finansowym 1 639 osób w łącznej 
kwocie dotacji i wsparcia pomostowego 66 175 655,24 zł (w tym wsparcie pomostowe 
28 821 180,32 zł). Przewidziano w nich, że uczestnicy zatrudnią na umowę o pracę 332 
pracowników, a także, że w grupie uczestników 92 osób będzie miało status osoby 
odchodzącej z rolnictwa. 

(akta kontroli, tom III str. 45, 642-647) 

2.2. Na dzień 31 grudnia 2018 r., według danych IZ RPO (z 11 stycznia 2019 r.), w działaniu 
9.3 liczba uczestników projektów, którzy otrzymali bezzwrotne środki na działalność 
gospodarczą, wynosiła 4 335 osób, tj. 92,5% liczby zakładanej we wszystkich projektach 
konkursowych68. W liczbie tej było 2 187 uczestników, którzy zadeklarowali się jako osoby 
bierne zawodowo. Uczestnicy zatrudnili w ramach projektów 696 pracowników (73,7% liczby 
planowanej do zatrudnienia we wszystkich projektach). Liczba uczestników projektu, którzy 
mieli status osoby odchodzącej z rolnictwa i otrzymali dotację, wyniosła 275 osób 
(tj. o 19 osób więcej niż zakładano we wszystkich projektach); udzielono im wsparcia 
finansowego w wysokości 6 273 264,81 zł. 

Udzielona uczestnikom kwota bezzwrotnych środków finansowych (dotacji i wsparcia 
pomostowego) wyniosła 146 206 175,68 zł (146 286 175,68 zł łącznie ze wsparciem 
zwrotnym), w tym kwota wsparcia pomostowego 47 367 952,73 zł (32,4%). Poniesiony 
i rozliczony koszt całkowity projektów konkursowych (wydatki kwalifikowalne) wyniósł 
184 980 335,60 zł (razem ze wsparciem zwrotnym 189 598 899,78 zł), w tym koszt 
przyznanego dofinansowania 176 125 549,40 zł (łącznie ze zwrotnym 180 513 185,37 zł)69. 
Udział kwoty bezzwrotnych środków finansowych udzielonych uczestnikom w łącznej 
kwocie dofinansowania wyniósł 83,0%, a w całkowitym koszcie projektów — 79,0%. 
W łącznej kwocie zakontraktowanych środków finansowych rozliczony koszt całkowity 
wynosił 79,9%, a koszt dofinansowania w odniesieniu do kosztu założonego we wszystkich 
projektach — 80,1%. Do końca 2018 r. rozliczono siedem projektów na łączną kwotę 
13 950 399,03 zł wydatków kwalifikowalnych. 

(akta kontroli, tom III str. 647-654) 

Wśród projektów zakończonych w ramach działania 9.3 nie było projektów, które nie 
osiągnęły zakładanych wskaźników. W siedmiu projektach osiągnięto wyższe niż zakładano 
wskaźniki rezultatu bezpośredniego Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej i wynosiły one od 114% 
do 134% (tj. więcej od 7 do 20 osób; łącznie więcej o 73 osoby). 

Według wyjaśnień p.o. dyrektora DW EFS, część beneficjentów zgłaszała problemy 
z rekrutacją osób, ponieważ w trakcie realizacji okazało się, że niektóre z projektów cieszyły 
się mniejszym zainteresowaniem niż pierwotnie zakładano. Problemy te nie wpłynęły 
na osiągnięcie zakładanych wskaźników, a jedynym skutkiem była konieczność zmiany 
okresu realizacji projektów.  

(akta kontroli, tom I str. 442-444) 

                                                      
66 W tym wkład UE: 196 796 458,61 zł; udział budżetu państwa: 23 128 738,49 zł. 
67 W tym wkład UE: 71 543 355,35 zł; udział budżetu państwa: 8 416 865,33 zł. 
68 Dodatkowo jeden uczestnik otrzymał w projekcie pozakonkursowym środki finansowe w formie zwrotnej, łącznie 4 336 osób. 
69 Kwota poniesionego i rozliczonego kosztu wkładu UE w projektach konkursowych 157 605 987,12 zł (łącznie ze wsparciem 
zwrotnym 161 531 766,67 zł). Kwota poniesionego i rozliczonego kosztu udziału budżetu państwa 18 519 562,28 zł (łącznie 
18 981 418,7 zł). 
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2.3. Na dzień 31 grudnia 2018 r. IZ RPO wykazała osiągnięcie70 następujących wartości 
zakładanych wskaźników produktu i rezultatu dla priorytetu inwestycyjnego 8iii (zmienionych 
lub wprowadzonych w RPO WL z 24 lipca 2018 r.): 

—  Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie — 4 373 osoby, tj. 61,02% realizacji wartości 
docelowej w 2023 r. (7 167 osób); 

—  Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych 
na podjęcie działalności gospodarczej w programie — 1 osoba, tj. 0,54% realizacji 
wartości docelowej w 2023 r. (185 osób); 

— Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie — 0 osób (planowane 228 osób w 2023 r.); 

—  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej — 5 070 miejsc, tj. 55,97% realizacji wartości docelowej 
w 2023 r. (9 059);  

Osiągnięto także następującą wartość wskaźnika pośredniego Liczba osób pozostających 
bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 
w programie określonego w ramach wykonania OP9 — 4 373 osoby, tj. 179,07% realizacji 
wartości zakładanej do osiągnięcia w 2018 r. (2 442 osób). 

(akta kontroli, tom I str. 470; tom III str. 43-65; 141-166) 

2.4. Spośród łącznej liczby 4 373 osób, które otrzymały bezzwrotne środki finansowe 
na podjęcie działalności gospodarczej (wykazanych we wskaźniku produktu), 4 335 osób 
otrzymało środki w ramach działania 9.3 (w tym 2 372 w 2017 r. i 1 963 w 2018 r.), 
a 38 osób w ramach działania 9.6 (w 2018 r.). Osoby te zarejestrowały działalność 
gospodarczą w 2017 r. (2 353 osoby w ramach działania 9.3) i w 2018 r. (1 982 osoby 
w działaniu 9.3 i 38 osób w działaniu 9.6; łącznie 2 020). 

Według danych IZ RPO łączna liczba pracowników zatrudnionych przez uczestników 
projektu — przedsiębiorców wynosiła na koniec 2018 r. 696 osób (wszystkie w ramach 
działania 9.3). Uczestnicy zatrudnili 225 pracowników w 2017 r. i 471 w 2018 r. 

Wśród 4 373 osób, które otrzymały bezzwrotne środki, było: 2 157 bezrobotnych 
zarejestrowanych (49,32%; w działaniu 9.3 — 2 140), 2 612 kobiet (59,73%; 9.3 — 2 592), 
294 osób niepełnosprawnych (6,78%; 9.3 — 293), 1 197 osób długotrwale bezrobotnych 
(27,37%; 9.3 — 1 194), 2 618 osób o niskich kwalifikacjach (59,87%; 9.3 — 2 598), 
922 osoby w wieku powyżej 50 roku życia (21,08%; 9.3 — 909). W łącznej grupie ww. 4 373 
osób było także 178 osób w wieku powyżej 65 roku życia (4,07%; 9.3 — 174). 

IZ RPO nie posiadała danych dotyczących liczby osób, które otrzymały bezzwrotne środki 
finansowe i prowadziły lub nie działalność gospodarczą przez wymagany okres roku. 
Wynikało to, według informacji IZ RPO, z tego, że system SL2014 nie uwzględniał zbierania 
danych w tym zakresie, a monitorowanie prowadzenia przez uczestników działalności 
gospodarczej należało do kompetencji beneficjentów. 

W łącznej liczbie 4 335 osób, które prowadziły działalność w ramach projektów działania 
9.3, najwięcej zamieszkiwało na terenie powiatów: miasta Lublin (830), powiatu lubelskiego 
(401), miasta Biała Podlaska (259), miasta Chełm (202), powiatu łukowskiego i chełmskiego 
(po 198). Najmniej osób otrzymujących dotację zamieszkiwało na terenie powiatów: 
janowskiego (27), włodawskiego (34; powiat z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia 
w 2015 r.), parczewskiego (46), ryckiego (62) i opolskiego (78). 

(akta kontroli, tom I str. 459-462) 

2.5. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonanie planu finansowego RPO WL (z 24 lipca 2018 r.) 
w ramach priorytetu inwestycyjnego 8iii w porównaniu do innych działań i osi priorytetowych 
przedstawiało się następująco: 

—  w przypadku priorytetu inwestycyjnego 8iii (działanie 9.3 i 9.6) na łączną kwotę 
planowanej alokacji z UE, tj. 83 793 787 euro (360 547 906,70 zł71) kwota środków 
finansowych z UE wynikająca z zawartych umów (zakontraktowanych projektów) 

                                                      
70 W informacji kwartalnej z realizacji RPO WL 2014-2020 w obszarze EFS z dnia 17 stycznia 2019 r., według stanu na dzień 
31 grudnia 2018 r. i metodologii obliczania wskaźników przyjętej na potrzeby ww. sprawozdania. 
71 Według kursu euro 4,3028 zł. 
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wyniosła 51 364 720,08 euro (221 012 117,57 zł), tj. 61,30% alokacji; kwota 
zatwierdzonych wniosków beneficjentów o płatność — 37 864 048,49 euro 
(162 921 427,83 zł), tj. 45,19%; a kwota certyfikowanych wydatków — 36 235 180,95 
euro (154 043 768,30 zł), tj. 43,24%; 

— kwota środków EFS planowana na PI8iii była druga pod względem wielkości po PI8i72 
(93 239 009,00 euro); wartość zakontraktowanych środków (według zawartych umów) 
trzecia po PI8i i PI9i73; kwoty zatwierdzonych wniosków beneficjentów o płatność oraz 
certyfikowanych wydatków były najwyższe spośród innych priorytetów EFS, wysoki też 
był wskaźnik procentowy zatwierdzonych wniosków o płatność i certyfikowanych 
wydatków na tle innych priorytetów inwestycyjnych;  

— na wysokie wskaźniki kwot zatwierdzonych wniosków o płatność i certyfikowanych 
wydatków w priorytecie inwestycyjnym 8iii wpływ miała realizacja działania 9.3; o ile 
wskaźnik kontraktacji w działaniu 9.6 był wyższy niż w 9.3 (79,13%; 60,75%), to procent 
zatwierdzonych wniosków i certyfikowanych wydatków w działaniu 9.3 kształtował się 
na poziomie 45%, podczas gdy w 9.6 odpowiednio 12,92% i 6,81%;  

—  spośród środków finansowych ogółem przeznaczonych na PI8iii (98 580 926 euro; 
424 174 008,39 zł) zakontraktowano 60 429 082,49 euro (260 014 256,14 zł), 
zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 44 647 067,01 euro (192 107 399,93 zł74), 
certyfikowano 42 629 624,74 euro (181 227 962,57 zł)75; 

— wskaźnik certyfikowanych środków finansowych ogółem w działaniu 9.3 w RPO WL 
(44,36%) był jednym z najwyższych wśród innych działań w osiach priorytetowych 
finansowanych z EFS (9, 10, 11 i 12), a wysokość certyfikowanych środków 
(42 429 389,94 euro; 180 366 562,01 zł) — najwyższa; wskaźnik ten, razem 
ze wskaźnikiem certyfikacji działania 9.1 (49%; PI8i) w znaczącym stopniu wpłynął 
na wartość wskaźnika certyfikacji osi priorytetowej 9 Rynek pracy w wysokości 31,62% 
i usytuował wskaźnik certyfikowanych wydatków dla tej osi na pierwszym miejscu wśród 
wszystkich 14 osi priorytetowych RPO WL; jednocześnie kwota certyfikowanych 
wydatków dla tej osi (84 005 459,66 euro; 357 743 312,56 zł) była druga pod względem 
certyfikacji po osi priorytetowej 376; 

— łączna kwota środków finansowych RPO WL wynosiła 2 624 656 683 euro 
(11 293 372 775,61 zł), kwota zakontraktowana: 2 098 028 230,70 euro 
(9 027 395 871,04 zł) — 79,94%; kwota zatwierdzonych wniosków beneficjentów 
o płatność: 436 220 936,96 euro (1 876 971 447,54 zł) — 16,62%; kwota 
certyfikowanych wydatków: 499 563 226,92 euro (2 131 482 031,55 zł) — 19,03%; 
w kwotach tych środki finansowe ogółem na PI8iii stanowiły odpowiednio: 3,76%, 2,88%, 
10,23% i 8,5%. 

(akta kontroli, tom I str. 463-469; tom III str. 39-42) 

2.6. Według kwartalnego sprawozdania BGK z dnia 28 stycznia 2019 r.77 na koniec 2018 r., 
w ramach projektu pozakonkursowego w działaniu 9.3 zrealizowano wydatki kwalifikowalne 
na kwotę 4 387 635,97 zł, która stanowiła 25% realizacji postępu finansowego projektu. 

Harmonogram realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie78 wskazywał, 
że wybór pośrednika finansowego powinien odbyć się w pierwszym półroczu 2017 r., odbył 
się 14 marca 2018 r., tj. po ponad ośmiu miesiącach od wskazanego we wniosku terminu. 
Opóźnieniu uległo również uruchomienie instrumentów finansowych, które planowane było 
do 31 grudnia 2017 r., a rozpoczęło się po 14 marca 2018 r.  

P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił m.in., że opóźnienia w realizacji projektu wynikały 
z długotrwałego procesu uzgadniania dokumentacji przetargowej z BGK dotyczącej wyboru 
pośredników finansowych, a IZ RPO monitoruje działania BGK, który prowadzi wzmożoną 

                                                      
72 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo. 
73 Aktywne włączenie. 
74 Wydatki kwalifikowalne z zatwierdzonych wniosków o płatność: 191 260 497 zł. 
75 Wskaźniki procentowe podobne jak w przypadku środków finansowych z UE. 
76 87 841 904,98 euro (378 133 076,90 zł); Oś Priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw (finansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 
77 W trakcie kontroli NIK, sprawozdanie było weryfikowane przez IZ RPO. 
78 Aktualizacja BGK 27 marca 2017 r. Akceptacja IZ 19 kwietnia 2017 r. 
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kampanię informacyjno-promocyjną o dostępnych produktach pożyczkowych i podejmuje 
rozmowy z beneficjentem w celu uzyskania informacji w zakresie realizacji projektu.  

Do końca 2018 r. BGK udzieliła pożyczek w ramach instrumentu zwrotnego na podjęcie 
działalności gospodarczej pięciu osobom z zaplanowanych 185, na łączną kwotę 
67 885,25 zł (utworzono pięć miejsc pracy z zaplanowanych 233). Kwoty pożyczek wynosiły 
od 40 tys. zł (jedna osoba) do 80 tys. zł (cztery osoby). 

P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił m.in., że niska wartość osiągniętego na koniec 2018 r. 
wskaźnika osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych wynikała z nowej, pilotażowej 
formy finansowania wsparcia, w ramach której pełne uruchomienie pożyczek wymaga 
więcej czasu. Istotnymi elementami wdrożenia ww. formy są również trwające działania 
informacyjno-promocyjne. Z doświadczenia IZ RPO wynika, że uruchamianie nowych 
działań jest bardzo czasochłonne, a opóźnienia w początkowym okresie realizacji są częste 
z uwagi na konieczność zapoznania się grupy docelowej z zasadami udzielania wsparcia.  

W styczniu 2019 r. BGK zaproponował zmiany m.in. w zakresie zwiększenia kwoty pożyczki 
w ramach działania 9.3 z 80 tys. do 100 tys. zł, a co za tym idzie, obniżenia liczby 
ostatecznych odbiorców planowanych do objęcia wsparciem do poziomu 159 osób, a także 
rozszerzenia grupy docelowej o osoby do 29 roku życia. W trakcie kontroli NIK możliwość 
ich wprowadzenia podlegała konsultacjom z Departamentem Zarządzania RPO Urzędu.  

Odnośnie harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie, 
p.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił, że nie był on aktualizowany od momentu podpisania 
umowy o finansowaniu, ze względu na długotrwały proces uzgadniania dokumentacji 
przetargowej i problemy pośrednika finansowego z rekrutacją grupy docelowej, które 
skutkowały ciągłymi zmianami realizacji projektu. BGK na bieżąco aktualizował 
harmonogram. Biorąc pod uwagę dużą liczbę zmian i czasochłonność procesu aktualizacji 
wniosku o dofinansowanie, zmiany harmonogramu dokonywane były w sposób cykliczny. 
W związku z kolejnymi zgłaszanymi przez BGK zmianami, wniosek o dofinansowanie miał 
być zaktualizowany po akceptacji ww. zmian. W marcu 2019 r. IZ RPO była na etapie 
uzgadniania zmian w Strategii Inwestycyjnej w zakresie grupy docelowej.  

(akta kontroli, tom II str. 21-126, 550-559, 610-616, 649-650, 742-745, tom III str. 63) 

2.7. Według danych na dzień 1 marca 2019 r. sześć umów na łączną kwotę dofinansowania 
30 754 679,1 zł, zawartych z pięcioma beneficjentami wybranymi w ramach konkursu 
w działaniu 9.3, przeprowadzonego w 2016 r., zostało rozwiązanych. Powodem było m.in. 
nieprzedłożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w wyznaczonym terminie, 
kilkukrotnie przedłużanym przez IZ RPO (dwa projekty), prośby beneficjentów o rozwiązanie 
umów ze względu na trudności w zrekrutowaniu założonej grupy uczestników (trzy projekty) 
oraz prośba beneficjenta o rozwiązanie umowy w związku z odmową IZ RPO dotyczącą 
przesunięcia terminu realizacji projektu o cztery miesiące (jeden projekt).  

(akta kontroli, tom II str. 602, 606, 701-738) 

2.8. W świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowalności warunkiem kwalifikowalności 
uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów uprawniających do udziału 
w projekcie79 i niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków80. 

IZ RPO do końca 2018 r. nie prowadziła działań audytowych pod kątem możliwości 
udzielenia wsparcia osobom niekwalifikującym się do projektów, realizowanych w ramach 
osi priorytetowej 9 lub możliwości podwójnego finansowania wydatków uczestnikom 
wsparcia. Nie weryfikowano osób, którym udzielono dotacji w ramach działania 9.3, 
pod kątem ich przystępowania do innych projektów jako osoby bierne zawodowo (takie 
osoby nie posiadały tego statusu, ponieważ posiadały status osoby pracującej).  

W projektach, wybranych do kontroli z działania 9.3, IZ RPO nie stwierdziła przypadków 
złożenia przez uczestników oświadczeń niezgodnych z prawdą. W trakcie czynności 
kontrolnych prowadzonych w siedzibie beneficjenta, w celu zweryfikowania 
kwalifikowalności uczestników, badano przede wszystkim fakt posiadania przez beneficjenta 
dokumentów potwierdzających status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, które miały 
formę zaświadczenia albo oświadczenia uczestnika. IZ RPO, na podstawie ustawy 

                                                      
79 Podrozdział 8.2 pt. „Kwalifikowalność uczestników projektu”. 
80 Podrozdział 6.7 pt. „Zakaz podwójnego finansowania”. 



 

21 

o systemie ubezpieczeń społecznych, nie posiadała także dostępu do bazy danych ZUS, 
w której mogłaby potwierdzić prawdziwość oświadczeń składanych przez uczestników 
projektu lub kandydatów na uczestników projektu81. 

Za weryfikację dokumentów składanych przez uczestników oraz weryfikację 
kwalifikowalności uczestników odpowiedzialny był beneficjent. Beneficjenci nie zwracali się 
do IZ RPO o pomoc w zweryfikowaniu oświadczeń osób biernych zawodowo. Spośród 
projektów działania 9.3, według informacji posiadanej przez IZ RPO, w przypadku jednego 
projektu wpłynęła do Urzędu skarga informująca o złożeniu przez jednego z uczestników 
oświadczenia niezgodnego z prawdą82. 

 (akta kontroli, tom I str. 444-447, tom IV str. 207-340) 

W trakcie kontroli NIK w DW EFS podjęto, w oparciu o dane systemu SL2014, działania 
audytowe pod kątem możliwości udzielenia wsparcia osobom niekwalifikującym się 
do projektów realizowanych w ramach OP9 lub możliwości podwójnego finansowania 
wydatków uczestnikom wsparcia, a także występowania osób, które otrzymały dotacje 
i prowadziły działalność gospodarczą, jako osób niepracujących w innych projektach 
finansowanych z EFS. Wyniki badań przeprowadzonych w DW EFS były następujące: 

— W wyniku działań przeprowadzonych w dniach 15-18 stycznia 2019 r. stwierdzono fakt 
wielokrotnego udzielenia dotacji trzem osobom w ramach różnych projektów 
(zakwestionowane zostały cztery dotacje). Nie stwierdzono innych przypadków 
udzielenia wsparcia osobom niekwalifikującym się do projektów realizowanych 
w ramach OP9. 

— W wyniku działań przeprowadzonych w dniach 29-31 stycznia 2019 r. stwierdzono fakt 
wystąpienia 11 odbiorców dotacji, którzy otrzymali wsparcie w innych projektach (osoby 
te zostały zrekrutowane jako bezrobotne lub bierne zawodowo). Wykryte 
nieprawidłowości dotyczyły działania 9.1 i 11.1, w związku z czym o ww. wynikach 
działań audytowych poinformowane zostały również osoby odpowiedzialne 
za monitorowanie działań w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie (Instytucji 
Pośredniczącej). 

P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił m.in., że tego typu działania audytowe mogą służyć 
wyłącznie do stwierdzenia wystąpienia nadużycia, a IZ RPO nie ma możliwości 
zapobiegania przypadkom wyłudzeń ze strony uczestników projektów, gdyż dane w SL2014 
rejestrowane są dopiero po wystąpieniu zdarzenia (np. udzieleniu dotacji) oraz 
przekazywane są do IZ RPO przez beneficjentów z opóźnieniem (w związku 
z trzymiesięcznym okresem sprawozdawczym). Dodatkowo w SL2014 dostęp do danych, 
jaki posiada IZ RPO, ograniczony jest tylko do osi 9, 10, 11 i 12. Wyjaśnił także, że IZ RPO 
przed rokiem 2019 nie prowadziła tego rodzaju działań audytowych w systemie SL2014 
z uwagi na fakt, iż w Oracle BI (środowisko raportujące SRHD) udostępnienie folderu 
zawierającego dane uczestników projektów nastąpiło dopiero w dniu 27 grudnia 2018 r. 

Minister Inwestycji i Rozwoju poinformował, że w grudniu 2018 r. Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju udostępniło wszystkim uprawnionym instytucjom systemu wdrażania dane 
dotyczącej uczestników projektów w ramach aplikacji raportującej (SRHD) w dodatkowej, 
nowej postaci, tj. w strukturach Hurtowni danych. Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji 
raportującej (SRHD) było wynikiem prac rozwojowych centralnego systemu 
teleinformatycznego i nastąpiło z inicjatywy Ministerstwa. Podkreślił, że modyfikacja nie 
miała wpływu na już funkcjonującą możliwość weryfikacji uczestników projektów przez 
instytucje, gdyż do tego momentu (tj. grudnia 2018 r.) wszystkie uprawnione instytucje 
systemu wdrażania posiadały pełny dostęp do odpowiednich danych uczestników projektów 
w aplikacjach: głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014); raportującej 
centralnego systemu teleinformatycznego (SRHD; raporty w oparciu o tzw. obszar STG). 

(akta kontroli, tom I str. 447-453; tom III str. 141; tom V str. 22, 32-34) 

                                                      
81 W świetle art. 50 ust. 3a i ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.) 
uprawnienia dostępu do danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego, będącego uczestnikiem projektu wsparcia z EFS 
i na koncie płatnika składek, posiadają minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw pracy, 
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 
82 Zgodnie z informacją beneficjenta sprawą zajęła się komenda powiatowa policji, a także prokuratura. IZ RPO stwierdziła na 
etapie weryfikacji wniosku o płatność wydatki niekwalifikowalne związane z uczestniczką projektu. 
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2.9. IZ RPO do końca 2018 r. przeprowadziła kontrole u 35 beneficjentów. U 21 stwierdziła 
uchybienia lub nieprawidłowości w przestrzeganiu zasad realizacji projektów, z czego 
w pięciu przypadkach wiązały się one z koniecznością zwrotu kwot nieprawidłowo 
wydatkowanych (wysokość korekt wyniosła od 1,2 tys. zł do 6,6 tys. zł; łącznie 19,8 tys. zł). 
Stwierdzono błędy w zakresie: udzielania pomocy de minimis (dziewięciu beneficjentów)83, 
stosowania zasady konkurencyjności przy dokonywaniu wydatków (sześciu), dopełnienia 
obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych (dziewięciu)84, oznaczania 
lub opisywania dowodów księgowych (trzech) oraz angażowania personelu zgodnie 
z wnioskiem o dofinansowanie (jeden). 

(akta kontroli, tom IV str. 9-13) 

2.10. NIK przeprowadziła analizę danych pochodzących z systemu SL201485 i dotyczących 
uczestników projektów w działaniach 9.3 i 9.6, pod kątem występowania ewentualnych 
przypadków, w których dany uczestnik skorzystał ze wsparcia na założenie i rozwój 
przedsiębiorstwa, otrzymując pomoc równolegle od kilku różnych beneficjentów (badanie 
prowadzone w trakcie kontroli niezależnie od analogicznych działań IZ RPO), wykazała trzy 
osoby, które łącznie uczestniczyły w 10 projektach w działaniu 9.3, a w siedmiu uzyskały 
dotacje i wsparcie pomostowe (były to te same osoby, które zidentyfikowała IZ w wyniku 
działań audytowych). Ustalono, że uczestnik M.H. ubiegał się o dotacje u trzech 
beneficjentów; jeden z nich po przeprowadzeniu oceny biznesplanu nie udzielił 
mu dofinansowania, natomiast dwóch kolejnych przyznało i wypłaciło środki dotacji oraz 
finansowego wsparcia pomostowego. Dwóch kolejnych uczestników było ze sobą 
spokrewnionych: Z.B. przystąpił do trzech projektów; w jednym zrezygnował z ubiegania się 
o dotację i nie złożył biznesplanu, natomiast pozyskał wsparcie od dwóch innych 
beneficjentów. Jego syn, D.B., przystąpił do czterech projektów realizowanych 
w działaniu 9.3; od trzech beneficjentów uzyskał wsparcie na założenie działalności 
gospodarczej.  

Zgodnie ze stanowiskiem IZ RPO, zaprezentowanym w wyjaśnieniach p.o. dyrektora 
DW EFS (złożonych na potrzeby kontroli NIK), w przypadku gdy osoba otrzymała wsparcie 
w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w innym projekcie, nie 
wpisywała się już w typ wsparcia w projekcie w ramach działania 9.3, którym było udzielenie 
wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 
W związku z tym osoba taka nie powinna otrzymać kolejnej dotacji, gdyż byłaby ona 
finansowaniem bieżącej działalności, a nie udzieleniem wsparcia na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Decyzja o uznaniu wydatków za niekwalifikowalne podejmowana 
miała być indywidualnie, po analizie konkretnego przypadku. W przypadku udzielenia 
środków finansowych powinna decydować kolejność chronologiczna podpisania umów 
o udzieleniu wsparcia finansowego z kolejnymi beneficjentami (na etapie podpisywania 
umowy uczestnik projektu miał świadomość, czy ubiega się o środki na rozpoczęcie 
działalności czy też na finansowanie działalności gospodarczej, na której rozpoczęcie 
otrzymał już zobowiązanie sfinansowania na podstawie umowy).  

(akta kontroli, tom IV str. 155-158, 177-182, tom VI str. 3-583, tom VII str. 2-146) 

Wskazani trzej uczestnicy otrzymali od siedmiu beneficjentów dotacje w łącznej wysokości 
160,5 tys. zł oraz wsparcie pomostowe (finansowe i niefinansowe) w łącznej wysokości 
85,0 tys. zł (całkowity koszt udziału w projektach był wyższy i obejmował wydatki związane 
m.in. z doradztwem i szkoleniami, na które skierowano uczestników na wstępnych etapach 
projektów). W trakcie kontroli NIK jeden z beneficjentów złożył wniosek o płatność, w którym 
uwzględnił fakt rozwiązania z D.B. umowy o wsparcie i dokonany przez tego uczestnika 
zwrot środków dotacji i pomocy pomostowej (łącznie 31 660 zł)86; korekta uwzględniona 
we wniosku przez beneficjenta (31 668 zł) nie pokrywała m.in. należnych odsetek. 

                                                      
83 W tym: trzech nieterminowo przesłało sprawozdania z udzielonej pomocy Prezesowi UOKiK, zaś dwóch w ogóle nie 
przesłało sprawozdań do dnia kontroli IZ RPO; w pozostałych przypadkach wystąpiły inne błędy. 
84 Najczęściej chodziło o przekazanie przez beneficjenta danych osobowych uczestników partnerowi projektu, bez uprzedniego 
poinformowania o tym fakcie IZ RPO. 
85 Przekazanych przez IZ RPO na potrzeby kontroli NIK, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
86 Beneficjent w ramach prowadzonego monitoringu i kontroli działalności D.B. ustalił, że uzyskał on już pomoc de minimis 
od innego beneficjenta, zalecił mu zatem wyjaśnienie tej sprawy. W odpowiedzi uczestnik rozwiązał umowę o dofinansowanie 
(podając jako przyczynę sprawy osobiste) i zwrócił otrzymane wsparcie beneficjentowi, który prowadził ww. działania 
wyjaśniające. 
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W kwietniu 2019 r. IZ RPO skierowała do trzech innych beneficjentów pisma informujące 
o niekwalifikowalności wydatków poniesionych w związku z udziałem D.B., Z.B. i M.H. 
w realizowanych przez nich projektach (dotyczyło to przypadków, w których przed 
podpisaniem danej umowy o udzieleniu wsparcia uczestnik miał już przyznane środki przez 
innego beneficjenta). Od beneficjentów zażądano zwrotu pełnej równowartości kosztów 
poniesionych w związku z udziałem tych osób w projektach, a więc kosztów obejmujących 
zarówno dotacje i wsparcie pomostowe, jak i wydatki poniesione na wcześniejszych 
etapach (związane m.in. ze szkoleniami, czy doradztwem), koszty pośrednie sfinansowane 
z dofinansowania oraz należne odsetki. Kwota tych roszczeń wyniosła łącznie 126 333,99 zł 
(bez odsetek). 

Dyrektor DW EFS Małgorzata Siewierska-Lodowska wyjaśniła, że trzej beneficjenci zostali 
wezwani do zwrotu dofinansowania wykorzystanego na wydatki niekwalifikowalne, 
natomiast w odniesieniu do czwartego, który wykazał we wniosku o płatność korekty 
związane z rozwiązaniem umowy z D.B., w momencie zatwierdzania wniosku o płatność 
beneficjent zostanie wezwany przez IZ do zwrotu pozostałej nienależnej kwoty, wraz 
z odsetkami. Przygotowywane są również zawiadomienia do organów ścigania 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa — zostaną one wysłane już po otrzymaniu 
zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwań przez beneficjentów.  

Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Piotr Grabarczyk poinformował, że 
planowanie kontroli odbywało się zgodnie z Rocznym Planem Kontroli RPO WL na lata 
2014-2020, w oparciu o analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. IZ RPO 
przeprowadziła kontrole u czterech z siedmiu beneficjentów, którzy udzielili ww. trzem 
uczestnikom dotacji, jednak osoby te nie znalazły się w badanych losowych próbach, bądź 
też nie zostały jeszcze – na dzień kontroli IZ – zrekrutowane do danego projektu. Oddział 
Kontroli RPO ds. EFS87, nie posiadał uprawnień do samodzielnego przeprowadzania 
kontroli krzyżowych projektów (dokonywania kontroli dokumentacji uczestników biorących 
udział jednocześnie w kilku projektach).  

 (akta kontroli, tom IV str. 355-360, 375-402, tom VI str. 3-583, tom VII str. 2-146) 

Ustalenia kontroli NIK wykazały również trzy przypadki udzielenia wsparcia na założenie 
działalności gospodarczej osobom, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
przystąpienie do projektów posiadały wpisy w CEIDG, świadczące o prowadzonej lub 
zawieszonej działalności gospodarczej. Zgodnie z zasadami określonymi w SZOOP 
i w regulaminie konkursu, osobom takim nie mogło być udzielone wsparcie projektowe.  

Dyrektor DW EFS wyjaśniła, że po otrzymaniu od kontrolerów NIK informacji 
o ww. przypadkach IZ podjęła działania, zmierzające do zebrania dodatkowego materiału 
dowodowego, który pozwoliłby na ocenę zasadności udziału uczestników w projektach. 
Do zakończenia kontroli NIK działania te nie zostały zakończone.  

(akta kontroli, tom IV str. 159, 344, 360-361) 

2.11. Z analizy danych systemu SL2014 wynikało, że wśród 4 373 uczestników, którzy 
otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projektach w działaniach 9.3 
i 9.6, większość (59,7%) stanowiły kobiety. Średni wiek osób objętych wsparciem wynosił 
43 lata (najmłodsi przedsiębiorcy mieli ukończone 30 lat, zaś najstarsi – 88 lat). Połowa 
uczestników (49,5%) w chwili przystąpienia do projektu miała ukończone od 30 do 39 lat; 
niemal co czwarty (23,7%) – od 40 do 49 lat, 15,4% osób miało od 50 do 59 lat, a pozostałe 
11,4% było starsze. Co jedenasty z nowych przedsiębiorców ukończył wiek emerytalny88. 

Założone przedsiębiorstwa działały w różnych branżach, przy czym niektóre z nich cieszyły 
się podobną popularnością wśród uczestniczek i uczestników, natomiast inne były chętniej 
wybierane przez osoby danej płci. Biorąc pod uwagę kody Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), kobiety najczęściej decydowały się na prowadzenie działalności w branży handlu 
hurtowego, detalicznego i naprawy pojazdów (dotyczyło to 17,9% uczestniczek), pozostałej 
działalności usługowej (15,8%), czy działalności w zakresie usług administrowania 
i działalności wspierającej (15,0%). Według podklas działalności, kobiety jako przeważający 

                                                      
87 Funkcjonujący od 24 marca 2019 r. w strukturze Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, a we wcześniejszym 
okresie – Departamentu Wdrażania EFS. 
88 Przyjmując wiek emerytalny wynoszący: 60 lat – dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, uczestników takich było odpowiednio: 319 
i 75; łączna ich liczba 394 stanowiła 9,0% ogółu 4 373 uczestników. 
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profil działalności gospodarczej najczęściej wskazywały 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe 
zabiegi kosmetyczne (dotyczyło to co dziewiątej z uczestniczek, tj. 11,1%); kolejne profile 
cieszące się popularnością dotyczyły: 81.21.Z – Niespecjalistycznego sprzątania budynków 
i obiektów przemysłowych (4,6%), 47.91.Z – Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez 
domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (4,4%), 85.59.B – Pozostałych pozaszkolnych form 
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (3,9%) czy 74.20.Z – Działalności fotograficznej 
(3,1%). Z kolei aż 36,7% firm zakładanych przez mężczyzn działało w branży budownictwa, 
na kolejnych miejscach znalazły się: handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów 
(16,6%), przetwórstwo przemysłowe (11,7%). Mężczyźni najczęściej zakładali firmy 
zajmujące się: 43.39.Z – Wykonywaniem pozostałych robót wykończeniowych (9,7% 
uczestników), 45.20.Z – Konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych (8,9%), 43.33.Z 
– Posadzkarstwem, tapetowaniem i oblicowaniem ścian (4,2%), 81.30.Z – Działalnością 
usługową związaną z zagospodarowywaniem terenów zieleni (3,9%), 43.22.Z – 
Wykonywaniem instalacji wod.-kan., cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (3,6%). 

Trzy osoby w chwili przystąpienia do projektów miały ukończone 80 lat. Przedsiębiorstwa 
przez nie założone miały zajmować się: działalnością usługową związaną z poprawą 
kondycji fizycznej (jedna firma), pomocą społeczną bez zakwaterowania dla osób 
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (jedna), pozostałymi pozaszkolnymi formami 
edukacji (jedna). Dwie pierwsze firmy funkcjonowały przez rok (wpisy wykreślono najpóźniej 
kilkanaście dni po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności), natomiast ostatnia – 
przez rok i cztery miesiące. 

(akta kontroli, tom IV str. 4-8, 505-506, 510) 

Spośród 4 373 uczestników, 324 (7,4%) posiadało adres zamieszkania tożsamy 89 
z osobami, które również otrzymały dotację na założenie działalności gospodarczej 
w ramach tego samego lub innego z projektów realizowanych w działaniu 9.3 lub 9.6; 
w większości przypadków (227 z 324) osoby te nosiły również identyczne nazwiska90. 
Przypadki takie wystąpiły w 67 projektach. W 27 projektach (tj. w co trzecim) udział 
uczestników powiązanych adresem i nazwiskiem wynosił co najmniej 10%, natomiast 
w trzech projektach (3,8% wszystkich) udział takich uczestników przekraczał 20% populacji 
(w jednym z projektów udział ten sięgał 32%, co oznacza, że co trzeci z nowych 
przedsiębiorców miał w rodzinie osobę, która również założyła firmę, korzystając z takiego 
wsparcia). W jednym przypadku pod jednym adresem mieszkało czworo uczestników, 
w 10 innych – po trzy osoby korzystające z dotacji, a w 145 kolejnych – po dwie osoby, 
które założyły nowe firmy.  

Oprócz ww. grupy 324 uczestników, kolejną 405-osobową (9,3%) stanowili najbliżsi sąsiedzi 
— oznacza to, że z dotacji z projektów (tych samych lub różnych) korzystały osoby 
mieszkające w tej samej nieruchomości91, lecz w różnych lokalach. Spośród tych 405 osób, 
jedynie w przypadku czterech wystąpiła zbieżność nazwisk. 

(akta kontroli, tom IV str. 4-8, 507-509) 

2.12. Pomimo, że zasady ustalone w konkursie nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 
przewidywały, że uczestnik jest zobowiązany do uzyskania wpisu do CEIDG lub Krajowego 
Rejestru Sądowego po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a jednocześnie przed podpisaniem umowy 
z beneficjentem, nie we wszystkich projektach przestrzegano tej zasady. Według danych 
SL201492, sytuacja taka wystąpiła w 8,9% przypadków, w których działalność gospodarcza 
(wg wpisu do CEIDG) została rozpoczęta już po podpisaniu umowy o wsparcie93. 
P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił, że sytuacja taka nie była traktowana jako nieprawidłowość, 
wskazana przez IZ RPO kolejność działań miała charakter porządkujący, a istotą było 

                                                      
89 Biorąc pod uwagę dane wprowadzone do systemu SL2014 i zbieżność podanych przez uczestników adresów, 
z dokładnością do: gminy, miejscowości, ulicy, numeru budynku i numeru lokalu. 
90 W grupie pozostałych 97 uczestników, w 91 przypadkach różnica nazwisk mogła wynikać ze zmiany stanu cywilnego 
i nazwiska panieńskiego (pod danym adresem występowały same uczestniczki, bądź uczestniczka i uczestnik). 
91 Biorąc pod uwagę dane wprowadzone do systemu SL2014 i zbieżność podanych przez uczestników adresów, 
z dokładnością do gminy, miejscowości, ulicy i numeru budynku. 
92 Na dzień 28 stycznia 2019 r. 
93 W 23,6% podpisanie umowy i dokonanie wpisu odbyło się w tym samym dniu, zaś w 67,5% podpisanie umowy o wsparcie 
odbyło się po rozpoczęciu działalności gospodarczej. 
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rozpoczęcie i prowadzenie przez uczestnika działalności gospodarczej przez co najmniej 
12 miesięcy.  

Wobec niejednoznacznego uregulowania przez IZ RPO zasad i terminu na rozliczenie 
wsparcia, jak również sankcji za niedotrzymanie tego terminu, długi odstęp czasu pomiędzy 
założeniem działalności gospodarczej, a późniejszym podpisaniem umowy o wsparcie94, 
wydatkowaniem i rozliczeniem dotacji, mógł rodzić wątpliwości, czy uczestnik w ogóle 
prowadził (i był w stanie prowadzić) w tym okresie działalność gospodarczą, nie posiadając 
środków trwałych, wyposażenia, towarów lub efektów usług, niezbędnych do prowadzenia 
tej działalności gospodarczej95. Ponadto realny okres, w którym uczestnik posiadał już 
wyposażenie, środki trwałe, czy towary niezbędne do prowadzenia działalności 
gospodarczej i nabyte ze środków dotacji, a jednocześnie był zobowiązany postanowieniami 
umowy do prowadzenia tej działalności, skracał się do kilku miesięcy (gdyż wymóg odnosił 
się do 12 miesięcy, liczonych od dnia uzyskania wpisu do CEIDG)96. 

P.o. dyrektora DW EFS zwrócił uwagę, że po nabytych doświadczeniach IZ RPO 
w kolejnych konkursach wprowadziła nowe zasady, zgodnie z którymi po otrzymaniu decyzji 
o przyznaniu wsparcia uczestnik ma podpisać umowę z beneficjentem, natomiast wypłata 
dotacji nastąpi w terminie wskazanym w umowie, po przedłożeniu przez uczestnika 
dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 (akta kontroli, tom IV str. 5-8, 154-155, 171-174) 

2.13. Badanie losowo dobranej próby 32 uczestników-przedsiębiorców zamieszkałych pod 
tymi samymi adresami (po dwie osoby z jednym adresem zamieszkania, tj. 16 par), 
w oparciu o dane z CEIDG97, wykazało m.in., że: 

—  wśród nich było 11 par osób z identycznym nazwiskiem (22 osoby, na ogół osoby 
w podobnym wieku, w dwóch przypadkach różnica wieku 14 i 38 lat); cztery spośród 
16 par uczestniczyło w tym samym projekcie (8 osób), w pozostałych przypadkach 
osoby z danej pary uczestniczyły w różnych projektach; 

— według stanu na dzień 6 marca 2019 r., spośród ww. 32 zarejestrowanych 
przedsiębiorców, w przypadku 30 z nich upłynął 12 miesięczny obowiązkowy okres 
prowadzenia działalności pod rygorem zwrotu środków, u dwóch jeszcze nie upłynął98; 
w grupie 30 przedsiębiorców 15 było wykreślonych z CEIDG (50%), w tym w przypadku 
13 osób działalność została wykreślona w 13 miesiącu od rozpoczęcia (43,3%), 
a u 10 osób działalność przestała być prowadzona przez dwie osoby z pary (prawie 
bezpośrednio po 12 miesięcznym okresie prowadzenia); 

— analiza określenia przeważającej działalności gospodarczej w CEIDG w odniesieniu 
do par osób powiązanych adresowo wskazuje, że tylko w przypadku jednej pary osób 
określenie działalności było identyczne we wpisach do CEIDG (pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji; osoby o identycznych nazwiskach; różnica wieku 28 lat99), w jednym 
podobne (np. naprawa i konserwacja komputerów/sprzedaż detaliczna komputerów), 
w pozostałych przypadkach rodzaj prowadzonej działalności istotnie się różnił; 

— wśród badanych osób powiązanych adresem i nazwiskiem były dwie pary osób w wieku 
około 70 lat100, które wykreśliły działalność gospodarczą w 13 miesiącu od jej 
rozpoczęcia, (jedna para: mężczyzna w wieku 71 lat — działalność w zakresie wynajmu 
i dzierżawy samochodów; kobieta, 67 lat — działalność w zakresie utrzymania porządku; 
druga para: mężczyzna, 76 lat — działalność usługowa wspomagająca transport, 
kobieta, 70 lat — działalność tłumaczeniowa); 

                                                      
94 W dziewięciu przypadkach, różnica tych dat przekraczała dwa miesiące i wynosiła od 62 do 113 dni. 
95 Np. D. B. przystąpił do projektu w dniu 7.08.2017 r. Działalność gospodarczą rozpoczął 1.12.2017 r., natomiast umowę 
z beneficjentem podpisał 28.02.2018 r. Pomimo, że w biznesplanie (do którego odwoływały się postanowienia umowne) 
przewidziano wydatkowanie dotacji do końca 2017 r., uczestnik przedłożył rozliczenie dotacji dopiero 30.04.2018 r., wykazując 
wydatki dokonane w marcu i kwietniu 2018 r. (pięć miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej). 
96 W podanym wyżej przykładzie, po rozliczeniu dotacji uczestnik był zobowiązany do prowadzenia działalności jeszcze przez 
siedem miesięcy, do końca listopada 2018 r. 
97 Badanie na dzień 5 marca 2019 r. 
98 Wskazani dwaj przedsiębiorcy nie zawiesili i nie wykreślili działalności gospodarczej na dzień badania. 
99 Jedna osoba (68 lat) po okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności, wykreśliła ją z CEIDG (zaprzestanie po 12 dniach od 
zakończenia rocznego okresu), druga (31 lat) — posiadała wpis aktywny w CEIDG i nie minął jeszcze 12 miesięczny okres 
prowadzenia działalności. 
100 Otrzymały dotacje w ramach jednego projektu. 
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—  w przypadku jednej osoby stwierdzono naruszenie przez beneficjenta, określonej 
w regulaminie konkursu, zasady kwalifikowalności uczestników, tj. nieprzyjmowania 
do projektu osób zarejestrowanych w CEIDG w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu: uczestniczka przystąpiła do projektu po pięciu 
miesiącach od zaprzestania prowadzenia poprzednio prowadzonej (od 2013 r. do marca 
2017 r.) działalności gospodarczej101 w zakresie sprzedaży detalicznej komputerów, 
która była identyczna z działalnością jej męża — uczestnika innego projektu 
prowadzoną w okresie od września 2017 r. do września 2018 r. (wykreślił ją po 12 
miesiącach); nowo zarejestrowana działalność uczestniczki (w grudniu 2017 r.) 
figurowała w CEIDG w dniu badania NIK i dotyczyła naprawy i konserwacji komputerów. 

 (akta kontroli, tom III str. 142-182) 

Na podstawie badania dokumentacji dotyczącej ośmiu uczestników wsparcia z czterech par 
powiązanych adresem i/lub nazwiskiem i uczestniczących w różnych projektach (wybranych 
z ww. 32 osób na zasadzie doboru celowego), w oparciu o uzyskaną 
od beneficjentów dokumentację, stwierdzono, że uczestnicy nie wykazali do rozliczenia tych 
samych wydatków. Stwierdzono następujące zbieżności w dokumentacji: 

—  zapisy biznesplanu wskazanej powyżej uczestniczki zarejestrowanej w CEIDG 
w zakresie działalności dotyczącej naprawy i konserwacji komputerów stanowiły 
w przeważającej części powielenie zapisów biznesplanów jej męża102, tak samo zostało 
m.in. nazwane przedsięwzięcie (Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby uruchomienia 
działalności o charakterze handlowo-usługowym), wskazane zostały także te same kody 
PKD dotyczące przedmiotu i zakresu przedsięwzięcia, wpis do CEIDG różnił się 
w zakresie wyboru przeważającej działalności (uczestniczka podała 95.11.Z, uczestnik 
47.41.Z, jednak oboje taką działalność mieli wpisaną w CEIDG); w biznesplanach 
przewidzieli też analogiczne zakupy finansowane z dotacji, tj. samochód, towary 
(uczestniczka — dodatkowo laptop, uczestnik — maszyna do wyrobu pieczątek); 
z rozliczeń zakupów103 wynikało jednak, że zakupione towary i sprzęt były inne104. 
Uczestniczka, m.in. złożyła w trakcie rekrutacji oświadczenie, że nie rozpocznie 
prowadzenia działalności gospodarczej o tym samym profilu, co przedsiębiorstwo 
prowadzone przez członka rodziny, ani pod tym samym adresem105 (w CEIDG 
wskazane przez ww. osoby adresy różniły się, inne też było określenie przeważającej 
działalności); działalność uczestniczki była aktywna w CEIDG w dniu badania NIK106, 
działalność męża wykreślona w 13 miesiącu prowadzenia działalności; 

— zapisy biznesplanów dwóch uczestniczek powiązanych adresem i nazwiskiem (w wieku 
68 i 30 lat), prowadzących, w ramach różnych projektów, taką samą działalność 
w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji w tym samym miejscu 
zamieszkani, powielały się w dużej części; działalność starszej uczestniczki została 
wykreślona w 13 miesiącu prowadzenia działalności (działalność młodszej była aktywna 
w czasie badania NIK — uczestniczka prowadziła działalność przez dziewięć miesięcy); 
obydwie zaplanowały zakupienie takich samych towarów: komputera przenośnego, 
urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki przenośnej, samochodu osobowego107, jednak 
wskazały inne planowane kwoty zakupu. Na podstawie faktur zakupu tych towarów, 

                                                      
101 Uczestniczka projektu "MDG Doradztwo gospodarcze" Sp. z o.o. Projekt firma - kierunek praca, umowa o udzieleniu 
wsparcia nr MDG/9.3/36/1. Uczestniczka w formularzu rekrutacyjnym (podpisanym 25 maja 2017 r.) oświadczyła, że nie 
posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej m.in. w CEIDG w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu (poprzednia działalność wykreślona 4 marca 2017 r.). 
102 Zarejestrowanego w CEIDG w zakresie sprzedaży detalicznej komputerów (działalność przeważająca). 
103 Jeden beneficjent wyegzekwował od uczestnika zestawienie zakupionych towarów i usług, drugi, oprócz zestawienia, od 
uczestniczki także dokumenty księgowe potwierdzające dokonane zakupy. 
104 Na przykład: mąż zakupił używany Opel Zafira, żona — używany Chrysler Cruizer. 
105 Obowiązek wprowadzenia takiego oświadczenia wprowadził beneficjent, IZ RPO nie wprowadziła we wzorach druku 
takiego oświadczenia. 
106 Tj. po 15 miesiącach prowadzenia działalności. 
107 Młodsza, w związku z niższą ceną samochodu, zaplanowała jeszcze zakup projektora multimedialnego i inne zakupy. 
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znajdujących się u dwóch beneficjentów108 stwierdzono, że obydwie kobiety dokonały 
zakupu innych towarów takiego samego rodzaju109. 

(akta kontroli, tom III str. 626-633; tom V str. 5-11) 

2.14. Spośród łącznej liczby 4 373 osób, które otrzymały bezzwrotne środki finansowe 
na podjęcie działalności gospodarczej, na koniec marca 2019 r. 18-miesięczny okres 
prowadzenia działalności od dnia jej rozpoczęcia (w tym 12 miesięcy w ramach projektu 
oraz sześć miesięcy po zakończeniu okresu wymaganego pod rygorem zwrotu środków) 
minął w przypadku 1 184 osób. Badanie próby 231 osób wybranej z tej grupy110 wykazało, 
że 121 uczestników (52,4%) nadal posiadało aktywny wpis w CEIDG, natomiast 110 osób 
(47,6%) zawiesiło lub zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej (w tym: 
w 13 miesiącu prowadzenia działalności – 67 osób, tj. 60,9% z tych 110 osób). 

(akta kontroli, tom IV str. 5-8, 347, 500-504) 

2.15. IZ RPO i beneficjenci nie monitorowali prowadzenia działalności gospodarczej przez 
uczestników projektów po zakończeniu 12–miesięcznego okresu prowadzenia działalności. 
Wynikało to z braku takiego obowiązku. Efekty realizacji wsparcia w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości mierzył wskaźnik rezultatu długoterminowego EFS Liczba utworzonych 
mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego 
ustalony na poziomie 49%. Sposób pomiaru wskaźnika określiło MIiR w załączniku nr 6 
do Wytycznych w zakresie monitorowania. Zgodnie z przyjętymi zasadami, pomiaru 
wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dokonywała Instytucja Zarządzająca 
Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (tj. MIiR) w oparciu o dane pozyskane 
m.in. z rejestrów ZUS. IZ RPO w SZOOP oraz regulaminach konkursów nie uwzględniła 
innych wskaźników określających trwałość zatrudnienia uczestników po opuszczeniu 
projektów po okresie 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności w ramach projektu. 

Zgodnie z planem ewaluacji RPO WL w roku 2020 i 2023 zaplanowano do realizacji 
badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach 9 i 10 osi 
priorytetowej RPO WL 2014-2020”, które, według IZ RPO WL, powinno udzielić odpowiedzi 
m.in. na pytanie: Czy i w jakim stopniu wsparcie dedykowane osobom pozostającym bez 
pracy zainteresowanym założeniem działalności, przyczyniło się do zwiększenia liczby 
trwałych mikroprzedsiębiorstw? Która z form wsparcia — dotacja czy instrumenty zwrotne 
— okazała się bardziej skuteczna i efektywna?  

(akta kontroli, tom IV str. 196-197, 202-204) 

2.16. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą 
do 2030 r.) wskazywała na cele rozwoju województwa lubelskiego, które realizowane były 
m.in. poprzez regionalny program operacyjny. Przyjęta wizja rozwoju opierała się m.in. 
na prorozwojowym podejściu, zakładającym przyspieszenie przemian strukturalnych 
i pobudzenie aktywności gospodarczej. Według informacji Urzędu, wnioski z wdrażania 
RPO WL były jednym z priorytetowych elementów, rozpoczętego w 2019 r., procesu 
aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

(akta kontroli, tom IV str. 196-197, 205-206) 

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

1. Mimo posiadania informacji o nierealizowaniu przez BGK projektu pozakonkursowego 
(dotyczącego wsparcia zwrotnego) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
i przeprowadzeniu kontroli projektu, IZ RPO w latach 2017-2018 nie zobowiązała BGK 
do zaktualizowania wniosku o dofinansowanie. 

W latach 2017-2018 wystąpiły opóźnienia w realizacji projektu pozakonkursowego, które nie 
zostały wprowadzone do projektu. Dotyczyły one wyboru pośrednika finansowego, który 
powinien odbyć się w pierwszym półroczu 2017 r., a nastąpił 14 marca 2018 r. oraz 

                                                      
108 Beneficjenci wyegzekwowali faktury, mimo że nie mieli takiego obowiązku (w związku z tym można było stwierdzić 
jednoznacznie, że wydatki nie były takie same) 
109 Starsza uczestniczka zakupiła samochód Ford za 39 tys. zł (wydatki kwalifikowalne 20 tys. zł), laptop Lenovo za 2,3 tys. zł, 
urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC za 1 tys. zł; młodsza laptop Apple za 6,9 tys. zł, samochód Mazda za 12 tys. zł, 
urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP za 1,4 tys. zł. 
110 Z populacji 1 184 osób wyłączono 262 uczestników projektów kontrolowanych przez NIK (osoby te uwzględniono 
w badaniach prowadzonych u beneficjentów). Z pozostałych 922 osób wyznaczono, za pomocą losowania prostego, co 
czwartą z osób, które uczestniczyły w innych projektach. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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uruchomienia instrumentów finansowych, które planowane było do 31 grudnia 2017 r., 
a rozpoczęło się po 14 marca 2018 r. 

W 11 złożonych wnioskach o płatność BGK nie wykazywał problemów w realizacji projektu. 
Dopiero we wniosku o płatność złożonym 9 maja 2018 r. (za okres od 31 stycznia do 29 
kwietnia 2018 r.) podano informację, że nie była możliwa realizacja pierwotnie planowanego 
harmonogramu wdrażania projektu w 2017 r., jednak wniosek nie został zaktualizowany w 
tym zakresie111. W trakcie przeprowadzonej przez IZ RPO w dniach 9-11 maja 2018 r. 
kontroli BGK, kontrolujący nie stwierdzili niezgodności realizacji projektu z obowiązującym 
harmonogramem i wnioskiem o dofinansowanie. 

Zgodnie z pkt 6.1 lit. g umowy o finansowaniu dla działania 9.3, dotyczącej wsparcia 
zwrotnego realizowanego przez BGK w ramach projektu pozakonkursowego, BGK 
prowadził projekt w oparciu o wniosek o dofinansowanie, Strategię Inwestycyjną i Roczny 
Plan Działań, a do zadań IZ RPO, zgodnie z pkt 7.1 lit. d wskazanej umowy należało 
monitorowanie realizacji projektu.  

P.o. dyrektora DW EFS wyjaśnił m.in., że BGK przedłożył IZ roczny plan działań 
na 2018 r.112, zgodnie z którym datę wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru 
pośrednika finansowego wskazano na IV kwartał 2017 r., co zostało przeprowadzone 
i na tej podstawie IZ zaakceptowała te zmiany113. BGK na bieżąco aktualizował 
harmonogram realizacji projektu, który jest załącznikiem do Strategii Inwestycyjnej. Biorąc 
pod uwagę dużą liczbę zmian i czasochłonność procesu aktualizacji wniosku 
o dofinansowanie projektu, zmiany harmonogramu realizacji projektu dokonywane 
są w sposób cykliczny. W związku z kolejnymi zgłaszanymi przez BGK zmianami, wniosek 
o dofinansowanie projektu będzie zaktualizowany po akceptacji tych zmian.  

(akta kontroli, tom II str. 21-138, 254-273, 550-559, 610-616, 
742-745, tom III str. 63)  

2. IZ RPO nie wykorzystywała, w ramach prowadzonego monitoringu i kontroli 
prawidłowości realizacji projektów, danych dostępnych w systemie SL2014 dotyczących 
uczestników projektów. Dopiero w trakcie kontroli NIK przeprowadzono analizy takich 
danych pod kątem możliwości wielokrotnego uzyskania dotacji i wsparcia pomostowego 
przez te same osoby, zidentyfikowano takie przypadki i ustalono wysokość wydatków 
niekwalifikowalnych. 

Dyrektor DW EFS Małgorzata Siewierska-Lodowska wyjaśniła, że funkcjonalności aplikacji 
głównej i raportującej centralnego systemu teleinformatycznego, dostępne przed grudniem 
2018 r., dawały możliwość zweryfikowania, czy nie doszło do podwójnego finansowania 
wydatków uczestników projektów, ale sprawdzenie danych we wskazany sposób 
wymagałoby znacznego nakładu pracy i czasu, co przy dostępnych zasobach kadrowych 
nie było możliwe. Żadne wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, czy raporty audytowe 
stworzone w Oracle BI, nie uwzględniały przedmiotowego zakresu weryfikacji danych, 
a wszystkie czynności audytowe prowadzone w DW EFS i tak wybiegały zakresem poza 
standardowe procedury. Dyrektor zauważyła, że beneficjenci składają do Instytucji 
Zarządzającej wnioski o płatność i formularze uczestników najczęściej raz na trzy miesiące, 
w związku z czym, jeżeli dane wsparcie zostało udzielone np. na podstawie fałszywego 
oświadczenia, IZ RPO nie ma możliwości zablokowania tej decyzji, może jednak 
zareagować następczo – takie też działania zostały podjęte w styczniu 2019 r. Istotna jest 
też niewielka skala wykrytych nieprawidłowości dotyczących udzielonych dotacji. 

Zdaniem NIK, IZ RPO winna była korzystać z wszelkich dostępnych narzędzi, 
pozwalających przeciwdziałać wyłudzeniom środków publicznych. NIK podziela stanowisko, 
że udzielenie czterech nienależnych dotacji, przy łącznej liczbie 4 373 dotacji (na koniec 
2018 r.) świadczy o relatywnie niewielkiej skali nadużyć tego typu, niemniej jednak do czasu 
przeprowadzenia analiz w 2019 r. IZ RPO nie miała wiedzy, czy nieprawidłowości takie 
występują, a jeśli tak – to jaki jest ich zakres. Ponadto stwierdzone przypadki wydatków 
niekwalifikowalnych, z uwagi na wielokrotny i równoległy udział tych samych osób 
w różnych projektach, dotyczyły środków publicznych w wysokości co najmniej 

                                                      
111 Ostatnia aktualizacja wniosku BGK nastąpiła 27 marca 2017 r. Akceptacja IZ 19 kwietnia 2017 r.  
112 Dnia 15 listopada 2017 r. 
113 Dnia 5 grudnia 2017 r. 
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158 tys. zł114, która wielokrotnie przekraczała skutki nieprawidłowości stwierdzonych 
w wyniku kontroli przeprowadzonych do końca 2018 r. przez IZ RPO u 35 beneficjentów 
(wynosiły one niespełna 20 tys. zł).  

Zdaniem NIK, systematyczne prowadzenie podobnych analiz może skutkować 
ograniczeniem rozmiarów nieprawidłowości, m.in. przez wstrzymanie przez beneficjentów 
dalszej wypłaty wsparcia nieuczciwym uczestnikom, może też ułatwić beneficjentom 
wyegzekwowanie od uczestników nienależnie otrzymanych środków – jeszcze w trakcie 
realizacji projektów, gdy dysponują oni złożonymi zabezpieczeniami należytego wykonania 
umowy o wsparciu. Skuteczność takich działań będzie zatem wyższa, jeżeli beneficjenci 
niezwłocznie otrzymają informację o zidentyfikowanych przez IZ RPO przypadkach 
wskazujących na możliwość wyłudzenia wsparcia. 

(akta kontroli, tom IV str. 9-13, 343-344, 355-360, 371-372, 375-402) 

W wyniku realizacji projektów w PI8iii, IZ RPO uzyskała na koniec 2018 r. wysoki poziom 
osiągnięcia zaplanowanych na 2023 r. wartości wskaźników produktu i rezultatu. Znacznie 
przekroczona została zaplanowana w ramach wykonania na koniec 2018 r. wartość 
wskaźnika produktu dotyczącego liczby osób pozostających bez pracy, które miały 
otrzymać bezzwrotne środki finansowe — wyniosła 4 373 osoby, tj. 179,1% wielkości 
zakładanej (2 442 osób). Do końca 2018 r. zakontraktowano środki finansowe w kwocie 
51,4 mln euro (61,3% alokacji), zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 37,9 mln euro 
(45,2%) oraz certyfikowano wydatki w wysokości 36,2 mln euro (43,2%). IZ RPO do końca 
2018 r. nie prowadziła działań audytowych pod kątem możliwości udzielenia wsparcia 
osobom niekwalifikującym się do projektów, realizowanych w ramach osi priorytetowej 9 
oraz możliwości podwójnego finansowania wydatków uczestnikom wsparcia. Na koniec 
2018 r. tylko pięć osób (w okresie dwóch lat) skorzystało z pożyczek na podjęcie 
działalności gospodarczej udzielanych przez BGK w ramach projektu pozakonkursowego 
nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-NB1/16. 

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 uwagi i wnioski: 

1. Wyegzekwowanie od BGK zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego. 

2. Systematyczne prowadzenie analiz, z wykorzystaniem danych dostępnych 
w użytkowanych systemach informatycznych, pod kątem występowania przypadków 
udzielenia wsparcia osobom niekwalifikującym się do projektów oraz podwójnego 
finansowania wydatków. 

3. Poinformowanie NIK o ostatecznej wysokości stwierdzonych wydatków 
niekwalifikowalnych, związanych z nieuzasadnionym uczestnictwem tych samych osób 
w różnych projektach oraz z zakwalifikowaniem trzech osób, które w okresie 
12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektów posiadały wpis w CEIDG, 
a także o wynikach działań zmierzających do wyegzekwowania zwrotu wydatków 
niekwalifikowalnych.  

Uwzględniając działania podjęte w trakcie kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
wniosków w pozostałym zakresie.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę analizy i weryfikacji przygotowywanych 
przez IZ RPO dokumentacji konkursowych oraz zwiększenia ich przejrzystości, w celu 
umożliwienia jednoznacznej ich interpretacji przez beneficjentów i uczestników projektów, 
a także zapewnienia IZ RPO pełnej możliwości wyegzekwowania od beneficjentów 
i uczestników obowiązków związanych z realizacją projektów.  

                                                      
114 Suma roszczeń ujętych w pismach IZ skierowanych do trzech beneficjentów w trakcie kontroli NIK oraz kwoty zwrotu 
dokonanego przez czwartego beneficjenta (nieuwzględniającej niektórych kosztów udziału uczestnika w projekcie), bez 
należnych odsetek. 
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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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków 
pokontrolnych 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, dnia 27 maja 2019 r. 

 

Kontrolerzy 
Przemysław Fidecki 

Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Doradca ekonomiczny 
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(—) 

........................................................ 
podpis Podpis 

 
Katarzyna Zglińska 

Specjalista kontroli państwowej 
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