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I. Dane identyfikacyjne 
Fundacja Europejska Manufaktura Wiedzy w Lublinie (dalej: Beneficjent 
lub Fundacja) 

ul. Przechodnia 4 lok. 307, 20-003 Lublin 

 

Marek Nurzyński, Prezes Zarządu Fundacji  

 

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

2. Osiągnięte rezultaty projektu wsparcia. 

 

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

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

Iwona Pacwa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/23/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. 
Jacek Kaczmarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/62/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

 (akta kontroli tom I str.1-2) 

 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
NIK negatywnie ocenia realizację przez skontrolowaną Fundację projektu wsparcia 
pn. Kreator Skutecznego Biznesu4.  

Beneficjent nie osiągnął zakładanych we wniosku o dofinansowanie celów Projektu 
dotyczących zwiększenia aktywności zawodowej 60 osób, utworzenia 50 firm oraz 
zatrudnienia przez uczestników 10 osób. W związku z brakiem kwalifikowalności 
jednej z uczestniczek Projektu, nie zrealizował planu udzielenia wsparcia 
szkoleniowo–doradczego oraz wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, ponieważ udzielił wsparcia w tych formach odpowiednio 59 i 49 
osobom kwalifikowalnym (98%). W związku z faktycznym niezatrudnieniem 
dziewięciu pracowników przez uczestników, tylko jeden pracownik spośród 10 
planowanych został zatrudniony (10%). Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu 
zostały osiągnięte na poziomie odpowiednio 98% (49 na 50 osób) oraz 83% 
(50 na 60 miejsc pracy). Niezrealizowanie celów Projektu było spowodowane 
złożeniem przez jednego z uczestników niezgodnego z prawdą oświadczenia 

                                                      
1 Dalej: RPO WL. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Dalej: Projekt. 
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o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do Projektu oraz nieprawidłowym monitorowaniem stanu 
zatrudnienia pracowników. 

Ponadto dane dotyczące udzielonej uczestnikom projektu pomocy publicznej 
przekazano za pomocą aplikacji SHRIMP5 z opóźnieniem  wynoszącym od 36 do 73 
dni, co mogło mieć wpływ na prawidłowość udzielania pomocy publicznej przez inne 
podmioty. 

Wszyscy uczestnicy, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, prowadzili działalność przez okres 12 miesięcy od dnia jej 
zarejestrowania. W 13 miesiącu funkcjonowania, tj. po zaprzestaniu wypłaty 
wsparcia finansowego, łącznie 29 uczestników (spośród 49) zawiesiło lub wykreśliło 
działalność w CEIDG (59%). Na koniec marca 2019 r., tj.  upływie od sześciu 
do siedmiu miesięcy od zakończenia 12 miesięcznego, obligatoryjnego okresu 
prowadzenia działalności, spośród 49 firm, powstałych w związku z udzieleniem 
wsparcia w ramach projektu, funkcjonowało jedynie 11 (22%).  

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie pod względem 
okresu realizacji i poniesionych wydatków. Terminowo przedłożył do akceptacji 
Instytucji Zarządzającej RPO WL6 dokumenty rekrutacyjne i wnioski o płatność.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Kreator Skutecznego Biznesu” 
realizowanego w ramach działania 9.3 (Rozwój przedsiębiorczości) RPO WL 
i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: 
EFS), między Beneficjentem a Województwem Lubelskim (Zarządem Województwa 
Lubelskiego) została zawarta w dniu 13 grudnia 2016 r. Województwo Lubelskie, 
na warunkach określonych w umowie, przyznało Beneficjentowi na realizację 
projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 850 223,25 zł, w tym 
2 550 199,75 zł płatność ze środków europejskich oraz 300 023,50 zł dotacji celowej 
z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wynosiła 3 000 235,00 zł. Oprócz 
dofinansowania Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego 
w kwocie 150 011,75 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 lipca  2018 r., cel główny projektu: 
podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa 
lubelskiego pozostających bez pracy poprzez udzielenie 60 osobom wsparcia 
szkoleniowo-doradczego oraz 50 osobom wsparcia finansowego na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w okresie do 31 lipca 2018 r. Oferowane wsparcie, 
zgodnie z określeniem celu głównego, miało zapewnić uczestnikom projektu 
odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ponadto 50 uczestników projektu miało otrzymać środki finansowe 
w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie i kontynuowanie przez minimum 12 

                                                      
5 System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy. Udostępniony w sieci teleinformatycznej 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
6 Województwo Lubelskie — Zarząd Województwa Lubelskiego. Dalej: IZ. 
7 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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miesięcy działalności gospodarczej. Grupę docelową projektu stanowiło 60 osób 
fizycznych, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn w wieku 30 lat i więcej z terenu 
województwa lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane 
w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS8, CEIDG 
lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów 
(m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu 
miały to być osoby należące do co najmniej jednej z następujących grup: osób 
w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich 
kwalifikacjach. 

We wniosku o dofinansowanie określono wskaźnik produktu — 50 osób 
pozostających bez pracy, które miały otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej (w tym 30 kobiet) oraz wskaźnik rezultatu — 60 miejsc 
pracy, które miały zostać utworzone w ramach udzielonych środków na podjęcie 
tej działalności (w tym 35 kobiet). Celami szczegółowymi RPO WL realizowanymi 
w ramach projektu było: utworzenie nowych i trwałych miejsc pracy w nowo 
utworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie (minimum przez okres 12 
miesięcy) oraz rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców województwa. 

W ramach projektu przewidziano do realizacji dwa zadania. Pierwsze zadanie 
pn. Strefa sukcesu polegało na udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczego i miało 
na celu nabycie przez uczestników wiedzy i kwalifikacji z zakresu podejmowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej. Drugie zadanie pn. Strefa inwestycji 
służyło stworzeniu przez uczestnika własnego przedsiębiorstwa i utrzymaniu jego 
działalności. 

Podstawowe założenia projektu w zakresie określenia grupy docelowej wsparcia, 
typu projektu, określenia wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego oraz 
limitów i ograniczeń w realizacji projektu, były zgodne z wymaganiami konkursowymi 
określonymi przez IZ (konkursu otwartego RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16) oraz 
opisem działania 9.3 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-
2020 (dalej: SZOOP).  

Wniosek o dofinansowanie nie zawierał wszystkich zapisów wynikających ze 
Standardów udzielenia wsparcia w zakresie źródeł i częstotliwości pomiaru 
wskaźnika rezultatu. Wskazano w nim, że pomiar wskaźnika będzie odbywał się na 
podstawie analizy danych zawartych w CEIDG, umów o pracę przedłożonych przez 
uczestników projektu oraz minimum jednej wizyty monitoringowej i minimum jednej 
kontroli. Zgodnie ze Standardami natomiast Beneficjent zobowiązany był 
monitorować faktyczne zatrudnienie 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 
czy też raporty ZUS RCA. 

(akta kontroli tom I str. 3-88) 

1.2. Umowa partnerstwa na rzecz realizacji Projektu „Kreator Skutecznego 
Biznesu”9 została podpisana w dniu 27 czerwca 2016 r. Zgodnie z umową Fundacja 
Europejska Manufaktura Wiedzy była Liderem Partnerstwa, natomiast Partnerami 
w realizacji Projektu byli: Centrum Usług Specjalistycznych „BC Kompleks” oraz 
Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”. Umowa określała następujący 
podział zadań pomiędzy sygnatariuszami umowy: Fundacja Europejska 
Manufaktura Wiedzy była odpowiedzialna za rekrutację w Zadaniu 1 — Strefa 

                                                      
8 Krajowy Rejestr Sądowy. 
9 Dalej: umowa o partnerstwie. 
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Sukcesu, w szczególności za doradztwo indywidualne oraz ubezpieczenie 
uczestników i zwrot kosztów dojazdu, Centrum Usług Specjalistycznych „BC 
Kompleks” było odpowiedzialne za rekrutację w Zadaniu 1, w szczególności 
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej; Region Środkowo-Wschodni 
NSZZ „Solidarność” odpowiadał także za rekrutację oraz realizację Zadania 2 — 
Strefa Inwestycji. Ponadto Region Środkowo–Wschodni NSSZ „Solidarność” był 
odpowiedzialny za udzielanie pomocy publicznej zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem unijnym i krajowym, w tym w szczególności sporządzanie 
i przedstawianie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. 

W ramach organizacji wewnętrznej Partnerstwa przyjęto, że Partnerzy będą 
współuczestniczyć w zarządzaniu Projektem poprzez Grupę Partnerską złożoną 
z jednego przedstawiciela Lidera Partnerstwa i po jednym przedstawicielu 
Partnerów. Spotkania Grupy Partnerskiej miały odbywać się minimum raz 
w miesiącu i być protokołowane. Grupa Partnerska odpowiadała za bieżący nadzór 
i monitorowanie prawidłowej realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie. 
W dniu 9 grudnia 2016 r. zawarto aneks do umowy, zawierający zmianę odnoszącą 
się do podziału środków finansowych na realizację Projektu, polegającą 
na dokonaniu podziału kosztów pośrednich na wszystkich uczestniczących 
w realizacji Projektu. W pierwotnej umowie, zgodnie z § 8 ust. 1 D. koszty pośrednie 
miały być przekazywane przez Lidera Partnerowi Centrum Usług Specjalistycznych 
BC Kompleks. Aneks nr 2 z dnia 14 czerwca 2017 r. do umowy o partnerstwie 
polegał na jej uzupełnieniu o dane dotyczące rachunków bankowych stron, 
natomiast aneks nr 3 z dnia 19 czerwca 2017 r. uzupełniał umowę o zapisy 
wskazane w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu określającym minimalny 
zakres tej umowy, w szczególności w kwestii rozliczeń finansowych pomiędzy 
Liderem Partnerstwa a Partnerami, tj. zapisów: § 7 (Zagadnienia finansowe) ust. 3, 
ust. 14-19, § 8 (Przetwarzanie danych osobowych), § 9 (Gromadzenie 
i przekazywanie danych w SL2014), § 10 (Obowiązki informacyjne), § 11 (Obowiązki 
w zakresie przechowywania dokumentacji) oraz § 17, odnoszącego się do zakazu 
przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy. 

 (akta kontroli tom I str. 292-308, tom III str. 213-246) 

1.3. W czerwcu 2018 r. IZ pozytywnie odpowiedziała na prośbę Beneficjenta 
w zakresie zmiany wniosku o dofinansowanie, polegającej na wydłużeniu okresu 
realizacji projektu o dwa miesiące, tj. do 30 września 2018 r. Wniosek o dokonanie 
zmiany Beneficjent uzasadnił objęciem wsparciem pomostowym uczestników oraz 
kontrolą i monitoringiem prowadzonych przez nich działalności przez okres 12 
miesięcy od ich utworzenia. Zgodnie z wnioskiem Beneficjenta działalności 
gospodarcze, rozpoczęte przez uczestników w ramach przyznanej dotacji, zostały 
zarejestrowane w terminie od dnia 16 sierpnia 2017 r. do 27 września 2017 r.   

(akta kontroli tom I str. 89-95) 

1.4. Beneficjent opracował i przedłożył terminowo (nie później niż 15 dni od dnia 
rozpoczęcia realizacji projektu) do akceptacji IZ dokumenty określone w § 4 ust. 4 
pkt 6 umowy o dofinansowanie. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego 
zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Projektu (dalej: umowa 
o udzielenie wsparcia) była zgodna10 ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do 
Standardów udzielenia wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 
9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-202011, natomiast w Regulaminie rekrutacji 
                                                      
10 W regulaminie rekrutacji dokonano zmiany liczby punktów przyznawanych w ramach kryteriów premiujących. 
11 Dalej: Standardy lub Standardy udzielenia wsparcia. 
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uczestników Projektu „Kreator Skutecznego Biznesu” (dalej: regulamin rekrutacji) 
wprowadzono zapisy dotyczące możliwości uzyskania dodatkowych punktów 
w ramach kryteriów premiujących. Zmiana w formularzu rekrutacyjnym polegała na 
obowiązku określenia przez osobę składającą formularz poziomu wiedzy z zakresu 
prowadzenia firmy. Dodatkowo karty oceny formularza rekrutacyjnego uzupełniono 
o zestawienia dotyczące dodatkowych kryteriów premiujących wraz z oceną 
punktową, w tym odnoszącą się do II etapu rekrutacji tj. oceny predyspozycji 
kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 (akta kontroli tom I str. 222-291) 

1.5. Zgodnie z punktem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-201012, tj. zgodnie 
z zasadą konkurencyjności przeprowadzono procedurę wyboru wykładowców 
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradców prowadzących 
zajęcia grupowe i doradztwo indywidualne. Pomimo braku wymogu (w związku 
z niższą wartością zamówienia) zasadę konkurencyjności zastosowano także do 
realizacji usługi wynajmu sal szkoleniowych. Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Fundacji 
wynikało, że wybór osób realizujących zadania merytoryczne w ramach projektu 
odbywał się w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności. Beneficjent 
nie wprowadził innych procedur i regulaminów w tym zakresie. 

Analiza dokumentacji dotyczącej członków Komisji do oceny wniosków wykazała, że 
posiadali oni udokumentowane doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji 
projektów współfinansowanych ze środków UE, złożyli także oświadczenia 
dotyczące braku zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WL, 
oświadczenia dotyczące braku zatrudnienia w innych projektach, oraz oświadczenia 
dotyczące nieprzekroczenia limitu godzin zaangażowania w realizację zadań 
projektowych. 

(akta kontroli tom III str. 213-215, 309-311) 

1.6. Według regulaminu rekrutacji, zgodnego z regulaminem konkursu 
oraz wymaganiami SZOOP, 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 KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia 
do projektu. Osoby te powinny należeć, co najmniej do jednej z następujących grup: 
osób w wieku powyżej 50 r.ż., kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób 
długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach. Ponadto, wśród 
uczestników projektu mogły być osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdowały się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Warunkiem koniecznym było 
przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników 
(KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS). 

Rekrutację do projektu rozpoczęto w dniu 1 kwietnia 2017 r., a zakończono w dniu 
31 maja 2017 r. Zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej I etap 
rekrutacji w ramach projektu „Kreator Skutecznego Biznesu” został przeprowadzony 
w dniach 16-18 maja 2017 r. Zadaniem członków Komisji była ocena formalna 
i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych i sporządzenie odpowiednich 
list rankingowych, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji. 

                                                      
12 Dalej: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności. 
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Do 15 maja 2017r., wyznaczonego jako ostateczny termin składania formularzy, 
wpłynęły 64 formularze rekrutacyjne. W wyniku I etapu rekrutacji wszyscy kandydaci 
zostali skierowani do II etapu rekrutacji, tj. diagnozy kompetencji zawodowych 
kandydatów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej — rozmowy 
z doradcą zawodowym. Po zakończeniu II etapu rekrutacji sporządzono ostateczną 
listę osób zakwalifikowanych do projektu (60 osób) oraz listę rezerwową (4 osoby). 
W związku z brakiem chętnych do udziału w projekcie nie zrealizowano zawartego 
we wniosku o dofinansowanie zapisu — przyjęcia na listę rezerwową 20 osób. 

Uczestnicy składali formularz rekrutacyjny, w którym m.in. podawali, czy są osobami 
bezrobotnymi w wieku 30 lat i więcej, biernymi zawodowo w wieku 30 lat i więcej, 
odchodzącymi z rolnictwa i planującymi rozpocząć prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej, a także podawali przynależność do jednej z grup objętej 
wsparciem (osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, 
osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach) i określali poziom 
wiedzy z zakresu prowadzenia firmy. 

Wraz z formularzem rekrutacyjnym wnioskujący o przystąpieniu do projektu składali 
formularz kwalifikowalności do projektu, zawierający m.in. oświadczenie o zgodności 
zawartych w nim danych ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie pouczenia 
o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 1 
i 2 Kodeksu Karnego, formularz pn. Zakres danych osobowych oraz oświadczenie 
uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Beneficjent nie wprowadził innych ograniczeń dotyczących warunków udzielania 
dotacji niż wskazane w dokumentacji projektowej IZ oraz wytycznych.  

 (akta kontroli tom I str. 226-235, 244-249, 325-334 tom III str. 247-253) 

1.7. W dniach od 31 lipca 2017 r. do 5 sierpnia 2017 r. Komisja dokonała oceny 
formalnej oraz merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego 
w oparciu o regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości oraz Standardy udzielania wsparcia. Na liście zakwalifikowanych 
do przyznania wsparcia znalazło się 50 osób – uczestników projektu. 

Spośród 50 uczestników projektu, którzy otrzymali wsparcie na rozpoczęcie 
działalności, 37 na etapie rekrutacji deklarowało, że są osobami bezrobotnymi 
zarejestrowanymi (30) lub niezarejestrowanymi (7) w urzędach pracy. Pozostałe 13 
osób zadeklarowało, że posiadają status biernych zawodowo. Wśród uczestników 
było 35 kobiet i 15 mężczyzn, którzy zadeklarowali przynależność do jednej lub kilku 
grup tj. 20 uczestników do grupy osób w wieku 50 lat i więcej, 24 uczestników do 
grupy osób długotrwale bezrobotnych, dwie osoby do grupy niepełnosprawnych, 27 
osób do grupy osób posiadających niskie kwalifikacje. Żaden z uczestników nie 
deklarował statusu rolnika. Wszystkich uczestników zakwalifikowano do projektu 
na podstawie złożonych oświadczeń. 

Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Fundacji wynikało, że oświadczenia złożone przez 
wnioskujących do projektu (dotyczące deklaracji pozostawania bezrobotnym, 
posiadania statusu bezrobotnego,  długotrwale bezrobotnego, biernego zawodowo, 
niskich kwalifikacji czy odchodzących z rolnictwa) nie podlegały dodatkowej 
weryfikacji ze względu na brak takiego wymogu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności13 kwalifikowanie uczestników do projektu odbywało się w oparciu 
o oświadczenia lub zaświadczenia. Zatem, wg Prezesa Zarządu Fundacji, złożenie 
samego oświadczenia przez uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikacji jest 
wystarczającym sposobem weryfikacji kwalifikowalności, a przywołane Wytyczne ani 

                                                      
13 Rozdział 8.2 Kwalifikowalność uczestników projektu. 
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obowiązujące prawodawstwo nie upoważniały wnioskodawcy do zwracania się do 
IZ, ZUS, KRUS, PUP o dokonanie weryfikacji oświadczeń. 

(akta kontroli tom I str. 309-313 tom III str. 213-215, 282-285) 

1.8. Wsparciem szkoleniowo–doradczym objęto 60 uczestników projektu. Odbywało 
się ono w oparciu o podpisane z uczestnikami umowy o świadczenie usług 
szkoleniowo-doradczych i miało charakter teoretyczno-praktyczny i warsztatowy. 
Wsparcie doradcze miało charakter indywidualny i miało na celu pomoc 
w opracowaniu biznesplanu pod kątem rodzaju planowanej działalności 
gospodarczej.   We wsparciu szkoleniowo-doradczym nie uczestniczyły cztery osoby 
przyjęte z listy rezerwowej (wszystkie zaznaczyły w formularzu rekrutacyjnym 
i podpisały oświadczenie o posiadaniu wysokiego poziomu wiedzy z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej) oraz dwie osoby, które zrezygnowały 
z udziału  w projekcie jeszcze przed rozpoczęciem tego wsparcia. Nie ukończyły 
udziału we wsparciu dwie osoby, które zrezygnowały z udziału w projekcie w trakcie 
jego udzielania. 

(akta kontroli tom I str. 48-88, 350 tom II str. 307-308) 

1.9. Z udziału w projekcie zrezygnowało cztery osoby, siedem osób nie złożyło 
biznesplanu w terminie, a biznesplan trzech osób zostało oceniony jako 
niekompletny. 

(akta kontroli tom I str. 335, tom III str. 307-308) 

1.10. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent zakładał, że 60 uczestników 
objętych zostanie kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym 
dopasowanym do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, następnie 50 
uczestników otrzyma dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie 
pomostowe przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Kwota przyznanej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosiła 
23 300 zł, wsparcie pomostowe wyniosło 1 850 zł  miesięcznie i było wypłacane 
przez okres 12 miesięcy po rozpoczęciu działalności. Łączna kwota środków 
finansowych przeznaczonych na wypłaty wsparcia na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej wynosiła 1 165 000 zł, na wsparcie pomostowe 1 110 000 tys. zł. 
Każdy z 50 uczestników otrzymał wsparcie finansowe w kwocie średniej 45.494 zł 
(od 45.20014 zł do 45.500 zł).  

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że okres wypłaty i kwoty wsparcia pomostowego 
wynikały z zapisów wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów programowych 
RPO WL, w oparciu o które powstał wniosek. Były one efektem przeprowadzonych 
analiz i diagnozy. 

Dane o udzielonej pomocy de minimis wprowadzono do aplikacji SHRIMP w dniu 
10 listopada 2017 r., podczas gdy umowy o udzielenie wsparcia były podpisywane 
w okresie od 22 sierpnia 2017 r. do 28 września 2017 r., tj. dopiero po upływie od 43 
dni do 80 dni. 

(akta kontroli tom I str. 48-88, tom III str. 213-215, 282-285, 458-459) 

1.11. Weryfikacja statusu przynależności do grupy docelowej 30 przyjętych do próby 
uczestników projektu, w oparciu o dokumentację projektu oraz informacje z ZUS, 
wykazała, że według stanu na 31 grudnia 2018 r. w grupie 19 uczestników, którzy 
przystąpili do projektu w związku z posiadaniem statusu bezrobotnego: 

― Trzy osoby były długotrwale bezrobotne, tj. przez okres od ponad 12 miesięcy 
do 9 lat. Na koniec 2018 r. tylko jedna z ww. osób kontynuowała prowadzenie 

                                                      
14 Wypłata dla jednego uczestnika. 
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działalności gospodarczej, dwie pozostałe osoby po zlikwidowaniu działalności 
powróciły do statusu biernego zawodowo/bezrobotnego15, 

— Dziewięć osób złożyło deklarację potwierdzającą przystąpienie do projektu, 
pozostając bezrobotnymi przez okres krótszy niż miesiąc. Na koniec 2018 r. cztery 
osoby z ww. grupy nadal prowadziły działalność, natomiast dwie spośród pięciu 
pozostałych osób powróciło do statusu bezrobotnego16, a trzy — statusu 
pracownika17 u pracodawcy, u którego były zatrudnione przed rozpoczęciem 
działalności gospodarczej, 

— Pozostałe siedem osób złożyło deklarację potwierdzającą przystąpienie 
do projektu, posiadając status bezrobotnego przez okres od ponad jednego 
miesiąca do 12 miesięcy. Spośród tych osób, na koniec 2018 r. cztery osoby nadal 
prowadziły działalność, dwie powróciło do statusu bezrobotnego18, jedna do statusu 
osoby biernej zawodowo19.  

W grupie 11 uczestników, którzy przystąpili do projektu jako bierni zawodowo, 
siedmiu było emerytami. Według stanu na dzień koniec 2018 r. działalność 
gospodarczą kontynuowało dwóch emerytów, pięciu emerytów zaprzestało jej 
prowadzenia20. Z pozostałych osób, które przystąpiły do projektu jako bierne 
zawodowo, na koniec 2018 r. tylko jedna prowadziła działalność gospodarczą, 
natomiast spośród trzech osób, których działalności gospodarcze zostały 
zlikwidowane, jedna uzyskała status emeryta, jedna pracownika, a jedna powróciła 
do statusu osoby biernej zawodowo21. 

(akta kontroli tom I str. 508-552, tom III str. 282-287) 

1.12. Pomimo uzyskania dodatkowych punktów premiujących zatrudnienie 
pracownika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, deklaracji nie 
zrealizowało co najmniej pięciu uczestników projektu. Prezes Zarządu Fundacji 
wyjaśnił, że uczestnicy ci złożyli oświadczenia, że nie będą w stanie stworzyć 
dodatkowych miejsc pracy. Beneficjent nie zastosował sankcji wobec uczestników, 
ze względu na fakt, iż na etapie biznesplanu stworzenie dodatkowych miejsc pracy 
miało charakter deklaratywny. 

 (akta kontroli tom III str. 247-253, 255-256, 255-256) 

1.13. Według Procedury monitoringu wykorzystania środków finansowych 
uzyskanych w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości i finansowego wsparcia 
pomostowego w projekcie pn. Kreator skutecznego biznesu rozliczenie przez 
uczestnika projektu otrzymanych  środków finansowych w ramach dotacji i wsparcia 
pomostowego następowało poprzez m.in.: złożenie oświadczenia o dokonaniu 
zakupu dóbr lub usług zgodnie z biznesplanem, złożenie zestawienia poniesionych 
wydatków w ramach wsparcia finansowego na uruchomienie działalności 
gospodarczej wraz z potwierdzającymi je odpowiednio opisanymi kopiami 
dokumentów finansowych, złożenie co miesiąc rozliczenia wsparcia pomostowego 
wraz z potwierdzeniem opłaty składek społecznych i zdrowotnych (ZUS).  
                                                      
15 Zlikwidowały działalność odpowiednio po: 33 dniach i 1 dniu od dnia zakończenia obligatoryjnego 12-
miesięcznego okresu prowadzenia działalności. 
16 Zlikwidowały działalność po: 1 i 57 dniach od dnia zakończenia obligatoryjnego 12-miesięcznego okresu 
prowadzenia działalności. 
17 Dwie z pośród tych osób zlikwidowały działalność po 1 dniu, a jedna po 9 dniach od dnia zakończenia 
obligatoryjnego 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności. 
18 Zlikwidowały działalność po 2 dniach od dnia zakończenia obligatoryjnego 12-miesięcznego okresu 
prowadzenia działalności. 
19 Zlikwidowała działalność po 48 dniach od dnia zakończenia obligatoryjnego 12-miesięcznego okresu 
prowadzenia działalności. 
20 Zlikwidowali działalność po 1 dniu (dwie osoby), 9 dniach (jedna osoba), 34 dniach (jedna osoba), 95 dniach 
(jedna osoba) od  dnia zakończenia obligatoryjnego 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności.  
21 Osoby te zlikwidowały działalność odpowiednio po: 95, 2 i 67 dniach od dnia zakończenia obligatoryjnego 12-
miesięcznego okresu prowadzenia działalności. 
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 (akta kontroli tom I str. 336) 

1.14. Wprowadzona przez Beneficjenta Procedura monitoringu i kontroli działalności 
gospodarczej oraz wykorzystywania wsparcia finansowego otrzymanego w ramach 
projektu określała, że monitoring i kontrola miały na celu zweryfikowanie spełnienia 
przez uczestników warunków otrzymanego wsparcia. Zgodnie z procedurą 
po sześciu miesiącach od założenia działalności gospodarczej miały być 
przeprowadzane wizyty monitorujące, mające na celu okresowe, cykliczne 
sprawdzenie funkcjonowania firmy, regulowania należności, składania wymaganych 
deklaracji, wykrywania źródeł potencjalnych problemów oraz uzyskania niezbędnych 
informacji na temat statusu uczestników projektu. Monitoring był przeprowadzany 
na podstawie ankiety monitorującej, zawierającej m.in. pytania dotyczące 
prowadzenia działalności zgodnie z biznesplanem, zgodności posiadanego sprzętu 
i wyposażenia zakupionych z otrzymanych środków ze wskazanymi w biznesplanie 
i harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji. Natomiast kontrola działalności 
gospodarczych miała być przeprowadzana po 11 miesiącach od faktycznego 
założenia działalności gospodarczej i obejmować przede wszystkim: ocenę 
prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych przez uczestnika projektu 
w ramach dotacji pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym oraz umowie o udzielenie wsparcia finansowego 
na rozpoczęcie działalności, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych 
w zestawieniu poniesionych wydatków w ramach wsparcia finansowego 
na uruchomienie działalności gospodarczej ze stanem faktycznym, potwierdzenie 
faktu prowadzenia działalności przez uczestnika projektu przez minimalny okres 12 
miesięcy, potwierdzenie faktu posiadania sprzętu i wyposażenia zakupionego 
z otrzymanych środków i wykazanego w złożonym zestawieniu. Jak wynika 
z dokumentacji przekazanej do kontroli NIK, podczas kontroli działalności 
gospodarczej uczestników nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. 

W analizowanej przez NIK próbie 30 uczestników wizytę monitorującą zrealizowano 
w szóstym (4), siódmym  (22) i ósmym (4) miesiącu prowadzenia działalności, 
natomiast kontrole w  dziesiątym (2), jedenastym (12) i dwunastym (16). 

(akta kontroli tom I str. 337-346, tom III str. 213-215, 384-395) 

Działalność dwóch (z analizowanych 30) uczestników projektu, zgodnie 
z zatwierdzonymi biznesplanami polegała na świadczeniu usług głównie za 
pośrednictwem Internetu. Ze środków dotacji sfinansowali oni usługi 
zaprojektowania i zainstalowania stron internetowych oraz przygotowania treści 
informacyjnych i promocyjnych na te strony w łącznej kwocie 18 300 zł22 
i 15 200 zł23. W dokumentacji Fundacji znajdowały się zdjęcia stron internetowych, 
zawierające w pierwszym przypadku zakładkę o firmie, nagłówek Doradztwo 
Ekonomiczne i Gospodarcze24, zakładki: zamów EkoUsługę, Pomoc Eksperta, Baza 
wiedzy oraz Ankieta online: Określ potrzeby środowiskowe Twojej Firmy”. W drugim 
przypadku zdjęcie zawierało nagłówek Doradztwo Sadownicze25 oraz odwołanie do 
siedmiu artykułów zawierających porady pszczelarskie. Jedynie dane 

                                                      
22 W tym: usługę zaprojektowania i zainstalowania strony internetowej na kwotę 8 300 zł, tłumaczenie treści 
zamieszczonych na stronie internetowej na kwotę 3 000 zł, usługę założenia kont w portalach 
społecznościowych (w celu zamieszczenia na stronie internetowej linków do profili społecznościowych) na kwotę 
2 000 zł, usługę napisania tekstów na stronę internetową na kwotę 5 000 zł. 
23 W tym: usługę zaprojektowania i zainstalowania strony internetowej na kwotę 7 600 zł, usługę sporządzenia 
profesjonalnych teksów reklamowych oraz merytorycznych na stronę internetową wraz z tłumaczeniem na język 
angielski, niemiecki oraz rosyjski na kwotę 5 100 zł, usługę wykonania profesjonalnych zdjęć na stronę 
internetową oraz bloga na kwotę 2 500 zł.  
24 Nazwa firmy, zgodnie z danymi z CEIDG zawierała jedynie imię i nazwisko przedsiębiorcy. 
25 Nazwa firmy, zgodnie z danymi z CEIDG zawierała imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz określenie Porady 
Sadowniczo-Pszczelarskie. 
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identyfikacyjne uczestników w postaci ich imienia i nazwiska znajdowały się na 
pasku adresu tych stron. 

W toku kontroli NIK ustalono, że wskazane w dokumentacji nazwy stron 
internetowych uczestników nie były upublicznione oraz, że nie była z nimi 
powiązana żadna informacja (żadne treści w postaci tekstu lub grafiki). System 
DNS26 w powyższych przypadkach nie potrafił ustalić, gdzie w Internecie 
udostępniane są treści odpowiadające ich nazwom. Podobnie dostępne publicznie 
narzędzia sieciowe: wyszukiwarka Google oraz archiwum historii stron 
udostępnianych w Internecie (archive.org27) nie podawały żadnych informacji o ww. 
domenach (żadne strony nie były zaindeksowane przez Google, żadne treści nie 
były zarchiwizowane w serwisie archive.org). Powyższa sytuacja może więc 
wskazywać na brak ruchu sieciowego, skierowanego kiedykolwiek z przeglądarek 
internetowych (od potencjalnych czytelników) do tych domen. W związku ze 
znaczeniem tych stron dla działalności gospodarczych, NIK wykluczył ich możliwe 
„zastrzeżenie” przed publikowaniem w takich serwisach jak Google i archive.org 
(odpowiednim zapisem w treści danej strony). 
Wszystkie usługi, na które zostało wydatkowane wsparcie były realizowane na 
podstawie umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi. Brak danych 
identyfikacyjnych usługodawców (numeru PESEL) oraz nieprawidłowe dane 
adresowe tych osób mogą wskazywały na fikcyjność tych umów.   

Prezes Zarządu  Fundacji wyjaśnił, że podczas kontroli i wizyty monitorującej 
potwierdzona została realizacja założeń, przyjętych przez ww. uczestników 
w dokumentach rekrutacyjnych i biznesplanach. Wskazał, że nie ma zaplecza 
technicznego do badania aktywności danych podmiotów w sieci. Jednocześnie 
działał w oparciu o Standardy udzielania wsparcia i monitorował prawidłowość 
wydatkowania środków we wskazanym okresie 12 miesięcy od faktycznego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z tym dokumentem. 

(akta kontroli tom II str. 131-225, 353-442, tom III str. 213-215, 267-279, 458) 

1.15. W dokumentacji projektu brak było informacji o badaniu przez Beneficjenta 
działalności przedsiębiorcy w zakresie sprzedaży usług/towarów tj. zgodności 
prowadzonej działalności (w zakresie osiągania przychodów) z przedłożonym 
do oceny biznesplanem. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu, działalność uczestników 
w zakresie sprzedaży usług/towarów była badana poprzez weryfikację dokumentacji 
pod kątem dokonanych zakupów, weryfikację miejsca prowadzenia działalności. 
Podczas czynności kontrolnych osoby kontrolujące, mając na uwadze ograniczenia 
wynikające z art. 293 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja Podatkowa28 
oraz ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, zapoznawały się na miejscu 
z dokumentami w zakresie przychodów oraz częstotliwości realizowanych usług, 
oraz przyjęły od uczestników oświadczenia w tym zakresie.  

(akta kontroli tom III str. 213-215, 255-256, 384-395) 

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 2 983 674,25 zł i były o 16 560,75 zł mniejsze niż wynikające 
z wniosku o dofinansowanie, tj. 3 000 235 zł. Oszczędności powstałe w trakcie 

                                                      
26 System DNS (ang. Domain Name System) – system, który na podstawie nazwy domeny wpisanej przez 
użytkownika komputera do przeglądarki internetowej, ustala miejsce przechowywania poszukiwanej informacji 
(miejsce, gdzie jest udostępniana zawartość strony). 
27 Serwis archive.org przechowuje historyczne zawartości stron internetowych w skali wielu lat. 
28 Dz. U z 2018 r. poz. 800, ze zm. Dział VII Tajemnica skarbowa.  
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realizacji projektu dotyczyły w szczególności grupy wydatków wsparcia 
dla uczestników polegającego na zwrocie kosztów dojazdów na szkolenie 
i doradztwo oraz wynagrodzenia personelu merytorycznego. Z wyjaśnień Prezesa 
Zarządu Fundacji wynikało, że w ramach projektu nie wypłacono uczestnikom 
kosztów dojazdów ze względu na fakt, iż żaden z niech nie ubiegał się o zwrot tych 
kosztów. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności podstawą do wypłaty musi być 
udokumentowany wniosek - oświadczenie uczestnika.  

(akta kontroli tom I str. 3-47, 139-211 tom III str. 247-253) 

1.17. W listopadzie 2018 r. IZ RPO WL przeprowadziła kontrolę realizacji projektu za 
okres od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. Zakres kontroli obejmował 
m.in. zgodność rzeczową realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych 
działań z zakresem merytorycznym projektu i prawidłowość realizacji zadań 
związanych z monitorowaniem projektu, zgodność stanu faktycznego realizacji 
projektu z informacjami ujętymi we wnioskach o płatność, kwalifikowalność 
uczestników projektu, prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 
prawidłowość rozliczeń finansowych, poprawność udzielania zamówień publicznych, 
poprawność stosowania zasady konkurencyjności, poprawność udzielania pomocy 
publicznej/pomocy de minimis. 

W wyniku kontroli, na podstawie analizy dokumentacji 10% uczestników IZ ustaliła, 
że Beneficjent posiada niezbędne dokumenty potwierdzające kwalifikowalność 
uczestników projektu. Stwierdzono, że rekrutacja uczestników do projektu odbywała 
się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz regulaminem rekrutacji i była 
przeprowadzona w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania 
wsparcia. 

(akta kontroli tom III str. 394-454) 

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

1. Pomimo dołożenia należytej staranności przy weryfikacji wniosków 
o dofinansowanie, jeden z zakwalifikowanych przez Beneficjenta uczestników nie 
spełniał warunku udziału w Projekcie, polegającego na nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
Projektu. 

Zgodnie § 4 ust. 9 umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL na lata 
2014-2020, Beneficjent zobowiązał się do stosowania aktualnych Wytycznych m.in. 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. W myśl zapisów podrozdziału 4.2 Warunki i procedury 
udzielania wsparcia pkt 4b Wytycznych w obszarze rynku pracy (w wersji z dnia 
2 listopada 2016 r.), wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały 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. 

Zgodnie z CEIDG oraz dokumentacją źródłową pozyskaną z Urzędu Miasta Kraśnik 
uczestniczka w dniu 5 października 2016 r. zarejestrowała działalność gospodarczą, 
a 12 października 2016 r. do Urzędu wpłynął jej wniosek o wykreślenie z rejestru 
zawierający informację o zaprzestaniu prowadzenia tej działalności w dniu 
5 października 2016 r. Do kontrolowanego przez NIK projektu przystąpiła w dniu 
1 czerwca 2017 r., umowę o udzieleniu wsparcia podpisała 5 września 2017 r., 
a działalność gospodarczą w ramach projektu rozpoczęła 29 sierpnia  2017 r. 

Z wyjaśnień Prezesa Zarządu wynikało, że formalno-merytoryczna oceny formularza 
uczestniczki nastąpiła w dniu 28 maja 2017 r., dokonano jej w oparciu o dane 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

13 

z CEIDG. Zgodnie z informacjami dostępnymi w tym dniu w systemie uczestniczka 
spełniała kryterium, gdyż nie występowała w bazie, w związku z tym została 
zakwalifikowana do projektu. 

(akta kontroli tom I str. 496-507, tom III str. 213-215, 246-247, 312-318) 

2. Beneficjent wprowadził do aplikacji SHRIMP dane, dotyczące udzielonej pomocy 
uczestnikom Projektu (w formie dotacji) z opóźnieniem wynoszącym od 36 do 73 dni  
w stosunku do terminu określonego w § 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 
publicznych29.  

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że opóźnienie we wprowadzeniu danych 
do SHRIMP wynikało z problemów technicznych związanych z uzyskaniem/ 
odzyskaniem przez Partnera — Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” 
dostępu do systemu (problemy z logowaniem i hasłem). Niezwłocznie po usunięciu 
problemów wprowadzono dane do sprawozdania i przesłano je do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK). 

Stosownie do § 20 ust. 9 umowy o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca 
scedowała na Beneficjenta obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej, 
w tym w szczególności obowiązek sporządzania i przedstawiania Prezesowi UOKIK 
sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej30.  

Zgodnie z art. 32 ust. 1  i 10 ww. ustawy podmioty udzielające pomocy są 
zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań 
o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie 
lub rybołówstwie, m.in. przez teletransmisję danych w formie elektronicznej 
z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP udostępnionej przez Prezesa UOKiK. Zgodnie 
z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. podmiot 
udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy 
publicznej w danym dniu, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy. 

(akta kontroli tom III str. 247-253, 450-459) 

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. Kwalifikowalność uczestników 
do projektu weryfikował głównie na podstawie złożonych przez nich oświadczeń. 
Stwierdzono nieprawidłowości polegające na: przyjęciu do projektu osoby 
niespełniającej warunku kwalifikowalności w projekcie oraz przekazaniu do UOKiK 
danych o udzielonej uczestnikom pomocy de minimis za pomocą aplikacji SHRIMP 
z opóźnieniem wynoszącym od 36 do 73 dni.   

 

2. Osiągnięte rezultaty projektu wsparcia 
2.1.  Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie źródłem pomiaru wskaźnika rezultatu 
(Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków 
na podjęcie działalności gospodarczej) były dokumenty potwierdzające założenie 
działalności gospodarczej (np. wypisy z CEIDG) oraz umowy o pracę zawarte 
z osobami zatrudnionymi przez uczestników projektu. Pomiar wskaźnika miał być 

                                                      
29 Dz. U. z 2016 r. poz. 1871. 
30 Dz. U. z 2018 r. poz. 362, ze zm. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

14 

dokonywany raz w miesiącu przez okres 12 miesięcy od chwili zarejestrowania 
działalności gospodarczej poprzez analizę danych zawartych w CEIDG 
(na podstawie NIP uczestnika) oraz analizę kopii umów z pracownikami. Beneficjent 
we wniosku o dofinansowanie zakładał również przeprowadzenie minimum jednej 
kontroli i minimum jednej wizyty monitoringowej w trakcie prowadzenia działalności 
gospodarczej przez uczestników (po 6 i 11 miesiącach prowadzenia działalności 
gospodarczej). W zakresie samozatrudnienia źródłem pomiaru wskaźnika produktu 
(Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie) miały być umowy o udzielenie 
wsparcia finansowego i zaświadczenia o pomocy de minimis, protokoły z kontroli. 
Pomiar wskaźnika miał być dokonywany na bieżąco poprzez analizę dokumentów 
i monitoring. Uczestnik miał być poddawany w okresie 12 miesięcy kontroli: czy 
faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, czy działalność jest prowadzona 
zgodnie z wnioskiem, czy wykorzystywanie zakupionych przez uczestników towarów 
lub usług jest zgodne z charakterem prowadzonej działalności, w tym 
z zatwierdzonym biznesplanem.  

Jak wynika z końcowego wniosku o płatność wskaźnik rezultatu został wykonany 
w 100% — w wyniku realizacji projektu utworzono 60 miejsc pracy. Wykazano w nim 
także, że zgodnie z założeniami zrealizowano wskaźnik produktu, tj. poprzez 
podpisanie 50 umów z uczestnikami projektu. Realizacja tego wskaźnika dotyczyła 
jedynie liczby osób, natomiast wykonanie tego wskaźnika w podziale na płeć było 
różne od zakładanego we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie w projekcie miało uczestniczyć 30 kobiet i 20 mężczyzn, podczas 
gdy umowy o udzielenie wsparcia podpisało 35 kobiet i 15 mężczyzn. 

Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Fundacji wynikało, że Beneficjent nie konsultował z IZ 
wykonania wskaźnika produktu w zakresie liczby kobiet i mężczyzn, ze względu 
na fakt, że w ramach projektu wzięła udział większa liczba kobiet niż mężczyzn, 
co przyczyniło się do zniwelowania istniejących dysproporcji zdiagnozowanych we 
wniosku. Ponadto odmowa zakwalifikowania osób spełniających wymagania 
ze względu na płeć byłaby przejawem dyskryminacji i nierównego traktowania.   

Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązał się 
do realizacji projektu na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie, a w myśl 
§ 27 ust. 1 umowy mógł dokonywać zmian w projekcie pod warunkiem ich 
zgłoszenia Instytucji Zarządzającej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym 
zakończeniem realizacji projektu oraz przekazania aktualnego wniosku 
o dofinansowanie i uzyskania akceptacji IZ w terminie 15 dni roboczych. 

(akta kontroli tom I str. 3-88, 152-197 tom III str. 247-253) 

2.2. Beneficjent monitorował prowadzenie przez uczestników działalności 
gospodarczej przez okres 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności poprzez kontrole 
i wizyty monitorujące. 

(akta kontroli tom III str. 384-392) 

2.3. Wniosek o dofinansowanie nie obejmował zadania polegającego na wypłacie 
uczestnikom niefinansowego wsparcia pomostowego.  

(akta kontroli tom I str. 48-88) 

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

—  wskaźnik produktu Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 
zrealizowano w 100%, tj. poprzez podpisanie umów z 50 uczestnikami projektu; 
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—  wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych 
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej został wykonany w 100% 
(liczba utworzonych miejsc pracy wynosiła 60).  

Według ustaleń kontroli NIK, w następujący sposób zostały osiągnięte cele główne 
projektu:  

— w zakresie zwiększenia aktywności zawodowej 60 osób — cel został osiągnięty 
w 98%. Liczba uczestników projektu zakwalifikowana do jego realizacji zgodnie 
z wymaganiami konkursowymi określonymi przez IZ (konkursu RPLU.09.03.00-
IZ.00-06-001/16) oraz opisem działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w SZOOP 
wynosiła 59 osób; 

—  w zakresie utworzenia 50 firm — cel nie został osiągnięty w 100% (ze względu 
na udzielenie wsparcia uczestnikowi niekwalifikującemu się do projektu), 
wskaźnik produktu zrealizowano w 98%, tj. liczba osób pozostających bez pracy, 
które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 
wyniosła 49; 

—  w zakresie zatrudnienia przez uczestników projektu 10 osób — cel nie został 
osiągnięty (tylko jeden uczestnik w okresie realizacji projektu zatrudnił 
pracownika); uwzględniając, że w wartości wskaźnika rezultatu dotyczącego 
liczby utworzonych miejsc pracy, ujmuje się łączną liczbę samozatrudnionych 
i zatrudnionych wskaźnik ten wyniósł 50 tj. 83%. 

Założenia Beneficjenta w zakresie grupy docelowej, z wyjątkiem przyjęcia 
do projektu osoby posiadającej wpis w CEIDG w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, zostały zrealizowane. 

Z analizy próby 30 uczestników wynika, że w ramach założonych działalności 
gospodarczych uczestnicy projektu zakupili m.in: 8 samochodów, 9 komputerów, 
przeprowadzono dwa remonty pomieszczeń służących nowo utworzonym 
działalnościom gospodarczym, zakupiono urządzenia m.in. do: gabinetów 
kosmetycznych, lokali gastronomicznych, działalności remontowo-budowlanych, 
działalności porządkowych, ogrodniczych. Według stanu na dzień 31 marca 2019 r. 
u aktywnych przedsiębiorców pozostawały cztery laptopy i trzy samochody, 
zakupione ze środków dotacji. 

(akta kontroli tom I str. 152-197, 496-507, tom III str. 384-392) 

2.5. Zgodnie z końcowym wnioskiem o płatność budżet Zadania 1 Strefa sukcesu 
wynoszący 315 900 zł został wykonany w 96,2%, tj. w kwocie 303 899,35 zł, 
a budżet Zadania 2 Strefa inwestycji, wynoszący 2 293 000 zł, w kwocie 
2 290 600 zł, tj. w 99,9%. 

Ustalono, że zgodnie z § 7 ust. 1 umowy zarówno Beneficjent, jak i Partnerzy 
prowadzili wyodrębnioną ewidencję wydatków ponoszonych w ramach projektu. 

(akta kontroli tom I str. 152-197, 173-179, 309-311) 

2.6. Na koniec marca 2019 r., tj. po okresie od sześciu do siedmiu miesięcy  
od zakończenia 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności odpowiednio 
przez 46 i trzech uczestników, spośród łącznej liczby 49 uczestników31, którzy 
otrzymali bezzwrotne dotacje, w CEIDG jako aktywni przedsiębiorcy figurowało 11  
z nich (22%), a 38 zawiesiło lub wykreśliło działalność (78%). Wskaźnik 

                                                      
31 Uczestnicy prawidłowo zakwalifikowani do realizacji projektu. 
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efektywności kosztowej32 prowadzenia działalności wyniósł 206 791 zł, natomiast 
wskaźnik efektywności zatrudnieniowej33 – 22%. 

W 13 miesiącu prowadzenia działalności (tj. miesiąc po upływie okresu prowadzenia 
działalności w ramach projektu) łącznie 29 uczestników zawiesiło (2) lub wykreśliło  
(27) działalność w CEDIG (59%).  

Beneficjent nie monitorował prowadzenia działalności gospodarczej przez 
uczestników projektu po upływie 12 miesięcy obowiązkowego jej prowadzenia, gdyż 
jak wyjaśnił Prezes Zarządu Fundacji, nie posiadał uprawnień w tym zakresie. 

Zgodnie ze Standardami udzielenia wsparcia 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). 

(akta kontroli tom III str. 459-460) 

2.7. Na podstawie danych ZUS ustalono, że według stanu na dzień 31 grudnia 
2018 r. z 18 przyjętych do próby uczestników projektu, którzy zaprzestali 
prowadzenia działalności lub zawiesili działalność, do grupy osób biernych 
zawodowo lub bezrobotnych wróciło łącznie dziewięciu uczestników, czterech 
uczestników zgłoszono do ubezpieczenia jako zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, pięciu było emerytami. 

Analiza uzyskanych przez NIK danych dotyczących ww. 18 osób wykazała, 
że w grupie tej m.in. byli: 

— Uczestniczka wykreślona z CEIDG po 95 dniach po upływie 12 miesięcznego 
okresu prowadzenia działalności.  

W formularzu rekrutacyjnym deklarowała, że jest emerytem (75 lat). Danych 
powyższych, jak i ponownego zgłoszenia nie potwierdził ZUS. Uczestniczka od 
27 września 2017 r. prowadziła działalność handlową — sklep ze zdrową 
żywnością. W formularzu rekrutacyjnym zapisała, że na dzień jego sporządzania 
posiadała wynajęty lokal pod działalność gospodarczą oraz część wyposażenia 
sklepu. W biznesplanie deklarowała zatrudnienie jednej osoby na stanowisku 
sprzedawcy w wymiarze etatu. Oceniający biznesplan za powyższą deklarację 
przyznali dodatkowe punkty, które były decydujące w kwestii jego przyjęcia do 
realizacji. Deklaracja zatrudnienia pracownika nie została zrealizowana. Ze środków 
dotacji uczestniczka zakupiła m.in. używane wyposażenie sklepu tj.: ladę 
chłodniczą, regały, chłodziarkę za kwotę 19 401 zł — na podstawie umów sprzedaży 
z osobą noszącą takie samo nazwisko jak uczestniczka. Ustalono, że w miejscu 
prowadzenia działalności przez uczestniczkę taką samą działalność prowadziła od 
2011 r. osoba nosząca także takie samo nazwisko.  

W udzielonych wyjaśnieniach Prezes Zarządu wyjaśnił, że Beneficjent nie 
ma uprawnień do kontroli, kto jeszcze pod danym adresem prowadzi działalność 
gospodarczą i w jakim zakresie. Gromadzenie takich informacji nie jest związane 
z realizowanym wsparciem. 

(akta kontroli tom I str. 370-371, 519, tom II str. 226-352 tom III str. 247-253, 384-
392) 

                                                      
32 Łączna kwota środków finansowych przekazanych uczestnikom Projektu, obejmująca dotację bezzwrotną 
i wsparcie pomostowe (2.274.700 zł)/ liczba uczestników prowadzących działalność gospodarczą, 
tj. niezawieszonych i niewykreślonych na dzień kontroli NIK (11). 
33 Liczba uczestników prowadzących działalność gospodarczą na dzień kontroli NIK (11)/ liczba uczestników, 
którym udzielono środków finansowych na działalność gospodarczą (49). 



 

17 

— Trzy34 uczestniczki wykreślone w CEIDG dzień po upływie roku od rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. Uczestniczki otrzymały łącznie 136 500 zł, w tym ze 
środków wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 69 900 zł (po 23 300 zł), 
natomiast ze środków wsparcia pomostowego 66 600 zł (po 22 200 zł).   

Wszystkie uczestniczki przed przystąpieniem do projektu były zatrudnione u tego 
samego pracodawcy (do 5 maja 2017 r. — jedna uczestniczka i do 6 maja 2017 r. — 
dwie uczestniczki). W dniu 9 maja 2017 r. zostały zarejestrowane przez właściwe 
urzędy pracy jako osoby bezrobotne. Do projektu przystąpiły w dniu 1 czerwca 
2017 r., umowę o udzieleniu wsparcia podpisały w dniach 25-29 sierpnia 2017 r, 
dotację otrzymały 26 września 2017 r. Wszystkie trzy założyły działalność, 
polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych. W formularzach rekrutacyjnych 
zapisały, że posiadają wieloletnie doświadczenie w branży gastronomicznej, przez 
wiele lat zajmowały stanowisko głównego kucharza, mają wstępnie umówiony lokal 
wraz z drobnym sprzętem niezbędnym do produkcji dań. Z opisów zawartych 
w dokumentacji wynikało, że ich działalności będą różniły się głównie  asortymentem 
przygotowywanych potraw. W biznesplanach wskazały jako miejsce prowadzenia 
działalności lokale, które stanowiły dodatkowe miejsce prowadzenia działalności ich 
byłego pracodawcy, w tym dwie lokal pod tym samym adresem. Opłaty za najem 
lokali rozliczały ze środków wsparcia pomostowego. Z dotacji zakupiły wyposażenie 
kuchni, tj. m.in. szatkownicę do warzyw, piec do pieczenia, rożen, maszynę 
do pieczenia gyrosa, piec konwekcyjno-parowy, bonetę grzewczą, obieraczkę 
do ziemniaków, maszynę do wyrabiania farszu. Było to wyposażenie używane 
zakupione w całości od byłego pracodawcy za łączną kwotę 71 298 zł35. 
W odpowiedzi na zapytanie NIK w zakresie zatrudnienia pracowników, dwie 
uczestniczki wskazały, że zatrudniły się wzajemnie a jedna, że zatrudniła czwartą 
uczestniczkę. Wszystkie umowy zostały rozwiązane przed  /lub w dniu wskazanym 
w nich jako dzień rozpoczęcia pracy. Żadna z uczestniczek w związku z 
podpisaniem tych umów nie została zgłoszona do ubezpieczenia.  Po zakończeniu 
działalności gospodarczej, w związku z ponownym zatrudnieniem przez tego 
samego pracodawcę w dniu 10 września 2018 r., zostały zgłoszone do ZUS.  

W wypełnionych na prośbę NIK ankietach uczestniczki wskazały, że przyczyną 
zaprzestania prowadzenia działalności były wysokie koszty, w tym wzrost cen 
żywności.  

Według wyjaśnień Prezesa Zarządu Fundacji podczas kontroli i wizyt 
monitorujących potwierdzono prowadzenie odrębnych działalności przez ww. 
uczestniczki. Stwierdził, że powiązanie osób fizycznych z miejscem pracy obecnym 
lub poprzednim  to dane osobowe, których Beneficjent nie ma prawa posiadać 
i przetwarzać. Beneficjent nie ma uprawnień do ingerowania w miejsce prowadzenia 
działalności oraz do kwestionowania tego, od kogo przedsiębiorca wynajmuje lokal, 
gdyż naruszałoby to prawo podmiotu do swobody działalności gospodarczej. 
Beneficjent nie jest też organem upoważnionym do posiadania i przetwarzania 
danych w zakresie osiąganych przez inne podmioty dochodów. Działania takie 
byłyby niezgodne z przepisami prawa, w tym Ordynacji podatkowej36. 

(akta kontroli tom I str. 474-475, 477-481, 529, 537, 547 tom II str. 443-660, tom III 
str. 1-172, 247-253, 459-460) 

                                                      
34 Do projektu przystąpiła kolejna – czwarta uczestniczka, która nie została uwzględniona w badanej próbie, 
a prowadziła działalność w takim samym zakresie, dodatkowo w tym samym lokalu co dwie z ww. uczestniczek; 
z otrzymanej dotacji (w łącznej kwocie 45.500 zł, w tym kwota wsparcia pomostowego 22.200 zł) sfinansowała 
zakup wyposażenia od swojego byłego pracodawcy oraz zlikwidowała działalność dzień po upływie roku od jej 
zarejestrowania.   
35 Kwota obejmująca dotację przyznaną uczestniczkom wraz z wkładem własnym. 
36 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm. 
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— Uczestniczka, która zlikwidowała działalność po 9 dniach po upływie roku 
od rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Jeszcze przed przystąpieniem do projektu figurowała w bazie ZUS jako emeryt. 
Zgodnie z formularzem rekrutacyjnym miała prowadzić działalność gospodarczą, 
polegającą na ocenie potrzeb oraz wskazywaniu pożądanych zmian 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych w zakresie zgodności z proekologicznymi 
standardami. Głównie za pośrednictwem Internetu miała świadczyć usługi 
polegające na analizie możliwości wprowadzenia rozwiązań proekologicznych, 
przygotowaniu projektu wdrażania innowacji ekologicznych, doradztwie w zakresie 
przebiegu kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska. W biznesplanie zapisała, 
że główną cechą, stanowiącą o innowacyjności usługi, będzie możliwość jej 
zdalnego świadczenia bez angażowania czasu klienta na osobistą wizytę 
w placówce. Do realizacji przedsięwzięcia planowała wynająć lokal znajdujący się 
w jej miejscu zamieszkania. Środki dotacji, przyznane na mocy umowy z dnia 
29 sierpnia 2017 r., wydatkowała na usługę zaprojektowania i zainstalowania strony 
internetowej (8 300 zł), tłumaczenie treści zamieszczonych na stronie internetowej 
(3 000 zł), usługę założenia kont na portalach społecznościowych (2 000 zł), usługę 
napisania tekstów na stronę internetową (5 000 zł), usługę zaprojektowania 
i wyprodukowania materiałów reklamowych (1 000 zł), usługę szkoleniową z zakresu 
obsługi pakietu MS Office (2 466 zł), przygotowanie bazy klientów (2 000 zł). Dwóch 
członków KOW37 oceniło biznesplan jako przejrzysty i kompletny, a zaproponowane 
w nim wydatki jako uzasadnione pod względem ekonomicznym. Podstawę 
dokonania wydatków stanowiły umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi, które 
nie figurowały w CEIDG, umowy te nie zawierały danych identyfikacyjnych tych 
osób, a nieprawidłowości w zakresie adresów ich zamieszkiwania  oraz pozyskane 
w trakcie kontroli NIK informacje o niefigurowaniu ww. osób w rejestrze 
mieszkańców / niezamieszkiwaniu  pod wskazanym adresem czy braku adresu 
wskazanego w umowie, zdaniem NIK, mogą wskazywać na fikcyjność ich zawarcia. 

W kwestii działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. uczestniczkę, Prezes 
Zarządu Fundacji wyjaśnił, że realizacja jej pomysłu na działalność gospodarczą 
oraz wdrażanie przyjętych założeń zostały potwierdzone podczas kontroli i wizyty 
monitorującej. Beneficjent nie ma zaplecza do kontrolowania aktywności danych 
podmiotów w sieci, a jego działalnie opierało się na Standardach udzielenia 
wsparcia. Dodał, że Beneficjent nie jest uprawniony do żądania dodatkowych 
wyjaśnień w zakresie biznesplanów, ponieważ są ocenianie przez niezależną 
Komisję, w której pracę Beneficjent nie może ingerować. Podobnie przez KOW 
oceniana jest wysokość wydatków w ramach biznesplanów, która weryfikuje 
harmonogram rzeczowo-finansowy. Beneficjent nie analizuje pozycji budżetowych 
ujętych w biznesplanach tylko KOW. Komisja, jeżeli uzna wydatki za zawyżone, 
może je kwestionować. W tym wypadku nie kwestionowała, uznając je 
za uzasadnione i niezawyżone. 

 (akta kontroli tom I str. 546, tom II str. 131-225, tom III str. 247-253, 459-460) 

2.8. Analiza uzyskanych przez NIK danych dotyczących grupy 12 uczestników, 
którzy nadal prowadzili działalność po zakończeniu wymaganego 12 miesięcznego  
okresu  wykazała, że w grupie tej m.in. byli: 

— Uczestniczka, która, według danych ZUS, zadeklarowała udział w projekcie dzień 
po otrzymaniu statusu bezrobotnego i 32 dni po ustaniu zatrudnienia na umowę 
o pracę. Przedmiotem prowadzonej przez nią działalności były usługi rachunkowo-
księgowe. W biznesplanie zapisała, że przez kilka lat pracowała jako pracownik 
biurowy, następnie odbywała staż w biurze rachunkowym. Rachunkowość stała się 
                                                      
37 Komisji Oceny Wniosków. 
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jej pasją. Nie planowała zatrudnienia pracowników. Ze środków dotacji, 
wypłaconych zgodnie z umową o udzielenie wsparcia z dnia 29 września 2017 r., 
uczestniczka zakupiła: komputer przenośny, monitor, serwer, program do 
księgowania, program antywirusowy oraz samochód osobowy (w uzasadnieniu 
podała, że zamierza wprowadzić usługę odbioru dokumentów źródłowych od klienta 
w elastycznych godzinach dostosowanych do jego potrzeb). Według informacji 
uczestniczki oraz danych ZUS z kwietnia 2019 r., od czerwca 2018 r. zatrudniała 
pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. W ankiecie podała, że podstawowym 
powodem podjęcia przez nią decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej było 
dążenie do stabilizacji zawodowej i finansowej, praca na własny rachunek w ramach 
posiadanego doświadczenia. 

— Uczestniczka, która przystąpiła do projektu, po dwóch dniach po otrzymaniu 
statusu bezrobotnej, wcześniej była bierna zawodowo. Założyła działalność 
polegającą na prowadzeniu salonu kosmetycznego. Ze środków dotacji zakupiła 
kombajn wielofunkcyjny, solarium, frezarkę. Wsparcie pomostowe wykorzystywała 
na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. W ankiecie podała, 
że głównym powodem przystąpienia do projektu był brak pracy, a przed 
rozpoczęciem działalności odbyła kursy i szkolenia przygotowujące do jej założenia. 

— Uczestnik, przed przystąpieniem do projektu był zgłoszony w systemie 
ubezpieczeń ZUS, jako osoba bezrobotna (od 23 dni), wcześniej był zatrudniony 
w spółce (przez okres około 2 lat). Założona przez niego w ramach projektu 
działalność polegała na bezpośredniej, obwoźnej sprzedaży do firm montażowych 
materiałów budowlanych oraz narzędzi do montażu warstwowego (tzw. ciepły 
montaż) okien i drzwi oraz dociepleń i termoizolacji. Wsparcie pomostowe 
wykorzystał m.in. na promocję i wynajem pomieszczeń magazynowo-biurowych. 
Ze środków wsparcia zakupił samochód osobowy, komputer, urządzenie 
wielofunkcyjne, telefon. W ankiecie napisał, że podstawowym powodem decyzji 
o rozpoczęciu działalności gospodarczej była praca na własny rachunek, natomiast 
przystąpienia do projektu - uzyskanie środków finansowych na zakup niezbędnych 
narzędzi. Wskazał, że czynnikami, które zadecydowały o kontynuowaniu 
działalności, była znajomość rynku i producentów.  

(akta kontroli tom I str. 1-73,  459-461, 542, 483-484, 433-434, 437-440, 515-516 
tom II str. 27-130) 

2.9. W trzech przypadkach na 30 badanych ustalono powiązania rodzinne pomiędzy 
osobami, które przystąpiły do projektu (łącznie sześć osób). Założone firmy osób 
zamieszkujących pod wspólnym adresem miały różny przedmiot działalności. 
W dwóch przypadkach jeden z uczestników zlikwidował działalność (odpowiednio po 
jednym i 48 dniach po upływie roku od jej rozpoczęcia), w drugim przypadku 
działalność zakończyli obaj uczestnicy projektu (po dwóch dniach od upływu 
obligatoryjnego okresu prowadzenia działalności), przy czym jeden z uczestników 
w wypełnionej ankiecie wyjaśnił, że na likwidację firmy miały wpływ problemy ze 
zdrowiem. 

Do projektu przystąpiła, a następnie — dzień po upływie 12 obligatoryjnych miesięcy 
prowadzenia działalności — zawiesiła działalność uczestniczka, która  zgodnie 
z danymi zamieszczonymi w CEIDG, prowadziła działalność w tym samym miejscu 
co dwóch innych przedsiębiorców. Prowadzili oni od 1999 i 2010 r. działalność 
o takim samym kodzie PKD co uczestniczka, tj. pozostała finansowa działalność 
usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych. 

(akta kontroli tom I str. 353-355, 471-473, tom III str. 384-393) 
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2.10. W grupie badanych 11 aktywnych38 na dzień 31 marca 2019 r. 
przedsiębiorców były osoby, które przystępując do projektu zadeklarowały się jako 
bezrobotni (dziewięć) i osoby bierne zawodowo (dwie). Powiązania rodzinne 
dotyczyły dwóch uczestników projektu. 

(akta kontroli tom III str. 301, 384-393) 

2.11. Zatrudnienie pracowników uczestnicy potwierdzali przedkładając 
Beneficjentowi zanonimizowane kopie umów o pracę. Beneficjent nie posiadał 
formularzy ZUS, przywołanych w Standardach udzielenia wsparcia jako 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników, natomiast przyjmował 
ww. umowy jako potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy. Beneficjent uwzględnił 
pracowników wskazanych w tych umowach, których danych osobowych nie 
posiadał, we wskaźniku rezultatu pn. „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej”. 

 (akta kontroli tom III str. 247-253, 254, 256-266) 

2.12. W związku z nieposiadaniem przez Beneficjenta danych dotyczących 10 
pracowników zatrudnionych przez uczestników, którzy otrzymali dotacje oraz 
ujęciem tych pracowników we wskaźniku rezultatu, NIK pozyskał te dane od 10 
wskazanych przez Beneficjenta uczestników projektu. Uczestnicy wskazali dane 
pracowników, z którymi podpisali umowy (w tym trzech uczestników wskazało jako 
zatrudnionych uczestników kontrolowanego projektu, a dane dwóch osób zawierały 
nieprawidłowy numer PESEL). W dziewięciu przypadkach uczestnicy zaznaczyli, że 
do zatrudnienia faktycznie nie doszło, ponieważ osoby, z którymi podpisali umowę, 
zrezygnowały z pracy w dniu jej rozpoczęcia lub jeszcze przed tym dniem. 

ZUS potwierdził brak zgłoszenia do ubezpieczenia siedmiu osób wskazanych przez 
uczestników, a ze względu na nieprawidłowe dane dwóch pozostałych osób 
odmówił udzielenia informacji w zakresie ich ewentualnego zgłoszenia 
do ubezpieczenia. Tylko jedna z zobowiązanych do zatrudnienia uczestniczek 
projektu zatrudniła pracownika na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Stosunek pracy z tym pracownikiem nawiązany w czerwcu 2018 r. trwał nadal 
w trakcie kontroli NIK.  

(akta kontroli tom I str. 474-495 ) 

2.13. Utworzone w związku z realizacją projektu działalności gospodarcze 
funkcjonowały w powiatach: bialskim (1), mieście Lublin (27), chełmskim (1), 
hrubieszowskim (1), janowskim (1), kraśnickim (3), lubartowskim (1), lubelskim (1), 
parczewskim (1), łęczyńskim (2), łukowskim (2), parczewskim (1), ryckim (1), 
zamojskim (1), świdnickim (2), włodawskim (3). 

(akta kontroli tom III str. 459-460) 

2.14. Pracownicy projektu zakładali działalność gospodarczą w ramach 
następujących branż: fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne (8), 
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (4), 
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania (4), niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów 
przemysłowych (3), rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (2), usługowa 
związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (2), a także (pojedyncze): 
fizjoterapeutyczna, artystyczna i literacka działalność twórcza, pomocnicza 
związana z utrzymaniem porządku w budynkach, usługowa wspomagająca transport 

                                                      
38 Według danych ZUS przed przystąpieniem do projektu: pięć z tych osób było zarejestrowanych w urzędach 
pracy jako bezrobotni przez okres do jednego miesiąca,  trzy były zarejestrowane przez okres od jednego do 12 
miesięcy, jedna była emerytem, jedna osobą długotrwale bezrobotną, a jedna osoba nie widniała w ewidencji 
zgłoszonych do ZUS (prawdopodobnie była osobą odchodząca z rolnictwa). 
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lądowy, związana z poprawą kondycji fizycznej, w zakresie nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, specjalistycznego projektowania, naprawa i konserwacja pojazdów 
samochodowych z wyłączeniem motocykli, naprawa i konserwacja maszyn, nauka 
języków obcych, pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej 
niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, opieka 
dzienna nad dziećmi, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskiem, pozostałe roboty 
budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane, produkcja gotowych wyrobów 
tekstylnych, sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub Internet, specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów 
przemysłowych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych z wyłączeniem 
komputerów, zakładanie stolarki budowlanej, sprzedaż hurtowa drewna, materiałów 
budowlanych i wyposażenia sanitarnego, wykonywanie pozostałych robót 
budowlanych i wykończeniowych, tynkowanie, wynajem i dzierżawa maszyn 
i urządzeń rolniczych, wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku 
osobistego i domowego.  

W podziale na rodzaj przedsiębiorstwa uczestnicy projektu założyli 39 firm 
usługowych, pięć firm budowalnych, cztery firmy handlowe i jedną firmę 
produkcyjną. 

W roku 2017 w województwie lubelskim39 do zawodów deficytowych40 zaliczani byli 
m.in. fryzjerzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych. Zawody ogólnobudowlane, 
gastronomiczne, kosmetyczne, realizujące naprawy samochodów, sprzątanie były 
zawodami zrównoważonymi41. Zawody związane z ogrodnictwem i sadownictwem, 
czy ochroną środowiska i BHP były zawodami nadwyżkowymi42. 

 (akta kontroli tom III str. 288-289) 

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

1. Beneficjent nie monitorował stanu zatrudnienia pracowników w oparciu o raporty 
ZUS ZUA lub ZUS RCA, co stanowiło naruszenie punktu 4 Standardów udzielenia 
wsparcia, zgodnie z którym  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 czy też raporty ZUS RCA.  

Monitorując realizację przez uczestników zobowiązania zatrudnienia pracowników 
w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, Beneficjent uzyskał 
od uczestników zanonimizowane kopie umów o pracę z 10 pracownikami, 
nie wyegzekwował jednak od uczestników raportów ZUS ZUA lub ZUS RCA 
zatrudnionych osób, przez co nie był w stanie zweryfikować, czy uczestnicy 
faktycznie zatrudnili wskazanych pracowników.  

(akta kontroli tom III str. 254-266) 

                                                      
39 Według: www.barometrzawodow.pl. 
40 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. 
41 Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych 
i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).  
42 Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe 
zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. 
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2. Beneficjent nie osiągnął wskaźnika rezultatu w zakresie zatrudnienia przez 
uczestników 10 pracowników, ponieważ faktycznie został zatrudniony tylko jeden 
pracownik. 

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

Podstawą do wyliczenia wskaźnika rezultatu pn. „Liczba utworzonych miejsc pracy 
w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” 
oprócz danych w zakresie samozatrudnienia uczestników były zanonimizowane 
umowy o pracę. Z ustaleń kontroli wynika, że do zatrudnienia dziewięciu osób 
faktycznie nie doszło, ponieważ osoby, z którymi uczestnicy podpisali umowę, 
zrezygnowały z pracy w dniu jej rozpoczęcia lub jeszcze przed tym dniem. 

(akta kontroli tom I str.474-496) 

W związku z wyżej wymienionymi nieprawidłowościami Prezes Zarządu Fundacji 
wyjaśnił, że zanonimizowana umowa o pracę potwierdza fakt utworzenia stanowiska 
pracy. W związku z przepisami RODO43 oraz faktem, że osoby zatrudnione przez 
danego przedsiębiorcę nie są uczestnikami projektu, Fundacja nie ma prawa do 
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych tychże osób. Nie jest też organem 
do kontroli i wglądu do dokumentów pracowniczych. 

(akta kontroli tom III str. 254-266) 

NIK ocenia negatywnie działalność Beneficjenta w zakresie osiągniętych rezultatów 
projektu, tj. zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy. Beneficjent nie 
osiągnął wskaźników produktu i rezultatu, zakładanych we wniosku 
o dofinansowanie.  

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

1. Dokonanie korekty końcowego wniosku o płatność w zakresie zrealizowanych 
wskaźników i wydatków projektu w związku z: brakiem kwalifikowalności jednego 
z uczestników oraz niezatrudnieniem pracowników przez uczestników projektu. 

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. 

                                                      
43 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1). 
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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, dnia 27 maja 2019 r. 
 

 
  

Kontroler                         Dyrektor  
Iwona Pacwa 

specjalista kontroli państwowej 

/-/ 
........................................................ 

  podpis 
 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

/-/ 
........................................................ 

  Podpis 
 

  

  

  
Zmian w wystąpieniu pokontrolnym 
dokonał: Edward Lis - Dyrektor 
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                     podpis 
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