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I. Dane identyfikacyjne 
Gdela Krystyna AKUSTICA.MED (dalej: AKUSTICA.MED lub Beneficjent), 
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4/3, 21-500 Biała Podlaska. 

 

Krystyna Gdela, osoba prowadząca działalność gospodarczą, od 1 lipca 2008 r. 

Robert Gdela – pełnomocnik. 

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

2. Osiągnięte rezultaty projektu wsparcia. 

 

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

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

Wojciech Niemyski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LLU/47/2019 z 11 marca 2019 r. 

(akta kontroli Tom I str. 2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK negatywnie ocenia realizację przez Beneficjenta projektu wsparcia pn. „Czas 
dla przedsiębiorczych!” (dalej: Projekt). 

Beneficjent nie osiągnął zakładanych we wniosku o dofinansowanie celów Projektu 
dotyczących zwiększenia aktywności zawodowej 50 osób, utworzenia 40 firm oraz 
zatrudnienia przez uczestników Projektu ośmiu osób. W związku z brakiem 
kwalifikowalności jednej z uczestniczek, Beneficjent nie zrealizował planu udzielenia 
wsparcia szkoleniowo–doradczego oraz wsparcia finansowego na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, ponieważ udzielił wsparcia w tych formach odpowiednio 
49 i 39 osobom kwalifikowalnym (98%). Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu 
zostały osiągnięte na poziomie odpowiednio 98% (39 na 40 osób) oraz 92% 
(44 na 48 miejsc pracy) gdyż: jeden z uczestników nie kwalifikował się do Projektu, 
jedna z osób, z którą uczestnik Projektu zawarł umowę o pracę, nie została 
zgłoszona jako pracownik do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS), dwie 
osoby zostały zatrudnione w oparciu o umowę zlecenia (ta forma zatrudnienia 
nie jest uwzględniania do pomiaru wskaźnika rezultatu) oraz jedna z uczestniczek 
Projektu nie prowadziła działalności gospodarczej przez wymagany okres 
12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. Niezrealizowanie celów Projektu wynikało 
z nieskutecznej weryfikacji danych jednej z uczestniczek w bazie CEIDG3 oraz 
nieprawidłowego monitorowania stanu zatrudnienia pracowników i prowadzenia 
przez uczestników działalności gospodarczej. 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

2 

Dane dotyczące udzielonej uczestnikom Projektu pomocy publicznej przekazano 
prezesowi UOKiK4 za pomocą aplikacji SHRIMP5 z opóźnieniem wynoszącym od 
czterech do 28 dni, co mogło mieć wpływ na prawidłowość udzielania pomocy 
publicznej przez inne podmioty. Informacje przekazane w sprawozdaniu z udzielonej 
pomocy były błędne, gdyż pomoc publiczna udzielona w formie wsparcia 
pomostowego, nie została zdyskontowana na dzień jej przyznania oraz 
niekompletne, gdyż pominięto w tym sprawozdaniu łączną kwotę 111 tys. zł, 
wypłaconą dziesięciu uczestnikom Projektu w ramach wydłużonego do 12 miesięcy 
wsparcia pomostowego. 

Kontrola NIK wykazała również przypadki: 

− niestosowania przez Beneficjenta przyjętych zasad rekrutacji, w zakresie 
pozyskiwania zaświadczeń, dyplomów ukończenia szkół, czy też przyznawania 
punktów za planowane zatrudnienie pracowników; 

− wypłacania wsparcia pomostowego w sytuacji nieposiadania przez Beneficjenta 
dokumentów potwierdzających zapłatę składki ubezpieczenia społecznego 
i zdrowotnego, warunkującej wypłatę tego wsparcia; 

− nieprawidłowego przeprowadzenia wizyt monitoringowych u trzech uczestników 
Projektu; 

− niezapewnienia przez jednego z uczestników Projektu wymaganego 
minimalnego wkładu środków własnych określonego na poziomie 2% kwoty 
przyznanej dotacji; 

− nieprawidłowej weryfikacji prowadzenia przez uczestników działalności 
gospodarczej przez wymagany okres 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia; 

− nieprawidłowej weryfikacji zatrudniania pracowników przez uczestników Projektu. 

Spośród 40 uczestników Projektu, 15 osób (37,5%) zawiesiło prowadzenie 
działalności lub ją wykreśliło w CEIDG w 13 miesiącu funkcjonowania. Na dzień 
31 marca 2019 r., tj. po upływie od sześciu do siedmiu miesięcy od zakończenia  
12-miesięcznego, obligatoryjnego okresu prowadzenia działalności, funkcjonowało 
jedynie 16 spośród 40 firm (40%), powstałych w związku z udzieleniem wsparcia 
w ramach Projektu. Uczestnicy Projektu zatrudnili łącznie osiem osób, głównie 
w oparciu o umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze ½ etatu. 

Beneficjent zrealizował Projekt zgodnie z umową o dofinansowanie pod względem 
okresu realizacji i poniesionych wydatków. Terminowo przedłożył dokumenty 
rekrutacyjne i wnioski o płatność do akceptacji Instytucji Zarządzającej (dalej: IZ) 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 (dalej: RPO WL). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Czas dla przedsiębiorczych!”, 
realizowanego w ramach działania 9.3 (Rozwój przedsiębiorczości) RPO WL 
i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: 

                                                      
4 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
5 System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy. Udostępniony w sieci teleinformatycznej przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OBSZAR 
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EFS), została podpisana w dniu 21 grudnia 2016 r. między Beneficjentem 
a Województwem Lubelskim (Zarządem Województwa Lubelskiego). Województwo 
Lubelskie, jako IZ, na warunkach określonych w umowie, przyznało Beneficjentowi 
na realizację Projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 
1 855 635 zł, w tym 1 660 305 zł płatności ze środków europejskich oraz 195 330 zł 
dotacji celowej z budżetu państwa. Całkowita wartość Projektu wynosiła 1 953 300 
zł. Oprócz dofinansowania, beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu 
własnego w kwocie 97 665 zł. 
We wniosku o dofinansowanie, stanowiącym, zgodnie z § 4 ust. 2 umowy, integralną 
jej część, określono następujące podstawowe założenia realizacji Projektu: okres 
realizacji — od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.; cel główny Projektu —
zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych 
50 niezatrudnionych osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, 
zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego (w tym m.in. trzech osób 
odchodzących z rolnictwa) poprzez: szkolenia i doradztwo dotyczące zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 40 uczestnikom środków 
na rozwój przedsiębiorczości (w tym m.in. ośmiu, które utworzą w swoich 
przedsiębiorstwach dodatkowe miejsca pracy) oraz wsparcie pomostowe finansowe 
i doradcze; wskaźnik produktu — 40 osób pozostających bez pracy, które miały 
otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej; wskaźnik 
rezultatu — 48 miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach udzielonych 
środków na podjęcie tej działalności. 
W ramach Projektu przewidziano do realizacji trzy zadania7: doradztwo oraz 
szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia 
i prowadzenia działalności gospodarczej (IV-V.2017 r.); przyznanie bezzwrotnych 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (ocena wniosków – VI-
VII.2017r., wypłata dotacji VIII-IX.2017 r.); wsparcie pomostowe obejmujące 
szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz 
pomostowe wsparcie finansowe i monitoring prowadzonych działalności 
gospodarczych (IX.2017 r. – VIII.2018 r.). 
Podstawowe założenia Projektu, opisanego we wniosku o dofinansowanie, 
w zakresie określenia grupy docelowej wsparcia, typu projektu, określenia 
wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego oraz limitów i ograniczeń 
w realizacji projektów, były zgodne z wymaganiami konkursowymi określonymi 
przez IZ (konkursu otwartego nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16) oraz opisem 
działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 
RPO WL 2014-2020 (dalej: SZOOP). 

(akta kontroli Tom I str. 7-99) 

1.2. Projekt „Czas dla przedsiębiorczych!” był realizowany w partnerstwie, 
na podstawie umowy o partnerstwie zawartej w dniu 8 grudnia 2016 r. z Fundacją 
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Lublinie (dalej: IRZL lub partner 
nr 1). Na podstawie § 4 umowy o partnerstwie Beneficjent (partner wiodący) 
odpowiedzialny był za udzielenie uczestnikom Projektu doradztwa oraz szkoleń 
umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia 
i prowadzenia działalności gospodarczej (zadanie nr 1). Natomiast IRZL odpowiadał 
za przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
oraz przyznanie wsparcia pomostowego (szkoleniowego, doradczego, finansowego) 
i monitoring prowadzonych działalności gospodarczych (zadania nr 2 i 3). Zgodnie 
z umową partnerską na realizację zadań partnera wiodącego przeznaczono środki 
finansowe w kwocie 314 635 zł, natomiast na zadania partnera nr 1 w kwocie 

                                                      
7 Zgodnie z częścią IV wniosku o dofinansowanie projektu „Czas dla przedsiębiorczych!”. 
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1 541 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy partnerskiej do wniesienia 
wkładu własnego, w kwocie 97 665 zł, zobowiązany był Beneficjent. 
W § 6 umowy partnerskiej nie określono częstotliwości spotkań grupy sterującej 
oraz sposobu dokumentowania posiedzeń i podejmowanych decyzji, w § 7 ust. 10 
pkt 1 nie wskazano terminu przedstawienia partnerowi wiodącemu zestawień 
poniesionych wydatków oraz wyciągów bankowych, natomiast w § 7 ust. 19 
nie wskazano terminu zwrotu dofinansowania. Beneficjent poinformował, że strony 
uznały zapisy tej umowy za wystarczające do płynnej i prawidłowej realizacji 
projektu oraz wywiązywania się z przydzielonych zadań i obowiązków. Beneficjent 
nadmienił, że terminy przedstawiania partnerowi wiodącemu: zestawień 
poniesionych wydatków, wyciągów bankowych oraz termin zwrotu dofinansowania 
ustalane były telefonicznie. 
W pozostałym zakresie umowa o partnerstwie zawierała dane określone 
w minimalnym zakresie umowy, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. 

(akta kontroli Tom I str. 100-125, 536, Tom III str. 54-55) 

1.3. W trakcie realizacji Projektu Beneficjent nie wnioskował do IZ o jego zmianę. 
Projekt zrealizowano zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku 
o dofinansowanie. Wśród problemów związanych z realizacją Projektu Beneficjent 
wskazał: 
— niższe zainteresowanie udziałem w projekcie kobiet, w stosunku do mężczyzn, 
co mogło skutkować niepozyskaniem założonej liczby kobiet, 
— część uczestników zgłaszała się w dwóch lub więcej projektach, nie ujawniając 
tej informacji Beneficjentowi, co spowodowało konieczność przedłużenia rekrutacji, 
— obawy uczestników projektu, głównie kobiet, że ze względu na wysokie koszty 
nie poradzą sobie z prowadzeniem firmy, zdaniem Beneficjenta nie wynikało 
to ze słabszego przygotowania, lecz niskiej wiary we własne możliwości; Beneficjent 
poinformował, że uczulił doradców zawodowych, aby wspierali uczestników, 
podkreślając w trakcie spotkań ich mocne strony. 
Beneficjent poinformował IZ o podjętych działaniach8 polegających m.in. 
na promowaniu Projektu w miejscach odwiedzanych przez kobiety, czy też 
publikowaniu ogłoszeń o Projekcie na wybranych stronach internetowych. 

(akta kontroli Tom I str. 53-99, Tom III str. 54-55, Tom IV str. 100) 

1.4. Beneficjent opracował i przedłożył terminowo (do 15 dni od daty rozpoczęcia 
okresu realizacji projektu)9 do akceptacji przez IZ dokumenty określone w § 4 ust. 4 
pkt 6 umowy o dofinansowanie, sporządzone na podstawie załączników 
do Standardów udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach 
działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości RPO WL na lata 2014-2020 (dalej: 
Standardy). Dokumenty zostały zaakceptowane przez IZ (28 kwietnia 2018 r.) i były 
zgodne ze Standardami. 

Beneficjent nie wprowadził z własnej inicjatywy ograniczeń w zakresie 
przeznaczenia środków z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
W opracowanym przez Beneficjenta regulaminie rekrutacji wprowadzone zostały 
dodatkowe zapisy precyzujące proces złożenia wniosku oraz określono przypadki, 
w których realizatorzy projektu mogą odmówić osobie udziału w projekcie. 
Natomiast regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości oraz umowa o udzieleniu wsparcia finansowego, nie zawierały 
dodatkowych zapisów w stosunku do wydanych przez IZ Standardów. 

                                                      
8 Pismo z dnia 11 kwietnia 2017 r. wysłane za pośrednictwem aplikacji SL2014. 
9 Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Czas dla przedsiębiorczych!” okres realizacji projektu to 1 kwiecień 2017 r. 
– 31 sierpień 2018 r. Beneficjent przekazał, celem akceptacji przez IZ, wzory dokumentów rekrutacyjnych za pismem z dnia 
4 kwietnia 2017 r. W piśmie tym Beneficjent poinformował IZ o rozpoczęciu działań rekrutacyjnych z dniem 20 marca 2017 r. 
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W opracowanym wzorze formularza zgłoszeniowego Beneficjent przewidział 
obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających status osoby ubiegającej 
się o udział w projekcie, a w stosowanym wzorze wniosku o przyznanie wsparcia 
pomostowego przewidziano obowiązek wskazania przeznaczenia środków z tego 
wsparcia. Beneficjent poinformował, że wprowadził obowiązek przedkładania 
dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji posiadania przez uczestnika projektu 
wykształcenia zgodnego z planowaną działalnością gospodarczą. W zakresie 
wsparcia pomostowego Beneficjent chciał mieć pewność, że uczestnicy projektu 
spożytkują to wsparcie w sposób zgodny z przeznaczeniem. 

 (akta kontroli Tom I str. 126-190, 535, Tom II str. 101-149) 

1.5. W ramach udzielanych zamówień na realizację usług określonych we wniosku 
o dofinansowanie nie przekroczono kwoty 50 000 zł netto, zatem postępowania 
dotyczące doradztwa zawodowego i specjalistycznego oraz szkoleń z zakresu 
przedsiębiorczości, były przeprowadzone w drodze rozeznania rynku, o którym 
mowa w punkcie 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Beneficjent 
nie opracował wewnętrznych procedur wyboru osób świadczących usługi 
szkoleniowo-doradcze. 

Beneficjent powierzył realizację usług: oceny wniosków, prowadzenia szkoleń 
z zakresu przedsiębiorczości oraz realizowania doradztwa zawodowego 
i specjalistycznego osobom, które posiadały kwalifikacje do realizacji tych usług10. 

(akta kontroli Tom I str. 191-330) 

1.6. Według regulaminu rekrutacji, projekt był skierowany do osób fizycznych 
w wieku 30 lat i starszych z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez 
pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy, jako bezrobotne), zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób 
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, CEIDG lub prowadzących 
działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Osoby te powinny należeć, 
co najmniej, do jednej z następujących grup: osób w wieku powyżej 50 roku życia, 
kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób 
o niskich kwalifikacjach. Ponadto założono, że wśród uczestników projektu 5% będą 
stanowiły osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie 
pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdowały się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Warunkiem koniecznym było przejście reorientowanych 
osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu 
ubezpieczeń (ZUS). 
Formularze rekrutacyjne do Projektu zostały złożone w okresie od 21 marca 
do 28 kwietnia 2017 r. Kwalifikowalność kandydatów na uczestników Projektu 
ustalono na dzień analizy przez Beneficjenta formularza rekrutacyjnego wraz 
z załącznikami, co miało miejsce przed dniem podpisania umowy o udzielenie 
wsparcia. 
 
 
 
 

                                                      
10 Osoba realizująca szkolenia z zakresu przedsiębiorczości posiadała doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o równoważnej 
tematyce, doradcy zawodowi oraz osoby oceniające wnioski posiadały wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, osoby realizujące doradztwo specjalistyczne posiadały doświadczenie w księgowości, prowadzeniu działalności 
gospodarczej, czy też posiadały wykształcenie prawnicze. 
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Uczestnicy, składając formularz zgłoszeniowy, deklarowali m.in., czy są osobami 
bezrobotnymi11 w wieku 30 lat i więcej, biernymi zawodowo12 w wieku 30 lat i więcej, 
odchodzącymi z rolnictwa i planującymi rozpocząć prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej, a także podawali przynależność do jednej lub kilku grup 
objętej wsparciem (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich 
kwalifikacjach). 
Wraz z formularzem zgłoszeniowym potencjalni uczestnicy Projektu zobowiązani 
byli dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w formularzu, m.in: kopię 
świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły (studiów), zaświadczenie z właściwego 
powiatowego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego (dotyczyło 
zarejestrowanych bezrobotnych), kopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczyło 
osób z niepełnosprawnościami), czy też zaświadczenie z KRUS lub inny dokument 
z informacją o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych (dotyczyło osób 
odchodzących z rolnictwa). 
Beneficjent poinformował, że nie miał możliwości zweryfikowania prawdziwości 
oświadczeń składanych przez uczestników deklarujących się, jako osoby bierne 
zawodowo. Natomiast oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej 
przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu Beneficjent zweryfikował 
poprzez wgląd do CEIDG. Beneficjent nie natrafił na przypadek złożenia 
oświadczenia niezgodnego z prawdą. 
W toku kontroli NIK stwierdzono przypadki niezłożenia wymaganych dokumentów 
lub złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, co zostało opisane w części 
wystąpienia pokontrolnego – Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli Tom I str. 126-190, 331-343, Tom III str. 54-55) 

1.7. Uczestnikami projektu „Czas dla przedsiębiorczych!” było 30 kobiet oraz 
20 mężczyzn, z których wsparcie w formie dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej otrzymały 24 kobiety oraz 16 mężczyzn. 
W złożonych formularzach 20 osób (42%) zadeklarowało, że są zarejestrowanymi 
bezrobotnymi (19 osób na podstawie zaświadczeń, jedna na podstawie 
oświadczenia), 19 osób (36%) zadeklarowało w formie oświadczenia, że są 
bezrobotnymi niezarejestrowanymi, natomiast 11 zadeklarowało, również w formie 
oświadczenia, że są osobami biernymi zawodowo. Uczestnicy Projektu deklarowali 
przynależność do jednej lub kilku grup objętych wsparciem w tym: 13 uczestników 
do grupy osób w wieku 50 lat i więcej, 17 uczestników do grupy osób długotrwale 
bezrobotnych, dwie do grupy osób z niepełnosprawnościami, 36 osób do grupy osób 
posiadających niskie kwalifikacje. Posiadanie statusu rolnika zadeklarowało 
czterech uczestników Projektu. 
Ośmioro uczestników Projektu założyło działalność gospodarczą w sierpniu 2017 r., 
natomiast 32 we wrześniu 2017 r. Umowy o udzielenie wsparcia w formie dotacji 
z ośmioma osobami podpisano w sierpniu 2017 r., natomiast z 32 osobami we 
wrześniu 2017 r. Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
                                                      
11 Według regulaminu konkursu: osoby bezrobotne — osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia. Osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby 
zarejestrowane, jako bezrobotne. Definicja uwzględniała osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi 
definicjami, nawet, jeżeli nie spełniały wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględniała zarówno osoby bezrobotne 
w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane, jako bezrobotne. Studenci 
studiów stacjonarnych uznawani byli za osoby bierne zawodowo, nawet, jeśli spełniali kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. 
definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które były bezrobotne w rozumieniu tej 
definicji (nie pobierały świadczeń z tytułu urlopu), należało wykazywać, jako osoby bezrobotne. 
12 Według regulaminu konkursu: osoby bierne zawodowo — osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych byli uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby 
będące na urlopie wychowawczym (rozumianym, jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, 
który nie mieścił się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane były za bierne zawodowo, chyba, 
że były zarejestrowane już, jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego miał pierwszeństwo). Osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie były 
uznawane za bierne zawodowo. 
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wypłacano we wrześniu 2017 r. Stwierdzono, że jedna z uczestniczek Projektu 
nie spełniła wymogu zapewnienia wkładu własnego na poziomie co najmniej 2% 
kwoty przyznanej dotacji. 

(akta kontroli Tom I str. 331-343, Tom III str. 155-157) 

1.8. Nie wystąpiły przypadki rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie. 
(akta kontroli Tom III str. 54-55) 

1.9. Zgodnie z regulaminem rekrutacji proces rekrutacji do projektu „Czas dla 
przedsiębiorczych!” składał się z pięciu etapów: naboru, oceny formalnej, oceny 
merytorycznej, upublicznienia wyników oraz składania ewentualnych odwołań. 
O udział w Projekcie ubiegało się 51 osób, z których Komisja Rekrutacyjna 
zakwalifikowała do uczestnictwa 50 osób. Jedna osoba, w trakcie oceny formularzy 
rekrutacyjnych, złożyła telefonicznie rezygnację. 
W ramach oceny formalnej stwierdzono przypadki postępowania niezgodnie 
z przyjętym regulaminem rekrutacji, co zostało opisane w części Stwierdzone 
nieprawidłowości. 
Członkowie Komisji Oceny Wniosków posiadali niezbędną wiedzę i doświadczenie 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

(akta kontroli Tom I str. 126-190, 321-330, Tom III str. 61-95) 

1.10. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent zakładał, że 50 uczestników 
Projektu weźmie udział w bloku szkoleniowo-doradczym umożliwiającym uzyskanie 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, następnie 40 uczestników przewidzianych zostało do udzielenia 
wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji (w tym 5% odchodzących z rolnictwa); taka 
sama liczba uczestników miała zostać objęta finansowym wsparciem pomostowym13 
i specjalistycznym wsparciem szkoleniowo-doradczym. 
Wsparciem w formie indywidualnego doradztwa przygotowującego do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej objęto 50 osób, natomiast w formie szkolenia w temacie 
ABC Przedsiębiorczości objęto 49 osób. Jeden z uczestników Projektu uczestniczył 
wcześniej w takim szkoleniu14. 
Wsparciem finansowym na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowym 
wsparciem pomostowym objęto 40 uczestników. Kwota przyznanej dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosiła 23 200 zł, natomiast wsparcie 
pomostowe wyniosło 1 850 zł miesięcznie i było wypłacane 30 uczestnikom przez 
okres sześciu miesięcy, a 10 uczestnikom przez okres 12 miesięcy po rozpoczęciu 
działalności. Łączna kwota środków finansowych wypłaconych uczestnikom Projektu 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyniosła 928 000 zł, a na wsparcie 
pomostowe 555 000 tys. zł. Wsparcie pomostowe niefinansowe, w postaci usług 
doradczych, o jednostkowej wartości 1 125 zł, zrealizowano w stosunku do 39 z 40 
uczestników Projektu. Beneficjent sfinansował pomostowe wsparcie doradcze 
dla 40 uczestników Projektu, jednak nie dysponował dokumentacją potwierdzającą 
udzielenie tego wsparcia uczestnikowi o numerze identyfikacyjnym CDP/29/2017. 
Członkowie KOW do przyznania wsparcia zakwalifikowali osoby, które według 
oceniających spełniały wszystkie wymagane kryteria. 

(akta kontroli Tom I str. 53-99, 346-347, 550-551, Tom III str. 61-95, 162-175) 

1.11. Analiza dokumentacji Beneficjenta, danych pozyskanych z ZUS oraz danych 
zawartych w CEIDG15 dotyczących wybranej do kontroli próby 30 uczestników 
Projektu wykazała, że w 29 przypadkach osoby te nie prowadziły działalności 
gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Jeden 
                                                      
13 W tym 30 osób na okres 6 miesięcy oraz 10 osób na okres 12 miesięcy. 
14 Dotyczy uczestnika o numerze identyfikacyjnym CDP/11/2017, który przedstawił zaświadczenie nr MOK-BCI/463/132/2009 
potwierdzające udział w kursie „ABC Przedsiębiorczości” przeprowadzonym w dniach 13-17.07.2009 r. 
15 Dostęp do bazy danych CEIDG na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl  
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z uczestników Projektu16, do dnia 9 października 2016 r. posiadał aktywny wpis 
w CEIDG, a status prowadzonej działalności był zawieszony. Działalność 
gospodarcza tej osoby, została wykreślona z rejestru CEIDG z dniem 
10 października 2016 r., na podstawie „art. 34 ust. 5 pkt 1 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej – nie złożono wniosku o wpis informacji o wznowieniu 
wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”. 
W badanej próbie nie stwierdzono przypadków, w których: 
— uczestnik Projektu był beneficjentem pomocy w ramach innego, tożsamego 
projektu dofinansowanego ze środków unijnych; 
— uczestnik Projektu pozostawał bez zatrudnienia przez krótki okres czasu, 
po długotrwałym zatrudnieniu w innym podmiocie. 
Przed przystąpieniem do Projektu sześć osób podlegało ubezpieczeniu z tytułu 
emerytury/renty, natomiast jedna osoba nabyła prawa emerytalne pięć miesięcy 
po zakończeniu udziału w Projekcie. Trzech uczestników Projektu17, w trakcie 
prowadzenia działalności przez okres pierwszych 12 miesięcy, zostało 
zatrudnionych w innych podmiotach. 
W dziewięciu przypadkach18 w okresie prowadzenia przez uczestnika Projektu 
działalności gospodarczej, pod tym samym adresem działalność prowadziły również 
inne osoby, z czego: 
— w czterech przypadkach19 rodzaj prowadzonej działalności był zbieżny; 
— w siedmiu przypadkach20 działalność w tym samym miejscu prowadziły osoby 
o tym samym nazwisku. 
Poniżej opisano wybrane przypadki prowadzonych działalności gospodarczych: 

� Uczestniczka o nr identyfikacyjnym CDP/5/2017, przystępując do Projektu 
zadeklarowała się jako osoba bierna zawodowo. Według danych z ZUS 
od 2 grudnia 2014 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu jako emeryt, rencista 
lub osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Osoba ta rozpoczęła 
z dniem 11 września 2017 r. prowadzenie działalności gospodarczej polegającej 
na naprawie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego21. Zbiegło się to 
w czasie z zawieszeniem działalności gospodarczej o tym samym profilu z dniem 
1 października 2017 r. przez męża uczestniczki Projektu, który z dniem 
1 października 2017 r. został zgłoszony do ZUS przez uczestniczkę Projektu jako 
osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Mąż 
uczestniczki Projektu, z dniem 1 września 2018 r. wznowił prowadzenie działalności 
gospodarczej, którą prowadził do dnia 26 października 2018 r., natomiast z dniem 
16 listopada 2018 r. nabył uprawnienia emerytalne. Według umowy o udzieleniu 
wsparcia finansowego zawartej w dniu 13 września 2017 r. całkowite wydatki 
uczestniczki wynosiły 24 650 zł, w tym środki pochodzące z dotacji 23 200 zł oraz 
wkład własny 1 450 zł. Wsparcie finansowe pochodzące z dotacji zostało 
przeznaczone na zakup samochodu osobowego (24 000 zł) oraz wkrętarki (650 zł). 
Osobie tej przyznano wydłużone wsparcie pomostowe (na 12 miesięcy, łącznie 
22 200 zł), którego warunkiem wypłaty było przedłożenie dowodu opłacenia składki 
zdrowotnej, gdyż uczestnik Projektu zwolniony był z opłacania składek 
ubezpieczenia społecznego. 

                                                      
16 Uczestnik o numerze identyfikacyjnym CDP/59/2017. 
17 Uczestnicy o numerach identyfikacyjnych: CDP/10/2017, CDP/37/2017 i CDP/30/2017. 
18 Uczestnicy o numerach identyfikacyjnych: CDP/32/2017, CDP/51/2017, CDP/59/2017, CDP/39/2017, CDP/5/2017, 
CDP/31/2017, CDP/25/2017, CDP/23/2017 i CDP/7/2017. 
19 Uczestnicy o numerach identyfikacyjnych: CDP/51/2017, CDP/59/2017, CDP/5/2017 i CDP/23/2017. 
20 Uczestnicy o numerach identyfikacyjnych: CDP/32/2017, CDP/51/2017, CDP/59/2017, CDP/5/2017, CDP/31/2017, 
CDP/23/2017 i CDP/7/2017 
21 Według stanu na 31 marca 2019 r. osoba ta posiadała status aktywnego przedsiębiorcy w CEIDG. 
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� Uczestnik o nr identyfikacyjnym CDP/59/2017, przystępując do Projektu 
zadeklarował się jako zarejestrowany bezrobotny. Według danych z ZUS od 
30 października 2014 r. do 3 września 2017 r. osoba ta podlegała ubezpieczeniu 
jako osoba bezrobotna niepobierająca zasiłku dla bezrobotnych. Osoba ta 
prowadziła działalność gospodarczą od 8 października 2012 r., którą zawiesiła 
z dniem 1 października 2014 r. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nastąpiło 
z dniem 10 października 2016 r. Tym samym, w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających przystąpienie do Projektu (5 czerwca 2017 r.) osoba ta posiadała 
aktywny wpis w rejestrze działalności gospodarczej CEIDG. Uczestnik Projektu 
rozpoczął działalność gospodarczą z dniem 4 września 2017 r. W tym samym 
miejscu działalność gospodarczą o tym samym profilu (usługi fotograficzne) 
prowadziła inna osoba o tym samym nazwisku22, która otrzymała od Starosty 
Bialskiego w dniu 28 czerwca 2016 r. dotację na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w kwocie 20 000 zł23. Uczestnik Projektu również wcześniej otrzymał 
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 27 września 2012 r. dotację 
w wysokości 19 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznał Starosta 
Bialski. Według umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawartej w dniu 
11 września 2017 r. całkowite wydatki uczestnika wynosiły 26 600 zł, w tym środki 
pochodzące z dotacji 23 200 zł oraz wkład własny 3 400 zł. Wsparcie finansowe 
pochodzące z dotacji zostało przeznaczone na zakup aparatu fotograficznego 
(25 000 zł) oraz dwóch kart pamięci (1 600 zł). 

� Uczestniczka o nr identyfikacyjnym CDP/45/2017, przystępując do Projektu 
zadeklarowała się jako zarejestrowana bezrobotna. Według danych z ZUS od 
23 września 2014 r. do 7 września 2017 r. podlegała ubezpieczeniu jako osoba 
bezrobotna niepobierająca zasiłku dla bezrobotnych. W biznesplanie uczestniczka 
Projektu poinformowała, że posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe – tkacz 
snowacz oraz doświadczenie zawodowe jako: snowacz (17 lat), pomoc kuchenna 
(trzy lata), sprzedawczyni (jeden rok) oraz wykonawca prac dorywczych przy 
naprawach samochodów w warsztacie samochodowym prowadzonym przez męża 
(cztery lata). Osoba ta rozpoczęła z dniem 8 września 2017 r. prowadzenie 
działalności gospodarczej polegającej na naprawie i konserwacji pojazdów 
samochodowych. W okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 22 lipca 2016 r. działalność 
gospodarczą o tym samym profilu, w tym samym miejscu, prowadziła osoba o tym 
samym nazwisku, która otrzymała od Starosty Bialskiego w dniu 3 lipca 2012 r. 
dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 19 000 zł24. Według 
umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawartej w dniu 14 września 2017 r. 
całkowite wydatki zaplanowano na kwotę 23 664 zł, w tym środki pochodzące 
z dotacji 23 200 zł oraz wkład własny 464 zł. Wsparcie finansowe pochodzące 
z dotacji zostało przeznaczone na zakup podnośnika nożycowego (7 700 zł), 
diagnostopu (7 092 zł), prasy hydraulicznej (2 650 zł) i innych elementów 
wyposażenia warsztatu. 

(akta kontroli Tom I str. 530-533, 552-553, Tom II str. 251-347, 421-473, 
Tom III str. 437-516) 

1.12. W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydaci na uczestników Projektów 
deklarowali zatrudnienie dodatkowych pracowników w ramach własnej działalności 
gospodarczej w przeciągu 12 miesięcy od jej zarejestrowania. Było to jednym 
z kryteriów premiowanych w przyjęciu do projektu i otrzymaniu wsparcia. 
Na podstawie zapisów w złożonych formularzach zgłoszeniowych 27 osób 

                                                      
22 Działalność rozpoczęta w dniu 4 lipca 2016 r., zawieszona w dniu 1 grudnia 2017 r. 
23 Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.). 
24 Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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zadeklarowało zatrudnienie dodatkowego pracownika, natomiast w złożonych 
biznesplanach zatrudnienie dodatkowego pracownika zadeklarowało 
14 uczestników Projektu25. 
W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, mimo takiej deklaracji 
w biznesplanie, ośmiu uczestników Projektu nie zatrudniło pracowników26. W trakcie 
wizyt monitoringowych, potwierdzono zatrudnienie jedynie u czterech uczestników 
Projektu, którzy zatrudniali sześć osób27. Na pytanie o podjęte przez Beneficjenta 
działania w sytuacji braku zatrudnienia pracowników mimo wcześniejszych 
deklaracji, Beneficjent poinformował, że w trakcie kontaktów z uczestnikami 
(m.in. w trakcie wizyty monitoringowej) przypominał o deklaracji zatrudnienia. 

(akta kontroli Tom I str. 541-542, 547-549, Tom II str. 2-250, Tom III str. 541) 

1.13. Wszyscy uczestnicy, objęci kontrolą szczegółową NIK złożyli rozliczenie 
z otrzymanego wsparcia finansowego w postaci dotacji. W ramach rozliczenia 
uczestnicy Projektu przedstawili oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie 
z zatwierdzonym biznesplanem, tabelaryczne zestawienie zakupionych towarów 
(usług) oraz dowody źródłowe dokumentujące zrealizowane zakupy (faktury, 
rachunki, umowy sprzedaży). Beneficjent poinformował, że ustnie zobowiązał 
uczestników Projektu do przedłożenia dokumentów źródłowych potwierdzających 
dokonane zakupy, aby móc zweryfikować ich poprawność. Uczestnicy Projektu 
zakupili z dotacji towary określone w biznesplanach. 
Kontrola NIK wykazała jednocześnie przypadek dwukrotnego finansowania ze 
środków unijnych zakupu tego samego towaru. Stwierdzono, że pani K.G. otrzymała 
za pośrednictwem podmiotu Project Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
w ramach RPO WL działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, w dniu 19 lipca 2017 r. 
dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 932 zł. 
Z otrzymanej dotacji osoba ta zakupiła w dniu 21 sierpnia 2017 r.28 m.in. migomat 
inwertorowy, piłę ukośną i szlifierkę kątową, za łączną kwotę 3 000 zł, które 
następnie29 za tę samą kwotę sprzedała swojemu synowi – uczestnikowi Projektu 
o numerze identyfikacyjnym CDP/11/2017. Zakup ww. urządzeń uczestnik wykazał 
w ramach rozliczenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, otrzymanej 
za pośrednictwem Beneficjenta w dniu 4 września 2017 r. 
Spośród 30 uczestników Projektu objętych badaniem NIK, 17 osób dokonało zakupu 
używanych samochodów (osobowych, dostawczych) w kwotach od 3 690 zł 
do 38 000 zł30. W czterech przypadkach dotacja przeznaczona została głównie 
na zakup sprzętu fotograficznego oraz nagrywania wideo. W pozostałych 
przypadkach została wykorzystana na zakup: urządzeń do sprzątania obiektów, 
wyposażenia serwisu mechaniki samochodowej, dostosowania i wyposażenia 
zakładu obróbki metali, wyposażenia salonu fryzjerskiego, wyposażenia zakładu 
krawieckiego, sprzętu do usług ogrodniczych, stolarskich i ślusarskich. Beneficjent 
nie stwierdził przypadków nieprawidłowego wydatkowania i rozliczania dotacji. 
Finansowe wsparcie pomostowe w miesięcznej wysokości 1 850 zł zostało 
wypłacone 30 uczestnikom Projektu przez okres sześciu miesięcy, natomiast 
10 uczestnikom przez okres 12 miesięcy. Beneficjent nie udostępnił kontrolerowi 
NIK dokumentów potwierdzających zapłatę składek ubezpieczenia społecznego 
i zdrowotnego przez dwóch uczestników Projektu, warunkujących wypłatę wsparcia 

                                                      
25 Biznesplany złożyło 48 spośród 50 uczestników Projektu. 
26 Uczestnicy o numerach identyfikacyjnych: CDP/40/2017, CDP/29/2017, CDP/9/2017, CDP/28/2017, CDP/27/2017, 
CDP/26/2017, CDP/16/2017 i CDP/1/2017. 
27 Cztery w oparciu o umowę o pracę, dwie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
28 Faktura nr 48/08/17/KW z dnia 21 sierpnia 2017 r. 
29 Faktury: nr FV/4/11/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. i nr FV/5/11/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. 
30 Trzy samochody nabyto w kwotach do 10 tys. zł, sześć – w kwotach od 10 tys. zł do 20 tys. zł oraz osiem samochodów 
za kwotę jednostkową powyżej 20 tys. zł. 
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pomostowego w kolejnym miesiącu, co zostało opisane w części Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli Tom I str. 348-372, 546, 554-557, Tom II str. 2-200,  
Tom III str. 158-175, 544, Tom IV str. 3-99) 

1.14. Zgodnie ze Standardami Beneficjent przeprowadził u każdego uczestnika 
Projektu, który otrzymał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (tj. 40) 
jedną kontrolę i jedną wizytę monitoringową w okresie 12 miesięcy od dnia 
faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kontrole zostały 
przeprowadzone w miesiącach: wrześniu (jedna), październiku (29), listopadzie 
(siedem) oraz grudniu (trzy) 2017 r., tj. w okresie od jednego do czterech miesięcy 
od rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestników Projektu. W toku 
kontroli sprawdzano, czy: 

— uczestnik prowadzi działalność gospodarczą pod adresem wskazanym we wpisie 
do CEIDG, 

— czy działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z zatwierdzonym 
biznesplanem, 

— czy przedsiębiorca przedstawił rozliczenie z wydatkowania otrzymanych środków 
w dniu wizyty, 

— czy przedsiębiorca posiada sprzęt, towary zakupione z otrzymanych środków 
dofinansowania oraz przedstawione w rozliczeniu, 

— czy i jakie problemy zgłasza przedsiębiorca przy prowadzonej działalności. 

Przeprowadzone kontrole dokumentowane były w postaci formularzy wizyty 
(w formie list sprawdzających). Do weryfikacji towaru zakupionego z przyznanych 
środków wykorzystano zestawienie przedłożone przez uczestników Projektu 
zawierające wykaz zakupionych towarów wraz z dokumentami źródłowymi 
(fakturami, rachunkami, umowami sprzedaży). W wyniku przeprowadzonych kontroli 
Beneficjent nie stwierdził nieprawidłowości. 

Wizyty monitoringowe zostały przeprowadzone w miesiącach: październiku (jedna) 
i grudniu (siedem) 2017 r. oraz styczniu (trzy), lutym (jedna), maju (szesnaście) 
i sierpniu (dwanaście) 2018 r., tj. w okresie od jednego do 12 miesięcy 
od rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestników Projektu. W trakcie 
wizyty monitoringowej wykorzystano analogiczny formularz listy sprawdzającej, 
stosowany w przypadku kontroli, z wyjątkiem pytania, czy przedsiębiorca 
przedstawił rozliczenie z wydatkowania otrzymanych środków. W trakcie wybranych 
kontroli i wizyt monitoringowych sporządzano dokumentację fotograficzną. 
Stwierdzono trzy przypadki przeprowadzenia wizyty monitoringowej niezgodnie 
ze Standardami, co zostało opisane w części wystąpienia pokontrolnego – 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli Tom I str. 547-549, Tom II str. 2-240) 

1.15. Zarówno w trakcie kontroli, jak i wizyt monitoringowych, weryfikacja 
osiąganych przez uczestnika Projektu dochodów odbywała się w formie odpowiedzi 
na pytanie z listy kontrolnej „Czy działalność generuje dochód (liczyć za okres 
pełnych niemonitorowanych miesięcy). Beneficjent poinformował, że osoba 
przeprowadzająca wizyty monitoringowe nie miała wglądu w dokumentację 
księgową uczestników projektu w zakresie wykraczającym poza rozliczenie środków 
z dotacji. Ponadto, większość uczestników miało prowadzoną księgowość przez 
biura księgowe i w związku z tym dokumenty były poza miejscem prowadzenia 
działalności. Weryfikacja osiąganego dochodu odbywała się na podstawie ustnych 
oświadczeń uczestników Projektu. 

(akta kontroli Tom II str. 2-240, Tom III str. 544) 



 

12 

1.16. Beneficjent przedkładał wnioski o płatność i dokumenty niezbędne 
do rozliczenia Projektu zgodnie z § 10 ust. 2 umowy o dofinansowanie. Siedem 
wniosków o płatność, w tym wniosek końcowy, zostało pozytywnie zweryfikowanych 
przez IZ. Zgodnie z tym wnioskiem wydatki kwalifikowalne poniesione na realizację 
Projektu wyniosły 1 943 051,99 zł i były o 10 248,01 zł niższe niż wynikające 
z wniosku o dofinansowanie, tj. 1 953 300 zł. Projekt został rozliczony przez IZ, 
o czym Beneficjent został poinformowany pismem z dnia 26 listopada 2018 r. 

(akta kontroli Tom I str. 7-52, 373-500) 

1.17. Realizacja Projektu nie była przedmiotem kontroli realizowanej przez podmioty 
zewnętrzne. 

(akta kontroli Tom III str. 54-55) 

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

1. Beneficjent przeprowadził proces rekrutacji do Projektu niezgodnie 
z uzgodnionymi z IZ dokumentami rekrutacyjnymi, tj.: 

a) z § 2 pkt 19 regulaminu rekrutacji, według którego ocena formalna winna być 
realizowana na bieżąco przez asystenta, w zakresie kompletności zgłoszeń, 
przynależności do grupy docelowej, niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się 
o środki finansowe zgodnie z regulaminem rekrutacji.  

Wszystkie 30 formularzy zgłoszeniowych, objętych analizą, nie zawierało podpisu 
osoby przyjmującej formularz oraz nie zostały podpisane w miejscu przeznaczonym 
na ocenę kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie.  

Beneficjent poinformował, że wszystkie formularze były weryfikowane przez dwie 
osoby i miały zostać podpisane na sam koniec weryfikacji, przez niedopatrzenie 
formularze nie zostały ostatecznie podpisane. 

b) częścią Załączniki wzoru formularza zgłoszeniowego uzgodnionego z IZ, który 
przewidywał, że dokument potwierdzający ukończenie szkoły (studiów) winien być 
złożony przez wszystkich kandydatów do uczestnictwa w projekcie, aktualne 
zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy winno być złożone przez osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne, kopia orzeczenia o niepełnosprawności – przez 
osoby z niepełnosprawnościami, a zaświadczenie z KRUS lub inny dokument 
z informacją o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych – przez osoby 
odchodzące z rolnictwa.  

Analiza próby 30 spraw wykazała, że do złożonego formularza zgłoszeniowego nie 
dołączono: 

- kopii świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły (studiów) – w 25 przypadkach, 

- zaświadczenia z KRUS lub innego dokumentu z informacją o ilości posiadanych 
hektarów przeliczeniowych – w czterech przypadkach, w których wnioskodawcy 
deklarowali odejście z rolnictwa31, 

- zaświadczenia z właściwego powiatowego urzędu pracy potwierdzającego status 
zarejestrowanego bezrobotnego – w jednym przypadku32, w którym wnioskodawca 
zadeklarował status zarejestrowanego bezrobotnego. 

Beneficjent wyjaśnił, że kandydaci często nie posiadali świadectw, a na podstawie 
przedłożonego świadectwa Beneficjent nie jest w stanie zweryfikować, jakie 
wykształcenie posiada kandydat. Beneficjent odstąpił od pozyskiwania świadectw 

                                                      
31 Uczestnicy o numerach identyfikacyjnych: CDP/8/2017, CDP/10/2017, CDP/32/2017 i CDP/51/2017. 
32 Uczestnik o numerze identyfikacyjnym: CDP/12/2017. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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od kandydatów. Poziom wykształcenia ustalano na podstawie złożonego 
oświadczenia. W kwestii braku zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie 
jednego z uczestników jako bezrobotnego Beneficjent poinformował, że w trakcie 
trwania projektu zmieniła się osoba prowadząca projekt i w trakcie przekazywania 
dokumentów zostało ono zagubione. Beneficjent przedstawił kolejne zaświadczenie, 
potwierdzające status tej osoby w okresie rekrutacji. Beneficjent oświadczył, 
że osoby deklarujące odejście z rolnictwa spełniały definicję zawartą w regulaminie 
konkursu. Beneficjent nie odniósł się do braku zaświadczeń potwierdzających liczbę 
hektarów przeliczeniowych tych osób. 

W toku kontroli, na podstawie informacji z KRUS ustalono, że żadna z osób 
deklarujących odejście z rolnictwa, nie spełniała warunków regulaminowej definicji, 
co zostało opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. 

c) punktem 2 Zakresu wymagań dotyczących oceny biznesplanu, uzgodnionym z IZ, 
w części „Potencjał wnioskodawcy”, zgodnie z którym za planowane zatrudnienie 
kadry przewidziano cztery punkty.  

Stwierdzono, że siedmiu uczestników Projektu33, pomimo deklarowanego 
zatrudnienia pracownika, nie otrzymało dodatkowych punktów na karcie oceny 
biznesplanu od jednego z dwóch oceniających, natomiast jeden z uczestników 
(CDP/36/2017) nie otrzymał tych punktów od obydwu oceniających biznesplan. 
Stwierdzono również trzy przypadki34, w których oceniający pominęli w kartach 
oceny formularzy zgłoszeniowych, część obszarów podlegających ocenie. 

Beneficjent poinformował, że nieprzyznanie tych punktów wynikło z przeoczenia, 
którego Beneficjent nie zauważył w trakcie weryfikacji kart oceny biznesplanów. 
Brak przyznania tych punktów nie wpłynął na ostateczne wyniki rankingowe 
biznesplanów. Wszystkie wymienione osoby zostały zakwalifikowane 
do dofinansowania. 

(akta kontroli Tom I str. 126-190, 541-542, Tom II str. 416-417, Tom III str. 56-95, ) 

2. Beneficjent przyznał wsparcie finansowe uczestniczce Projektu, która nie 
zapewniła środków własnych w wymaganej wysokości. Było to niezgodne z pkt 3.3.1 
Standardów oraz § 1 ust. 11 regulaminu rekrutacji do Projektu, które stanowiły, że 
uczestnik projektu winien zapewnić środki własne na założenie działalności 
gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji. W § 2 
umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawartej w dniu 22 września 2017 r. 
z uczestniczką Projektu o numerze identyfikacyjnym CDP/39/2017 określono, że 
całkowite wydatki wynoszą 23 650 zł, całkowita kwota dotacji - 23 200 zł, natomiast 
wkład własny uczestnika Projektu wynosi 450 zł. Uczestniczka Projektu rozliczyła 
wydatkowane środki na kwotę 23 651,53 zł, w tym środki własne - 451,53 zł. Tym 
samym udział wkładu własnego uczestniczki Projektu nie osiągnął minimalnego 
poziomu 2% w relacji do kwoty przyznanej dotacji. 

Beneficjent poinformował, że umowa z uczestniczką została zawarta z pomyłkową 
kwotą wkładu własnego. Osoba wypisująca umowę popełniła ewidentny błąd 
pisarski. 

(akta kontroli Tom I str. 126-190, Tom II str. 11-14, Tom III str. 155-157, 528-538) 

3. Beneficjent przyznał wsparcie finansowe w łącznej wysokości 34 300 zł oraz 
wsparcie merytoryczne w formie usług szkoleniowo-doradczych osobie, która nie 
spełniała warunków kwalifikowalności do Projektu. Było to niezgodne z częścią 3.2 

                                                      
33 Uczestnicy o numerach identyfikacyjnych: CDP/29/2017, CDP/9/2017, CDP/28/2017, CDP/27/2017, CDP/31/2017, 
CDP/26/2017 i CDP/1/2017. 
34 Uczestnicy o numerach identyfikacyjnych: CDP/46/2017, CDP/59/2017 i CDP/49/2017. 
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pkt 3b regulaminu konkursu, opracowanego przez IZ35, który stanowi, że wsparcie 
nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były 
zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą 
na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. Stwierdzono, że uczestnik Projektu o numerze 
identyfikacyjnym CDP/59/2017, złożył w dniu 6 kwietnia 2017 r. formularz 
zgłoszeniowy do projektu „Czas dla przedsiębiorczych!”, natomiast przystąpił do 
tego Projektu w dniu 5 czerwca 2017 r.36 Osoba ta prowadziła działalność 
gospodarczą od 8 października 2012 r., którą zawiesiła z dniem 1 października 
2014 r. Działalność ta została wykreślona z CEIDG z dniem 10 października 2016 r. 
na podstawie art. 34 ust. 5 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej37 
z powodu niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania 
działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia 
wykonywania działalności gospodarczej. Do dnia 10 października 2016 r. wpis 
w CEIDG był aktywny, a status działalności gospodarczej był zawieszony. 

Beneficjent poinformował, że osoba weryfikująca wpisy w CEIDG zasugerowała się 
wpisem zawieszony i datą zawieszenia. Beneficjent nadmienił, iż przyjął, że osoba 
ta nie prowadzi działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia 
powiatowego urzędu pracy z dnia 1 czerwca 2017 r., stwierdzającego 
zarejestrowanie uczestnika projektu, jako osoby bezrobotnej od dnia 
30 października 2014 r. 

W piśmie z dnia 17 maja 2019 r. (uzyskanym przez NIK w trakcie kontroli) 
IZ potwierdziła, że uczestnik, który przystąpił do Projektu w dniu 5 czerwca 2017 r., 
którego działalność gospodarcza została wykreślona z CEIDG z dniem 
10 października 2016 r. nie spełnił wymogu formalnego przystąpienia do projektu 
związanego z brakiem możliwości posiadania aktywnego wpisu do CEIDG w okresie 
12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.  

(akta kontroli Tom I str. 331-343, 530-533, Tom III str. 150-157, 553) 

4. Beneficjent wypłacił wsparcie pomostowe w łącznej wysokości 16 650 zł, pomimo 
braku potwierdzenia przez dwóch uczestników Projektu zapłaty wymaganych 
składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Było to niezgodne z punktem 
3.4.2 Standardów i § 5 ust. 3 stosowanego wzoru umowy o udzieleniu wsparcia 
finansowego, które stanowiły, że warunkiem wypłaty kolejnej transzy wsparcia 
pomostowego było udokumentowanie przez uczestnika projektu opłacenia składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za rozliczany miesiąc. Beneficjent nie 
posiadał dowodu potwierdzającego opłacenie przez uczestnika o numerze 
identyfikacyjnym CDP/10/2017, składki ubezpieczenia społecznego za wrzesień 
2017 r. oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego za październik 2017 r., a także 
dowodu potwierdzającego opłacenie przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym 
CDP/11/2017 składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za okres od 
stycznia do lipca 2018 r. 

Beneficjent poinformował, że wszystkie potwierdzenia ZUS otrzymywał od 
uczestników drogą e-mailową lub składane były w biurze Akustica.Med w wersji 
papierowej. Wszystko odnotowywane było w zestawieniu ZUS w pliku excel. 
Beneficjent oświadczył, że w zestawieniu odnotowano wszystkie potwierdzenia ZUS 
od wszystkich uczestników. Potwierdzenia, które uczestnicy dostarczali osobiście 
znajdują się w posiadaniu Beneficjenta, natomiast potwierdzenia przesyłane drogą 

                                                      
35 Regulamin konkursu udostępniony na stronie internetowej https://rpo.lubelskie.pl  
36 Zgodnie z § 1 ust. 10 regulaminu rekrutacji za rozpoczęcie udziału w projekcie uznaje się przystąpienie do pierwszej formy 
wsparcia w ramach projektu. Tym samym za datę przystąpienia do projektu uznano datę zawarcia z tą osobą umowy 
o świadczenie usług doradczo-szkoleniowych z dnia 5 czerwca 2017 r. 
37 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm. – uchylona z dniem 30 kwietnia 2018 r.). 
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mailową odnotowywane były w zestawieniu. Beneficjent udostępnił kontrolerowi NIK 
powyższe zestawienie wraz z dokumentacją źródłową – dowodami wpłaty 
wymaganych składek, wśród których brakowało dokumentów potwierdzających 
opłacenie składek przez dwie ww. osoby. 

(akta kontroli Tom I str. 126-190, 546, Tom III str. 96-149) 

5. Beneficjent przeprowadził trzy wizyty monitoringowe niezgodnie z punktem 3.3.1 
Standardów, według którego weryfikacji przez beneficjenta podczas wizyty 
monitoringowej podlegają poszczególne dokumenty księgowe potwierdzające zakup 
przez uczestnika projektu towarów lub usług, a także czy uczestnik posiada sprzęt 
i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. Zgodnie 
z ww. zapisami Standardów, w przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone 
zostanie, iż uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które 
nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
(np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, 
uczestnik powinien wykazać dochód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży 
towarów i materiałów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych 
towarów. 

W trakcie trzech wizyt monitoringowych Beneficjent nie potwierdził posiadania przez 
uczestników Projektu o numerach identyfikacyjnych: CDP/1/2017, CDP/10/2017 
i CDP/13/2017 części towaru zakupionego z dotacji. W dwóch przypadkach, 
z dotacji zakupiono m.in. towar (odzież), która w trakcie prowadzenia działalności 
gospodarczej została sprzedana. Osoba przeprowadzająca wizytę monitoringową 
nie pozyskała dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodu. 

W przypadku trzeciego uczestnika Projektu w trakcie wizyty monitoringowej 
uczestnik Projektu oświadczył, że samochód zakupiony z dotacji znajduje się 
w naprawie. Beneficjent nie podjął dalszych działań, mających na celu stwierdzenie 
posiadania przez uczestnika Projektu zakupionego samochodu. 

Beneficjent wyjaśnił, że osoba realizująca wizyty monitoringowe nie posiadała 
wiedzy, czy ma prawo pozyskać dokumenty potwierdzające uzyskanie przez 
uczestnika projektu dochodu z tytułu sprzedaży towarów. Beneficjent nie wyjaśnił 
przyczyn niepodjęcia dalszych działań, służących potwierdzeniu posiadania przez 
uczestnika projektu zakupionego samochodu. 

(akta kontroli Tom II str. 2-200, Tom III str. 158-163) 

6. Beneficjent nieprawidłowo zrealizował obowiązek sprawozdawczy z zakresu 
udzielonej pomocy publicznej: 

- Z opóźnieniem wynoszącym od czterech do 28 dni przekazał do prezesa UOKiK 
sprawozdania o udzielonym wsparciu finansowym i pomostowym 
niefinansowym (doradczym). Przyznanie pomocy uczestnikom tożsame 
z zawarciem umowy o udzieleniu wsparcia nastąpiło w okresie od 29 sierpnia 
2017 r. do 22 września 2017 r. Beneficjent sporządził sprawozdanie z udzielonej 
pomocy publicznej i przekazał Prezesowi UOKiK w dniu 3 października 2017 r., 
co było niezgodne z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 
2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji 
o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców 
we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych38, 
według którego termin ten wynosił siedem dni od dnia udzielenia pomocy. 

W złożonych wyjaśnieniach Beneficjent poinformował, że ze względu na kłopoty 
techniczne i brak doświadczenia w obsłudze aplikacji SHRIMP, za pomocą 

                                                      
38 Dz. U. z 2016 r. poz. 1871. 
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której przesyłane są informacje o udzielonej pomocy publicznej, informacja ta 
została przesłana 3 października 2017 r. 

- Beneficjent nie sporządził sprawozdania dotyczącego udzielonej pomocy 
publicznej dla 10 uczestników Projektu, którym przyznano wydłużone wsparcie 
pomostowej w łącznej kwocie 111 000 zł39. W sprawozdaniu z udzielonej 
pomocy publicznej Beneficjent wykazał, że wszystkim uczestnikom Projektu 
udzielono pomocy w jednakowej wysokości tj. 35 425 zł, stanowiącej sumę: 
kwoty dotacji (23 200 zł), wsparcia pomostowego wypłacanego przez 6 miesięcy 
(11 100 zł) oraz udziału w kosztach doradztwa zawodowego (1 125 zł40). W toku 
kontroli ustalono, że 10 uczestnikom Projektu wsparcie pomostowe wypłacane 
było przez okres 12 miesięcy, a suma wypłaconego wsparcia pomostowego 
wyniosła 22 200 zł. Beneficjent oświadczył, że w wyniku zmiany osoby 
odpowiedzialnej za przebieg projektu zapomniał o aneksowaniu umów 
o udzieleniu wsparcia finansowego zawartych z uczestnikami zakwalifikowanymi 
do przedłużonego wsparcia pomostowego oraz sporządzeniu z tego faktu 
sprawozdań do UOKiK. 

- Beneficjent nie dokonał dyskontowania pomocy publicznej udzielonej w ramach 
finansowego wsparcia pomostowego. W sprawozdaniu z udzielonej pomocy 
publicznej wykazano u każdego z uczestników po 11 100 zł wypłaconych 
w ramach wsparcia pomostowego. Zgodnie z punktem 3.4 Standardów, 
Beneficjent ma obowiązek dyskontowania pomocy publicznej, zgodnie 
z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy 
publicznej udzielanej w różnych formach41. Obowiązek dyskontowania pomocy 
dotyczy tylko pomocy wypłacanej co do zasady w transzach, czyli wsparcia 
pomostowego. W dniu 25 kwietnia 2019 r. Beneficjent poinformował, że nie 
dokonał dyskontowania pomocy publicznej, ponieważ nie posiadał wiedzy, 
w jaki sposób to robić i zostanie to zrobione najszybciej, jak będzie to możliwe. 

W dniu 14 maja 2019 r., w trakcie kontroli NIK, Beneficjent uzupełnił oraz 
skorygował sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej. 

(akta kontroli Tom I str. 501-504, Tom III str. 96-157, 545-550) 

NIK ocenia negatywnie realizację przez Beneficjenta projektu wsparcia „Czas dla 
przedsiębiorczych!”. Stwierdzono nieprawidłowości polegające na: przyjęciu do 
Projektu osoby niespełniającej warunku kwalifikowalności, przekazaniu do UOKIK 
z opóźnieniem sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej zawierających 
nieprawidłowe dane, niestosowaniu przyjętych zasad rekrutacji, przyznaniu wsparcia 
osobie, która nie zapewniła środków własnych na minimalnym wymaganym 
poziomie 2% przyznanej kwoty dotacji, wypłaceniu wsparcia pomostowego dwóm 
uczestnikom Projektu pomimo braku wymaganych dokumentów potwierdzających 
opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz niedochowaniu 
wymogów Standardów przy przeprowadzeniu trzech wizyt monitoringowych. 
Beneficjent zrealizował Projekt zgodnie z umową o dofinansowanie pod względem 
okresu realizacji i poniesionych wydatków. Terminowo przedłożył do akceptacji IZ 
dokumenty rekrutacyjne i wnioski o płatność. 
 
 
 

                                                      
39 Wsparcie pomostowe w kwocie 1 850 zł/miesiąc, wypłacane 10 osobom przez okres dodatkowych sześciu miesięcy. 
40 Kwota wynikła z podziału kosztów doradztwa zawodowego udzielanego w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej 
(zgodnie z końcowym wnioskiem o płatność) w kwocie 32 400 zł oraz kosztów wynajmu sal (12 600 zł), łącznie 45 000 zł/40 
uczestników projektu = 1 125 zł. 
41 Dz. U. z 2018 r. poz. 461. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Osiągnięte rezultaty projektu wsparcia 
2.1. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Standardami źródłem danych 
do pomiaru wskaźnika rezultatu42 były dokumenty potwierdzające założenie 
działalności gospodarczej (wydruki z CEIDG), dokumenty ZUS (formularze ZUS 
ZUA), czy też kopie umów o pracę z pracownikami. Weryfikację prowadzenia 
działalności gospodarczej przeprowadzano w cyklach kwartalnych, w okresie 
12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, a także w oparciu o przekazywane miesięcznie 
potwierdzenia płatności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, będące 
warunkiem uzyskania wsparcia pomostowego. Wskaźnik produktu43 zweryfikowany 
został w oparciu o liczbę umów o przyznanie wsparcia finansowego w dniu ich 
podpisania. 
Stwierdzono jednak przypadki niepełnej lub niewystarczającej weryfikacji przez 
Beneficjenta stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu, co zostało opisane w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli Tom I str. 53-99, 543-546, Tom III str. 101-149) 

2.2. Beneficjent monitorował prowadzenie przez uczestników działalności 
gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności głównie 
poprzez wizyty monitoringowe, weryfikację informacji z CEIDG, weryfikację 
dokumentów finansowych w ramach dotacji oraz pomostowego wsparcia 
finansowego. 

(akta kontroli Tom I str. 543-546, Tom II str. 2-240) 

2.3. We wniosku o dofinansowanie Projektu Beneficjent umożliwił 40 uczestnikom 
Projektu, którym przyznano wsparcie finansowe, skorzystanie ze wsparcia 
pomostowego obejmującego m.in. szkolenie i doradztwo w zakresie efektywnego 
wykorzystania dotacji (zadanie 3). Indywidualne doradztwo w zakresie bieżących 
wyzwań i problemów prowadzonej działalności gospodarczej przysługiwało 
w wymiarze dziewięciu godzin na osobę i winno być zrealizowane w terminie 14 dni 
od zgłoszenia takiej potrzeby przez uczestnika Projektu. W toku kontroli ustalono, 
że Beneficjent zapłacił podmiotowi zewnętrznemu za usługę świadczenia wsparcia 
doradczego dla 40 uczestników Projektu, natomiast nie posiadał dokumentów 
potwierdzających udzielenie wsparcia jednemu z uczestników Projektu, o numerze 
indentyfikacyjnym: CDP/29/2017. Beneficjent poinformował, że doradztwo 
w stosunku do tej osoby zostało przeprowadzone, a dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie tego doradztwa zostaną przedłożone kontrolującemu niezwłocznie 
po dostarczeniu przez firmę, która udzielała doradztwa. Do zakończenia kontroli 
dokumenty te nie zostały przedstawione do wglądu kontrolującemu. 

(akta kontroli Tom I str. 550-551, Tom III str. 162-175) 

2.4. W końcowym wniosku o płatność Beneficjent wykazał, iż udzielił bezzwrotnych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej 40 osobom (100%), natomiast 
w ramach środków z EFS na podjęcie działalności gospodarczej, utworzono 
48 miejsc pracy (100%). Według ustaleń NIK osiągnięte wskaźniki wyniosły 
odpowiednio: 39 i 44 gdyż: 
— jedna z osób której udzielono dotacji, nie spełniała warunków kwalifikowalności 
do Projektu, ponieważ posiadała aktywny wpis do CEIDG w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 

                                                      
42 Wskaźnik rezultatu zdefiniowano jako „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej”. 
43 Wskaźnik produktu ustalony jako „Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie”. 
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— jedna z osób nie prowadziła działalności gospodarczej przez okres pełnych 
12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej; 
— jedna z osób, z którą uczestnik Projektu zawarł umowę o pracę, nie została 
zgłoszona do ZUS jako pracownik; 
— dwie osoby zostały zatrudnione w oparciu o umowy zlecenia, według Standardów 
premiowane utworzenie dodatkowego miejsca pracy winno nastąpić w oparciu 
o umowę o pracę. 

(akta kontroli Tom I str. 373-500, Tom II str. 241-250, 432, Tom III str. 150-157) 

2.5. W ramach realizacji projektu „Czas dla przedsiębiorczych!” zrealizowano 
wydatki na łączną kwotę 1 943 051,99 zł, co stanowiło 99,5% kwoty zaplanowanej 
we wniosku o dofinansowanie (1 953 300 zł). Zaoszczędzone środki w łącznej 
wysokości 10 248,01 zł dotyczyły: cateringu (zaoszczędzono 1 500 zł), zwrotu 
kosztów opieki nad osobą zależną (5 040 zł), wynagrodzenia członków KOW44 
w procedurze odwoławczej (2 000 zł) oraz kosztów pośrednich (1 708 zł). 

(akta kontroli Tom I str. 373-500) 

2.6. Według stanu na 31 marca 2019 r. tj. po ponad siedmiu miesiącach od dnia 
zakończenia realizacji Projektu (31 sierpnia 2018 r.), spośród 40 uczestników 
Projektu, którym wypłacono środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
w CEIDG jako aktywni przedsiębiorcy figurowało 16 przedsiębiorców, natomiast 
24 przedsiębiorców zawiesiło lub wykreśliło działalność gospodarczą. Wskaźnik 
efektywności kosztowej45 wyniósł 92 687,50 zł, natomiast wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej46 wyniósł 40%. 

Jeden z uczestników Projektu47 nie wypełnił obowiązku prowadzenia działalności 
gospodarczej przez minimalny okres, gdyż w dwunastym miesiącu jej prowadzenia 
zawiesił działalność gospodarczą. W 13 miesiącu prowadzenia działalności 
(tj. miesiąc po upływie okresu prowadzenia działalności w ramach projektu) łącznie 
15 uczestników zawiesiło lub wykreśliło działalność w CEIDG (37,5%), 
w 14 miesiącu trzech uczestników (7,5%), w 15 miesiącu – dwóch (5%), jedna 
w 17 miesiącu (2,5%) oraz dwie w 18 miesiącu prowadzenia działalności (5%). 
Zgodnie ze Standardami Beneficjent powinien zobowiązać uczestników projektu, 
na etapie ich rekrutacji, do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji 
po zakończeniu udziału w projekcie (do czterech tygodni od zakończenia udziału) 
zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego). Beneficjent poinformował, 
że monitorował prowadzenie działalności gospodarczej poprzez wgląd do CEIDG 
po zakończeniu projektu raz na kwartał, jednak nie posiadał dokumentacji 
potwierdzającej prowadzenie takiego monitoringu. 

 (akta kontroli Tom I str. 331-343, Tom II str. 476-505, Tom III str. 150-180, 
Tom IV str. 120-125) 

2.7. Na podstawie danych ZUS ustalono, że według stanu na dzień 22 marca 
2019 r. z 13 przyjętych do próby uczestników Projektu, którzy zaprzestali 
prowadzenia działalności lub zawiesili działalność, do grupy osób biernych 
zawodowo lub bezrobotnych wróciło łącznie siedmiu uczestników, dwóch 
uczestników zgłoszono do ubezpieczenia jako pracowników, natomiast czterech 
było emerytami. 

                                                      
44 Komisja Oceny Wniosków. 
45 Łączna kwota środków finansowych przekazanych uczestnikom (w formie dotacji i wsparcia pomostowego) – 1 483 000 zł/ 
Liczba uczestników prowadzących działalność gospodarczą na dzień badania przez NIK (5 kwietnia 2019 r.) – 16 osób. 
46 Liczba uczestników projektu prowadzących działalność gospodarczą na dzień badania przez NIK (5 kwietnia 2019 r.) – 
16 osób / Liczba uczestników projektu, którym udzielono środków finansowych na działalność gospodarczą (40 osób). 
47 Osoba o numerze identyfikacyjnym CDP/21/2017. 
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Siedem osób, które po zakończeniu udziału w Projekcie powróciły do statusu 
bezrobotnego lub biernego zawodowo, prowadziły działalność w zakresie usług: 
remontowo-wykończeniowych, transportowych, sprzątania, gastronomicznych, 
spawalniczych oraz obrotu nieruchomościami, wyłącznie na rynku lokalnym (powiat: 
chełmski, bialski oraz miasto Biała Podlaska). 
Na podstawie ankiet złożonych przez dziesięciu uczestników ustalono, 
że przyczynami zaprzestania działalności gospodarczej były: konkurencja na rynku, 
brak wystarczającej liczby zleceń, a także otrzymanie oferty pracy lub podjęcie innej 
pracy. Ankietowani, wśród błędów prowadzonej działalności, najczęściej 
wskazywali: niewystarczające działania reklamowe, niedoszacowanie firm 
konkurencyjnych, niedostateczną znajomość nowoczesnych rozwiązań 
technicznych oraz zbyt niski dochód, niepozwalający na zatrudnienie pracownika. 
Z dziesięciu ankietowanych: jedna osoba wskazała ograniczenia organizacyjne 
(brak zleceń), dwie osoby wskazały ograniczenia techniczne (awarie sprzętu, 
naprawy pojazdu), sześć osób wskazało ograniczenia czasowe48, jedna osoba 
w ramach ograniczeń finansowych wykazała brak środków na rozwój. Wszystkie 
osoby zadeklarowały, że w ostatnim roku przychody przedsiębiorstwa wyniosły 
poniżej 20 tys. zł, w dziewięciu przypadkach osiągnięty dochód nie przekroczył 
10 tys. zł, natomiast w jednym przypadku nie przekroczył 20 tys. zł.  

(akta kontroli Tom I str. 331-343, Tom II str. 421-473, Tom IV str. 112-125) 

2.8. Analiza informacji przekazanych w kwestionariuszach ankiet przez sześciu 
spośród 17 uczestników Projektu, którzy w dniu 19 marca 2019 r. nadal prowadzili 
zarejestrowaną działalność gospodarczą, wykazała m.in., że uczestnicy prowadzili 
działalność gospodarczą nie tylko na rynku lokalnym, ale również krajowym (dwóch) 
i międzynarodowym (jeden) w zakresie produkcji filmów i nagrań wideo, produkcji 
wyrobów tartacznych, handlu oraz usług: fryzjerskich i naprawy sprzętu 
gospodarstwa domowego. Klientami, oprócz indywidualnych odbiorców usług, były 
również inne przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku (w trzech przypadkach) oraz 
instytucje publiczne (w jednym przypadku). Dwóch ankietowanych wskazało 
ograniczenia organizacyjne, polegające na konieczności obsłużenia dużej liczby 
zamówień w danym momencie oraz konieczności równoczesnego poszukiwania 
klientów, przygotowywania ofert, świadczenia usług i planowania dalszej 
działalności. Trzech ankietowanych wskazało ograniczenia techniczne, polegające 
na występowaniu drobnych awarii lub braku wystarczającego sprzętu. Również 
trzech ankietowanych wskazało ograniczenia czasowe prowadzonej działalności, 
związane z koniecznością dojazdu do klienta poza teren miasta oraz usuwaniem 
awarii sprzętu. Trzy osoby wskazały na barierę finansową, polegającą na 
niewystarczającej kwocie środków finansowych na zakup sprzętu oraz maszyn.  
Zagrożeniem dla dalszego prowadzenia działalności były, w opinii ankietowanych: 
duża konkurencja, brak regularnych klientów, rosnące ceny towarów, rosnące 
koszty utrzymania firmy, czy też brak wykwalifikowanych pracowników. 

Najwyższe przychody (obroty) osiągnięte w skali roku49 (według złożonych ankiet) 
wykazało dwóch uczestników Projektu50, prowadzących działalność gospodarczą 
w zakresie: produkcji filmów i nagrań wideo (Lublin) oraz świadczenia usług 
fryzjerskich (Biała Podlaska). Przychody te umożliwiły uczestnikom utrzymanie się, 
a w jednym przypadku również zatrudnienie pracowników. 
Poniżej opisano trzy wybrane przypadki prowadzenia działalności gospodarczej 
przez uczestnika projektu „Czas dla przedsiębiorczych!”. 

                                                      
48 Uczestnicy wskazali m.in.: brak możliwości wykonania zlecenia w czasie wskazanym przez klienta, brak czasu na wszystkie 
zlecenia, czy też konieczność wykonania usługi w bardzo krótkim czasie. 
49 W ostatnim pełnym roku lub ostatnich 12 miesiącach działania firmy. 
50 Od 51 tys. zł do 70 tys. zł oraz od 71 tys. zł do 100 tys. zł. 
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� Uczestnik o numerze identyfikacyjnym CDP/9/2017 przystąpił do Projektu 
jako niezarejestrowany bezrobotny. Przedmiotem prowadzonej działalności była 
produkcja filmów i nagrań wideo. W biznesplanie osoba ta wskazała, że przez kilka 
lat pracowała jako operator kamery. Ze środków dotacji uczestnik zakupił: kamerę 
oraz dwa dyski zewnętrzne. W ankiecie osoba ta podała m.in., że podstawowym 
powodem podjęcia przez nią decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej był 
pomysł na samorealizację, brak zatrudnienia oraz chęć rozwoju, przychody 
w ostatnim roku wyniosły pomiędzy 70 a 100 tys. zł, a osiągnięty dochód zawierał 
się w przedziale 40-60 tys. zł. 
� Uczestniczka o numerze identyfikacyjnym CDP/34/2017 przystąpiła 
do Projektu jako bierna zawodowo. Przedmiotem prowadzonej działalności były 
usługi fryzjerskie. W biznesplanie uczestniczka Projektu wskazała kilkuletnie 
doświadczenie w zawodzie fryzjera (w tym ukończone kursy i szkolenia). Ze 
środków dotacji osoba ta wyposażyła salon fryzjerski m.in. w: myjkę fryzjerską, fotel 
fryzjerski, infrazon, sofy, fotele, lustra, meble na zaplecze, sprzęt fryzjerski, 
akcesoria fryzjerskie oraz kosmetyki. W ankiecie uczestniczka poinformowała m.in., 
że powodem podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej był rozwój 
osobisty, osoba ta wskazała wysokość przychodów w ostatnim roku pomiędzy 
50 a 70 tys. zł. 
� Uczestnik o numerze identyfikacyjnym CDP/27/2017 przystąpił do Projektu 
jako niezarejestrowany bezrobotny. Przedmiotem prowadzonej działalności była 
produkcja filmów i nagrań wideo. W biznesplanie osoba ta wykazała wieloletnie 
doświadczenie jako realizator światła i dźwięku oraz fotograf prasowy, a także 
doświadczenie w edycji filmów i zdjęć. Ze środków dotacji uczestnik Projektu zakupił 
m.in. dron, kamerę nagrywania, monitor poglądowy, pilot zdalnego sterowania, 
laptop i inne akcesoria związane z wideofilmowaniem. W badaniu ankietowym jako 
powód podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej osoba ta wskazała 
chęć stabilizacji i możliwość rozwoju, natomiast osiągnięty w ostatnim roku dochód 
kształtował się na poziomie od 20 do 40 tys. zł. 

(akta kontroli Tom II str. 348-398, 506-525, Tom IV str. 104-111) 

2.9. W wyniku analizy danych próby 17 aktywnych przedsiębiorców wybranych do 
szczegółowego badania51 stwierdzono, że wsparcie finansowe zostało udzielone 
głównie osobom, które wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej. 
W jednym przypadku, uczestnik Projektu (CDP/59/2017) prowadził działalność 
fotograficzną w okresie od 8 października 2012 r. do 10 października 2016 r., 
a następnie w ramach projektu „Czas dla przedsiębiorczych!” w okresie od 
4 września 2017 r. 
W innym przypadku (CDP/5/2017), rozpoczęcie z dniem 11 września 2017 r. 
działalności gospodarczej zbiegło się w czasie z zawieszeniem działalności 
gospodarczej o tym samym profilu z dniem 1 października 2017 r. przez męża 
uczestniczki Projektu. 
Ponadto, na podstawie danych w CEIDG ustalono trzy przypadki prowadzenia przez 
uczestników (posiadających aktywny wpis) działalności gospodarczej o tym samym 
(lub zbliżonym) profilu do działalności założonej pod tym samym adresem52 przez 
inne osoby, w szczególności o tym samym nazwisku: 
— uczestnik Projektu (CDP/59/2017) prowadził działalność gospodarczą w zakresie 
usług fotograficznych od dnia 4 września 2017 r., ten sam profil działalności 
prowadzony był przez osobę o tym samym nazwisku co uczestnik Projektu oraz 
w tym samym miejscu w okresie od 4 lipca 2016 r. do 1 grudnia 2017 r.; 

                                                      
51 Stan na dzień 19 marca 2019 r. 
52 Adres prowadzenia działalności gospodarczej i/lub wskazany w dokumentach składanych do Beneficjenta. 
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—- uczestnik Projektu (CDP/45/2017) prowadził od 8 września 2017 r. działalność 
gospodarczą w zakresie mechaniki pojazdowej, ten sam profil działalności 
prowadzony był przez osobę o tym samym nazwisku co uczestnik Projektu oraz 
w tym samym miejscu w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 22 lipca 2016 r.; 
— uczestnik Projektu (CDP/23/2017) prowadził od 18 września 2017 r. działalność 
gospodarczą polegającą na produkcji wyrobów tartacznych, ten sam profil 
działalności prowadziła osoba o tym samym nazwisku oraz w tym samym miejscu 
w okresie od 7 września 2009 r. do 7 lutego 2018 r. 

(akta kontroli Tom I str. 530-533) 

2.10. Spośród 17 aktywnych przedsiębiorców53, w dniu przystąpienia do Projektu 
„Czas dla przedsiębiorczych!” sześć osób zadeklarowało się jako bezrobotni 
zarejestrowani, osiem osób jako bezrobotni niezarejestrowani oraz trzy jako osoby 
bierne zawodowo. Jedna54, spośród 17 ww. osób, w okresie pierwszych 12 miesięcy 
prowadzenia działalności gospodarczej została dodatkowo zgłoszona do ZUS jako 
osoba wykonująca umowę cywilnoprawną w innym podmiocie55, natomiast trzy 
osoby56 nabyły prawa emerytalne przed przystąpieniem do Projektu. 

(akta kontroli Tom I str. 331-343, 552-553) 

2.11. Zgodnie ze Standardami Beneficjent monitoruje stan zatrudnienia w stosunku 
do planowanego przez uczestników projektu, w ramach działalności gospodarczej 
na podstawie m.in. takich dokumentów jak umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu 
pracy57), raporty ZUS ZUA czy też raporty ZUS RCA. Beneficjent zweryfikował stan 
zatrudnienia wśród uczestników Projektu wyłącznie na podstawie umów o pracę 
(umów zlecenia). Uczestnicy projektu „Czas dla przedsiębiorczych!” zawarli umowy 
o pracę z siedmioma pracownikami, w tym: z sześcioma osobami w wymiarze 
1/2 etatu oraz z jedną osobą w wymiarze 1/4 etatu; z czterema osobami zawarto 
umowy na czas nieokreślony, a z trzema na czas określony58. W umowach o pracę 
zawartych na 1/2 etatu ustalono wynagrodzenie zasadnicze brutto na kwotę 1 050 zł 
(w trzech przypadkach), 1 000 zł (w jednym przypadku) oraz 850 zł (w dwóch 
przypadkach), w umowie zawartej na 1/4 etatu ustalono wynagrodzenie na kwotę 
525 zł, natomiast w umowach zlecenia, ustalono wynagrodzenie w postaci stawki 
godzinowej 13 zł za godzinę. 

(akta kontroli Tom I str. 331-343, Tom II str. 241-250) 

2.12. W toku kontroli NIK pozyskano od Beneficjenta siedem umów o pracę oraz 
dwie umowy zlecenia zawarte przez uczestników Projektu. Na podstawie danych 
pozyskanych z ZUS ustalono, że żadna z tych osób, na dzień 22 marca 2019 r., nie 
kontynuowała pracy u uczestnika Projektu. Natomiast jedna osoba nie została 
zgłoszona do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 

(akta kontroli Tom I str. 331-343, Tom II str. 241-250, 421-473) 

2.13. Uczestnicy projektu „Czas dla przedsiębiorczych!” założyli działalność 
gospodarczą w trzech powiatach województwa lubelskiego: bialskim (15), 
chełmskim (1) i parczewskim (1) oraz miastach: Biała Podlaska (20) i Lublin (3). 
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wsparcie przyznano osobom 
zamieszkującym na terenie województwa lubelskiego. 

(akta kontroli Tom I str. 331-343) 

                                                      
53 Stan na dzień 19 marca 2019 r. 
54 Uczestnik o numerze identyfikacyjnym CDP/30/2017. 
55 Umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług. W okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej w innych podmiotach zatrudniło się również dwóch innych uczestników Projektu, których status 
prowadzonej działalności na dzień badania NIK był zawieszony lub wykreślony. 
56 Uczestnicy o numerach identyfikacyjnych: CDP/30/2017, CDP/5/2017 i CDP/1/2017. 
57 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm. 
58 W dwóch przypadkach czas określony zatrudnienia zawierał się w przedziale od jednego do czterech miesięcy, natomiast 
w jednym przypadku w przedziale od 8 do 12 miesięcy. 
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2.14. Spośród uczestników projektu „Czas dla przedsiębiorczych!”: 
— po trzy osoby założyły działalność gospodarczą w zakresie: usług 
fotograficznych, produkcji odzieży wierzchniej i wyrobów tekstylnych, usług 
pocztowych i kurierskich, sprzedaży wyrobów na targowiskach; 
— po dwie osoby prowadziły firmy w branżach: gastronomicznej, naprawy 
pojazdów, utrzymania czystości i porządku w budynkach, produkcji filmów i nagrań 
wideo, usług budowlanych i wykończeniowych, produkcji wyrobów z drewna lub 
tartacznych, obróbki lub produkcji wyrobów metalowych; 
— pojedyncze osoby prowadziły działalność gospodarczą, polegającą na: 
świadczeniu usług rozrywkowych i rekreacyjnych, fryzjerskich i kosmetycznych, 
działalności twórczej, pomocy społecznej bez zakwaterowania (dla osób 
w podeszłym wieku i niepełnosprawnych), sprzedaży zboża, pasz i nasion, 
transporcie drogowym towarów, wynajmowaniu maszyn i urządzeń rolniczych, 
naprawie urządzeń gospodarstwa domowego, sprzedaży detalicznej gier, 
świadczeniu pozaszkolnych form edukacji, pośrednictwie w obrocie 
nieruchomościami, sprzedaży detalicznej kosmetyków, zagospodarowaniu terenów, 
oferowaniu obiektów noclegowych i miejsc krótkiego zakwaterowania. 
Przedsiębiorstwa usługowe założyło 23 uczestników Projektu, budowlane – dwóch, 
handlowe – sześciu, natomiast produkcyjne – dziewięciu uczestników. 
Dodatkowych pracowników zatrudniły osoby działające w branżach: 
gastronomicznej, fotograficznej, usług pocztowych i kurierskich, sprzedaży wyrobów 
na targowiskach oraz świadczący usługę naprawy urządzeń gospodarstwa 
domowego. 
Według barometru zawodów na rok 201859 uczestnicy Projektu wybierali głównie 
branże będące wśród zawodów deficytowych60 (np. szefowie kuchni lub kucharze, 
spawacze, diagności samochodowi, fryzjerzy oraz kosmetyczki), zrównoważonych61 
(m.in.: fotograf lub pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych) lub zawodów 
na które stwierdzono wzrost zapotrzebowania (opiekun osoby starszej). Wśród 
zawodów nadwyżkowych62, w których działali uczestnicy projektu „Czas dla 
przedsiębiorczych!” wystąpiły: ogrodnik (sadownik) oraz technik mechanik. 
Według stanu na 31 marca 2019 r. uczestnicy Projektu wciąż prowadzili działalność 
gospodarczą w obszarze usług: pocztowych i kurierskich, fryzjerskich, budowlanych 
i wykończeniowych, utrzymania czystości i porządku w budynkach, obróbki metali, 
a także polegających na: sprzedaży wyrobów na targowiskach (trzy osoby), 
produkcji odzieży wierzchniej i wyrobów tekstylnych (dwie), naprawie pojazdów, 
naprawie urządzeń gospodarstwa domowego, produkcji filmów wideo (dwie), 
produkcji wyrobów tartacznych, świadczeniu pozaszkolnych form edukacji. 

 (akta kontroli Tom I str. 331-343, Tom IV str. 120-125) 

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

 Beneficjent prowadził monitoring osiągnięcia wskaźnika rezultatu niezgodnie 1.
z wnioskiem o dofinansowanie oraz Standardami: 

— Zgodnie z częścią 3.1 wniosku o dofinansowanie źródłem danych do pomiaru 
wskaźnika rezultatu były wpisy do CEIDG/KRS, umowy o udzielenie wsparcia 
finansowego, zaświadczenia de minimis, umowy o pracę w przypadku dodatkowych 
                                                      
59 Barometr zawodów dla województwa lubelskiego opublikowany na stronie internetowej http://barometrzawodow.pl/lubelskie 
60 Według definicji zawartej na ww. stronie internetowej zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno 
być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż 
pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. 
61 Zawody zrównoważone to zawody, w których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia 
zatrudnienia w danym zawodzie. 
62 Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze z uwagi na małe zapotrzebowanie oraz 
wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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tworzonych miejsc pracy w firmach uczestników projektu. Ustalono, że pomiar 
wskaźnika realizowany będzie przez asystenta koordynatora projektu, w momencie 
przyznania dotacji na założenie działalności gospodarczej, co trzy miesiące 
w okresie prowadzenia działalności gospodarczej do 12 miesięcy od uzyskania 
przez uczestnika projektu wsparcia finansowego z EFS. 

W toku kontroli NIK ustalono, że uczestniczka Projektu o numerze identyfikacyjnym 
CDP/21/2017 zarejestrowała działalność gospodarczą w dniu 5 września 2017 r., 
rozpoczęła tę działalność w dniu 6 września 2017 r., natomiast w dniu 4 września 
2018 r. zawiesiła działalność gospodarczą z dniem 1 września 2018 r. Tym samym, 
osoba ta prowadziła działalność gospodarczą od 6 września 2017 r. do 1 września 
2018 r. Fakt ten nie został stwierdzony w trakcie weryfikacji prowadzonej przez 
Beneficjenta, lecz dopiero siedem miesięcy po zakończeniu Projektu, w trakcie 
kontroli NIK. 
Beneficjent poinformował, że kontrolował wpisy w CEIDG raz na kwartał w trakcie 
trwania projektu, ostatni raz 30 sierpnia 2018 r. Na ten dzień wszystkie wpisy były 
aktywne, dlatego Beneficjent nie posiadł wiedzy o fakcie zawieszenia działalności 
w dniu 1 września 2018 r. przez uczestniczkę. W związku z tym Beneficjent nie miał 
podstaw wystąpienia do ww. uczestniczki o zwrot otrzymanych środków wraz 
z należnymi odsetkami. 

— Zgodnie z punktem 4 Standardów: Beneficjent monitoruje stan zatrudnienia 
w stosunku do planowanego przez uczestników projektu, w ramach działalności 
gospodarczej na podstawie m.in. takich dokumentów jak umowy o pracę 
(w rozumieniu Kodeksu pracy), raporty ZUS ZUA, ZUS RCA. 
Beneficjent nie wymagał od uczestników przedłożenia wszystkich dokumentów 
wynikających ze Standardów, gdyż monitorował zatrudnienie wyłącznie w oparciu 
o umowy o pracę, natomiast nie wyegzekwował od uczestników Projektu raportów 
ZUS na potwierdzenie zatrudnienia. W konsekwencji, Beneficjent nie posiadał 
wiedzy, że osoba, z którą uczestniczka Projektu o numerze identyfikacyjnym 
CDP/31/2017 zawarła umowę o pracę63, według informacji uzyskanej z ZUS, nie 
została zgłoszona do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego 
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 22 marca 2019 r. 
Beneficjent poinformował, że z zacytowanego paragrafu Standardów nie wynika 
jasno, jakie dokumenty ma obowiązek przedstawić uczestnik w przypadku 
zatrudnienia pracownika. Dlatego też Beneficjent bazował na umowie o pracę. 
Ponadto, pracodawca, rejestrując w ZUS pracownika, ma możliwość wyrejestrować 
tego pracownika nawet w tym samym dniu. W związku z tym wspomniane raporty 
ZUS nie pomagają Beneficjentowi w monitorowaniu zatrudnienia. 
W opinii NIK, w oparciu o przytoczone zapisy Standardów, Beneficjent mógł żądać 
od uczestników projektu przedstawienia raportów ZUS (ZUA, RCA) nie tylko na 
etapie zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia, ale również w kolejnych 
miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. 

— W punkcie 4 Standardów uregulowano, że uczestnicy Projektu, którzy deklarowali 
utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, muszą zatrudnić pracowników na podstawie umowy 
o pracę. Analogiczne podejście do pomiaru wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
zawarto w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. Według tych wytycznych wskaźnik 
„Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej” mierzony jest liczbą osób, które po otrzymaniu 

                                                      
63 Umowa o prace zawarta w dniu 19 stycznia 2018 r., na czas określony od 19 stycznia do 31 grudnia 2018 r., w wymiarze 
1/4 etatu. 
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środków z EFS podjęły działalność gospodarczą oraz liczbą pracowników 
zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu 
pracy), w okresie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia 
finansowego z EFS.  
Stwierdzono, że uczestniczka Projektu o numerze identyfikacyjnym CDP/8/2017 
zatrudniła dwie osoby na umowy zlecenia, które w świetle ww. zapisów Standarów 
oraz wytycznych nie mogły zostać uwzględnione w pomiarze wskaźnika rezultatu 
projektu „Czas dla przedsiębiorczych!”. 
Beneficjent wyjaśnił, że założył, iż obecny rodzaj umowy zlecenia niewiele różni się 
od umowy o pracę oraz mając na względzie to, że w projektach aktywizacyjnych 
umowa zlecenie, opiewająca co najmniej na 3 miesiące lub na krótszy okres z co 
najmniej trzykrotnością najniższego wynagrodzenia jest brana pod uwagę 
w wyliczeniu wskaźnika rezultatu zrealizowanego w ramach projektu, dlatego 
Beneficjent uznał powyższe zatrudnienie jako osiągnięty wskaźnik. 

(akta kontroli Tom I str. 331-343, Tom II str. 241-250, 432, 
Tom III str. 150-157, 173-175, 179-180, 541, 544) 

 Beneficjent nie osiągnął celu głównego Projektu oraz zaplanowanych 2.
wskaźników produktu i rezultatu, czym naruszył §4 ust. 4 pkt 1 umowy 
o dofinansowanie. 

W ramach Projektu zaplanowano: zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwój 
i wsparcie postaw przedsiębiorczych 50 niezatrudnionych osób (30 kobiet 
i 20 mężczyzn) w formie: szkolenia i doradztwa, przyznanie 40 uczestnikom 
środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego finansowego 
i doradczego, a także utworzenie 48 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 
środków na podjęcie działalności gospodarczej (wskaźnik rezultatu), w tym: 
40 miejsc w pracy w utworzonych przez uczestników projektu przedsiębiorstwach 
(samozatrudnienie) oraz co najmniej osiem dodatkowych miejsc pracy w tych 
przedsiębiorstwach (zatrudnienie pracowników). 

Przyczyny nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników były następujące: 

1) udzielenie dotacji jednemu uczestnikowi projektu, który nie spełniał warunku 
grupy docelowej z uwagi na posiadanie aktywnego wpisu w CEIDG 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Projektu, co 
zostało opisane w części Stwierdzone nieprawidłowości, w ramach 
pierwszego obszaru badawczego opisanego w wystąpieniu pokontrolnym, 

2) nieprowadzenie przez jedną uczestniczkę działalności gospodarczej przez 
wymagane 12 miesięcy. Ustalono, że uczestniczka Projektu, o numerze 
identyfikacyjnym CDP/21/2017, która otrzymała w dniu 19 września 2017 r. 
dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie prowadziła tej 
działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. Według danych z ewidencji CEIDG 
osoba ta zarejestrowała działalność gospodarczą w dniu 5 września 2017 r., 
rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 6 września 2017 r., natomiast 
w dniu 4 września 2018 r. zawiesiła działalność gospodarczą z dniem 
1 września 2018 r. W piśmie z dnia 17 maja 2019 r. (uzyskanym przez NIK 
w trakcie kontroli) IZ potwierdziła, że jeżeli uczestnik projektu nie prowadził 
działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia faktycznego jej 
rozpoczęcia, to kryterium formalne specyficzne nr 7: Trwałość projektu64 nie 
zostało spełnione. 

                                                      
64 Kryterium o treści: Projekt zapewnia, że wnioskodawca zobowiąże uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej 
rozpoczętej w ramach projektu co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności 
gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). 
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W toku kontroli NIK uczestniczka Projektu złożyła oświadczenie, w którym 
stwierdziła, że zawieszenie działalności, podane na dzień 1 września 
2018 r., było nieskuteczne i błędne, gdyż we wrześniu 2018 r. również 
prowadziła działalność i osiągnęła przychód.  
Dołączone przez ww. dokumenty świadczą jednak, że dopiero 25 kwietnia 
2019 r. uczestniczka projektu złożyła w CEIDG zgłoszenie aktualizujące, 
w którym zgłosiła zmianę daty zawieszenia działalności gospodarczej z dnia 
1 września 2018 r. na 1 października 2018 r. a także z datą 25 kwietnia 
2019 r. opłaciła składkę ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za 
miesiąc wrzesień 2018 r. 

3) niezgłoszenie do ZUS osoby wykazanej przez uczestnika Projektu jako 
pracownika oraz zatrudnienie dwóch osób w oparciu o umowy zlecenia. 

4) niezaktywizowanie co najmniej trzech osób odchodzących z rolnictwa. 
Zgodnie z punktem 3.3 regulaminu konkursu pod pojęciem osoby 
odchodzącej z rolnictwa należy rozumieć rolnika zarejestrowanego 
w PUP/MUP jako osobę bezrobotną, prowadzącego indywidualnej 
gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz 
ubezpieczonego w KRUS, dla którego został ustalony I (tzw. bezrobotni 
aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy. Ponadto osoba 
taka znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, 
iż należy co najmniej do jednej z następujących grup: osób w wieku 50 lat 
i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób 
z niepełnosprawnościami lub osób o niskich kwalifikacjach. Warunkiem 
koniecznym było przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń 
społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS). 

W formularzach zgłoszeniowych jako odchodzące z rolnictwa zadeklarowały 
się osoby o numerach identyfikacyjnych: CDP/8/2017, CDP/10/2017, 
CDP/32/2017 i CDP/51/2017. Według informacji uzyskanej z KRUS: 
- osoba o numerze CDP/8/2017 podlegała ubezpieczeniu społecznemu 
rolników jako małżonek rolnika w okresach od 3.07.2008 r. do 31.08.2017 r. 
i od 12.10.2018 r. Właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,4089 
ha przeliczeniowych jest mąż uczestniczki projektu; 
- osoba o numerze CDP/10/2017 podlegała ubezpieczeniu społecznemu 
rolników jako domownik, w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6,7427 ha 
przeliczeniowych, należącym do innej osoby, w okresach: 3.01.2008 r. - 
3.09.2017 r. i od 25.01.2019 r. 
Natomiast osoby o numerach identyfikacyjnych: CDP/32/2017 
i CDP/51/2017 nie figurowały w ewidencji osób podlegających 
ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

Beneficjent poinformował, że kandydaci na uczestników składali 
oświadczenia co do przynależności do grupy osób odchodzących 
z rolnictwa. Beneficjent nie ma narzędzi do sprawdzenia, czy kandydat jest 
zarejestrowany w KRUS jako właściciel gospodarstwa rolnego o pow. do 
2 ha. Beneficjent przyjął kandydatów na podstawie oświadczeń złożonych 
w formularzach rekrutacyjnych. 

(akta kontroli Tom I str. 53-99, 331-343, Tom II str. 241-250, 416-417, 432, 553, 
Tom III str. 150-157, 173-175) 

NIK ocenia negatywnie działalność Beneficjenta w skontrolowanym zakresie. 
Beneficjent nie osiągnął celu głównego Projektu oraz zakładanych we wniosku 
o dofinansowanie wskaźników: produktu, rezultatu, a także nie zaktywizował osób 
deklarujących odejście z rolnictwa. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Wniosek 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek:  

dokonanie korekty końcowego wniosku o płatność w zakresie zrealizowanych 
wskaźników i wydatków projektu w związku z: brakiem kwalifikowalności jednego 
z uczestników Projektu, nieprowadzeniem działalności gospodarczej przez okres 
12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia przez jednego z uczestników Projektu, 
niezatrudnieniem pracownika przez jednego z uczestników Projektu, zatrudnieniem 
dwóch osób w oparciu o umowę zlecenia (wyłączoną w ramach pomiaru wskaźnika 
rezultatu) oraz niespełnieniem przez żadnego z uczestników Projektu kryterium 
osoby odchodzącej z rolnictwa. 

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

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

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

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

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

 

Lublin, 27 maja 2019 r. 

 

Kontroler 

Wojciech Niemyski 

Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

Edward Lis 
Główny specjalista kontroli państwowej 

(—) 
........................................................ 

(—) 
........................................................ 

podpis Podpis 
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