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I. Dane identyfikacyjne 
GrantUnion sp. z o. o. w Lublinie, ul. Mełgiewska 30F, 20-234 Lublin1 

 

Karolina Mielnik, Prezes Zarządu od 21.11.2017 r.2  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Izabela 
Byzdra, Prezes Zarządu (od rejestracji spółki 22.04.2016 r. do 21.11.2017 r.). 

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 Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

Wojciech Szukała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/37/2019 z 11 lutego 2019 r. 

(akta kontroli, tom I str. 3 -6) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Beneficjent osiągnął cele projektu wsparcia pn. Lubelska Kuźnia Biznesu5, 
dofinansowanego w ramach działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-20206. Zgodnie z założeniami udzielił 
co najmniej 65 osobom pozostającym bez pracy wsparcia szkoleniowego 
i doradztwa, 52 osoby otrzymały pomoc w postaci bezzwrotnych dotacji 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowego wsparcia pomostowego 
przez okres 12 miesięcy, a także usług doradztwa biznesowego. Projekt został 
zrealizowany zgodnie z zasadami wsparcia określonymi w regulaminie konkursu7 
przez Instytucję Zarządzającą RPO WL8 oraz z umową o dofinansowanie pod 
względem okresu realizacji i wydatków poniesionych na wsparcie osób 
zakładających działalność gospodarczą. Pomoc objęła osoby spełniające warunki 
udziału w projekcie. W wyniku realizacji projektu utworzono 52 miejsca pracy 
w formie samozatrudnienia, o wymaganej trwałości co najmniej 12 miesięcy. 
Dodatkowo uczestnicy zatrudnili 14 pracowników na umowy o pracę. 

Opracowane zasady rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości 
były zgodne z Regulaminem konkursu, jednak Spółka wprowadzała do nich 
późniejsze zmiany, które nie zostały przedłożone IZ, celem wymaganej akceptacji. 
Sporządzone dokumenty z przeprowadzonych u uczestników kontroli i wizyt 
monitorujących nie potwierdzały należycie wywiązania się przez Beneficjenta 

                                                      
1 Dalej: Spółka, Beneficjent lub Partner Wiodący. 
2 Dalej: Prezes Zarządu. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Dalej: projekt. 
6 Dalej: RPO WL. 
7 Regulamin konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16. Dalej: Regulamin konkursu. 
8 Województwo Lubelskie — Zarząd Województwa Lubelskiego. Dalej: IZ. 
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z niektórych ciążących na nim obowiązków. Spółka nieterminowo przesłała też 
sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis oraz — wbrew wymogom 
określonym przez IZ w dokumentacji konkursowej — nie monitorowała stanu 
zatrudnienia pracowników przez uczestników w oparciu o raporty ZUS ZUA lub ZUS 
RCA. 

Stwierdzony przypadek podwójnego sfinansowania przez uczestnika wydatków 
w wysokości 1,1 tys. zł z dwóch różnych źródeł środków publicznych nie miał 
wymiaru finansowego istotnie wpływającego na ocenę realizacji projektu. 

Wszyscy uczestnicy9, 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 17 uczestników zawiesiło lub wykreśliło działalność 
w CEIDG (32,7%). Na koniec marca 2019 r., tj. po upływie około czterech miesięcy 
od zakończenia 12-miesięcznego okresu, spośród 52 firm, powstałych w związku 
z udzieleniem wsparcia w ramach projektu, funkcjonowało 28 (53,8%). W grupie 
14 pracowników zatrudnionych przez uczestników, 10 osób było zatrudnionych na 
½ etatu, a dziewięć na okres krótszy niż cztery miesiące. W trakcie kontroli NIK, 
pięć osób z tej grupy nadal pozostawało w zatrudnieniu u uczestników (35,7%). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Umowa o dofinansowanie projektu pt. Lubelska Kuźnia Biznesu, realizowanego 
w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości RPO WL i współfinansowanego 
ze środków EFS11, została zawarta pomiędzy Spółką a Województwem Lubelskim 
w dniu 5 kwietnia 2017 r. Województwo Lubelskie, jako IZ, na warunkach 
określonych w umowie przyznało Beneficjentowi na realizację projektu 
dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 723 602,89 zł, w tym 
2 436 907,84 zł ze środków europejskich oraz 286 695,05 zł dotacji celowej 
z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wynosiła 2 866 950,41 zł, 
a Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego 143 347,52 zł. 

(akta kontroli, tom I str. 12-41) 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym integralną część ww. umowy, 
projekt miał być realizowany od 1 marca 2017 r. do 30 września 2018 r. Skierowany 
był do 65 osób (z czego co najmniej 5% – odchodzących z rolnictwa), które 
zamieszkiwały teren województwa lubelskiego, zamierzały rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, ukończyły 30 rok życia i kwalifikowały się do co najmniej 
jednej z grup: osób powyżej 50 r. ż. (miały one stanowić co najmniej 25% 
z powyższych 65 uczestników); kobiet (z udziałem minimum 50%); osób 
niepełnosprawnych (minimum 5%); długotrwale bezrobotnych (minimum 10%); osób 
o niskich kwalifikacjach (minimum 70%). Cel główny projektu, do osiągnięcia 
do 30 września 2018 r., określono jako: zwiększone szanse na trwały związek 
z rynkiem pracy 52 bezrobotnych osób (32 kobiet i 20 mężczyzn), pochodzących 
z powyższej grupy docelowej. Rezultatem projektu miało być utworzenie co najmniej 
63 nowych miejsc pracy (w tym: 52 – dla osób, które założą działalność 

                                                      
9 Jedynym wyjątkiem było wykreślenie wpisu z uwagi na zgon jednego z uczestników w trakcie realizacji projektu. 
10 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. 
11 Europejski Fundusz Społeczny. 
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gospodarczą dofinansowaną środkami z projektu i 11 – dla osób przez nie 
zatrudnionych). Na wniosek Beneficjenta, IZ wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian 
do projektu, przewidujących w szczególności wydłużenie jego realizacji o dwa12, 
a ostatecznie o trzy miesiące, do 31.12.2018 r.13. 

W ramach projektu przewidziano do realizacji trzy zadania: ABC Przedsiębiorczości 
– doradztwo i szkolenie, z zaplanowanym budżetem 121 869,00 zł; dotacje 
na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – z planowanymi wydatkami 
1 216 731,36 zł; wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe – z planem 
1 154 400,00 zł. 

Podstawowe założenia projektu, opisanego we wniosku o dofinansowanie, 
w zakresie określenia grupy docelowej wsparcia, typu projektu, wskaźników 
produktu i rezultatu oraz limitów i ograniczeń w realizacji projektu, były zgodne 
z wymaganiami konkursowymi określonymi przez IZ oraz opisem działania 9.3 
Rozwój przedsiębiorczości w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 
2014-2020 (dalej: SZOOP). 

(akta kontroli, tom I str. 42-87) 

1.2. Projekt realizowany był przez dwóch partnerów: GrantUnion Sp. z o. o. 
w Lublinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie (dalej: PUP). Szczegóły 
współpracy zostały określone w umowie o partnerstwie, zawartej przez oba 
podmioty 29 marca 2017 r. i uwzględniającej minimalny zakres umowy, określony 
przez IZ RPO w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu. Spółka, jako Partner 
Wiodący, była odpowiedzialna za wydzielone w ramach projektu: Zadanie 1 – 
szkolenie i doradztwo oraz Zadanie 3 – wsparcie pomostowe finansowe 
i niefinansowe. PUP odpowiadał za Zadanie 2 – dotacje na rozpoczęcie działalności. 
Zgodnie z umową o partnerstwie wkład własny w wysokości 143 374,52 zł (tj. o 27 zł 
wyższej, od określonej w umowie o dofinansowanie) miał zostać w całości wniesiony 
przez Partnera Wiodącego. Przewidziano podział dofinansowania w wysokości 
2 723 575,89 zł (podana kwota była o 27 zł niższa, od wskazanej w umowie 
o dofinansowanie) na: Spółkę – 1 506 844,53 zł i PUP – 1 216 731,36 zł. 

(akta kontroli, tom I str. 12-41, 88-116) 

Prezes Zarządu wyjaśniła, że w umowie o partnerstwie wystąpił błąd pisarski, który 
był przyczyną rozbieżności z kwotami podanymi w umowie o dofinansowanie. Błąd 
ten nie został później skorygowany. 

(akta kontroli, tom I str. 496-521) 

1.3. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent dwukrotnie uzyskał 
od IZ zgodę na przesunięcie końcowego terminu realizacji projektu. Inne 
zaakceptowane zmiany wiązały się w szczególności z przesunięciem terminu 
wydatkowania środków na poszczególne zadania. 

Beneficjent kierował również do IZ pytania, związane z oceną kwalifikowalności 
niektórych kandydatów (tj. obywatela Włoch; obywatelki Białorusi, posiadającej 
Kartę Polaka; osoby będącej domownikiem rolnika), czy też innych spraw 
związanych z realizacją projektu (rejestracji przez uczestnika działalności 
gospodarczej przed przyznaniem mu wsparcia; zabezpieczenia umowy o wsparcie, 
w przypadku powstałej w trakcie projektu rozdzielności majątkowej uczestniczki i jej 
małżonka; możliwości wypłaty zwiększonego wsparcia pomostowego przez 
mniejszą liczbę miesięcy, bądź finansowania kosztów szkolenia w ramach wsparcia 
pomostowego; rozliczenia kosztów udziału uczestnika, który zmarł w trakcie 
realizacji projektu). Spółka otrzymała odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. 

                                                      
12 Zgoda IZ została wyrażona 27 kwietnia 2017 r. 
13 Pismem z 9.11.2018 r. Beneficjent wnioskował o wydłużenie okresu realizacji projektu do końca 2018 r., z uwagi na fakt, 
iż niektórzy uczestnicy założyli działalność gospodarczą dopiero w grudniu 2017 r. Wydłużenie terminu wynikało 
z konieczności monitorowania ich działalności przez 12 miesięcy. Zmiany zostały zaakceptowane przez IZ 30.11.2018 r. 
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W dniu 22 maja 2017 r. za pośrednictwem SL2014 wpłynęło również stanowisko 
IZ odnoszące się do uczestnictwa tych samych osób w różnych projektach, zgodnie 
z którym wydatki związane z tożsamymi merytorycznie usługami 
szkoleniowo-doradczymi dla osób stanowiących grupę docelową w innym projekcie 
w ramach działania 9.3 mogą zostać uznane za niekwalifikowalne, z uwagi 
na podwójne finansowanie. IZ zwróciła również uwagę, że nie jest możliwe 
uzyskanie przez jedną osobę więcej niż jednej dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, niezależnie od tego w ilu projektach bierze ona udział. Beneficjenci 
powinni zatem na bieżąco monitorować, aby do sytuacji takich nie dochodziło. 

(akta kontroli, tom III str. 63-75) 

1.4. W Regulaminie konkursu zamieszczono informację, że IZ RPO opracowała 
Standardy udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 
Rozwój przedsiębiorczości RPO WL na lata 2014-2020 (dalej: Standardy udzielania 
wsparcia), stanowiące załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu. Standardy 
określały minimalny zakres dokumentów stanowiących podstawę udzielania 
wsparcia na rzecz uczestników. W treści Standardów udzielania wsparcia 
zaznaczono, że wyznaczają one szczegółowe zasady realizacji bezzwrotnych form 
wsparcia przeznaczonych dla osób zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą w ramach działania 9.3 RPO WL oraz zawierają podstawowe wzory 
dokumentów, niezbędne na etapie realizacji projektów (wzory te zawierały jedynie 
minimalne wymogi odnośnie do obowiązków beneficjentów i uczestników projektów, 
a beneficjenci mieli prawo rozszerzać zapisy w ww. dokumentach, w celu bardziej 
efektywnego wykorzystania dofinansowania). 

Beneficjent wprowadził Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Lubelska 
Kuźnia Biznesu14, który został zaakceptowany przez IZ. Dokument ten został 
przesłany po terminie określonym w §4 ust. 4 pkt 6 umowy o dofinansowanie, 
co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. Regulamin uwzględniał zapisy minimalnego zakresu rekrutacji 
uczestników, stanowiącego załącznik nr 1 do Standardów udzielania wsparcia. 
Zawierał również dodatkowe postanowienia; doprecyzowano w nim (względem 
zapisów minimalnego wzoru regulaminu), m.in. procedurę naboru do projektu – 
I etap rekrutacji miał obejmować osoby pozytywnie zweryfikowane pod kątem 
kryteriów formalnych. Przewidziano, że do udziału w projekcie zakwalifikują się 
osoby, które w II etapie rekrutacji uzyskały pozytywną opinię doradcy oraz co 
najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia. Opis planowanej działalności miał 
podlegać ocenie z uwzględnieniem punktacji przewidzianej przez IZ (z maksymalną 
liczbą punktów do zdobycia równą 30). Przewidziano również możliwość zdobycia 
dodatkowych punktów w ramach kryteriów premiujących15, które podlegały 
uwzględnieniu przy ustalaniu listy osób zakwalifikowanych do projektu.  

W praktyce stosowano inną wersję Regulaminu rekrutacji, którą Beneficjent 
zamieścił na swojej stronie, a która jednak nie została uzgodniona z IZ, wbrew 
postanowieniom pkt 2.1 ppkt 2 tiret czwartego Standardów udzielania wsparcia. 
Świadczy o tym np. sposób przyznawania punktów przez Komisję Rekrutacyjną, 
który był zgodny z wersją opublikowaną na stronie, lecz niezgodny z wersją 
uzgodnioną z IZ16. Wersja internetowa zawierała też dodatkowe zasady wyłączeń 
z możliwości udziału w projekcie – przewidywała bowiem, że w projekcie nie mogą 
uczestniczyć osoby, które m.in.: a) korzystają równolegle z innych środków 

                                                      
14 Dalej: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie lub Regulamin rekrutacji. 
15 Kryteriami premiującymi były: tworzenie dodatkowych miejsc pracy w okresie 12 miesięcy od dnia założenia działalności 
gospodarczej; utworzenie dodatkowych miejsc pracy, z których połowę będą stanowić miejsca w sektorach białej gospodarki 
i/lub zielonej gospodarki; założenie działalności gospodarczej przez osoby odchodzące z rolnictwa; planowanie utworzenia 
przedsiębiorstwa społecznego; status osoby o niskich kwalifikacjach. 
16 Szczegółowe ustalenia zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości wystąpienia pokontrolnego. 
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publicznych przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych 
z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza 
ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach 
PROW oraz w ramach Działania 9.3 RPO WL 2014-2020; b) łączy lub łączył 
z beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie 
rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa 
i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 
c) pozostają w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości 
co do bezstronności względem beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie 
lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji 
i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; d) zamierzają 
rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny17 
z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzętu, itp.) 
stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed 
dniem złożenia formularza rekrutacyjnego; e) zamierzają prowadzić działalność 
gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone 
przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń 
w których jest prowadzona działalność. 

(akta kontroli, tom I str. 151-172, 186-196) 

Formularz rekrutacyjny, opracowany przez Beneficjenta z uwzględnieniem wzoru 
określonego przez IZ18, zawierał dodatkowe rubryki uszczegółowiające status 
zawodowy potencjalnego uczestnika projektu. Dla osób bezrobotnych przewidziano 
dwie odrębne rubryki, pozwalające na zaznaczenie, czy kandydat jest osobą 
zarejestrowaną, czy niezarejestrowaną w powiatowym/miejskim urzędzie pracy. 
Istniała również możliwość zaznaczenia, czy kandydat zamierza utworzyć 
gospodarstwo społeczne i czy planuje zatrudnić dodatkowych pracowników 
na umowę o pracę w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności 
gospodarczej. Osoba podpisująca formularz rekrutacyjny oświadczała m.in., 
że zapoznała się z Regulaminem rekrutacji, zaakceptowała jego warunki i jest 
uprawniona do uczestnictwa w projekcie. Jak wyżej zauważono, problematyczną 
kwestią pozostaje, z którą wersją uczestnik się zapoznawał i która była dla niego 
wiążąca. 

(akta kontroli, tom II str. 168-178) 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, 
przyjęty przez Beneficjenta i zaakceptowany przez IZ, bazował na wzorze 
opracowanym przez IZ, przy czym dodatkowo wykluczał możliwość sfinansowania 
z dotacji niektórych rodzajów wydatków (wzór regulaminu IZ nie zawierał takich 
obostrzeń), np.: leasing maszyn, pojazdów i urządzeń; wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi; zakup nieruchomości; zapłata kar, grzywien, podatków, opłat 
administracyjnych i skarbowych; sfinansowanie wydatków, które wcześniej były 
objęte wsparciem ze środków Wspólnoty lub w stosunku do których udzielona 
została pomoc publiczna (zakaz podwójnego finansowania). Regulamin wprowadzał 
też wymóg, aby w terminie 15 dni od poinformowania uczestników 
o zarekomendowaniu do dofinansowania, złożyli oni beneficjentowi wszystkie 
niezbędne dokumenty, potwierdzające założenie działalności gospodarczej. 
Dokumenty miały obejmować m.in. oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu 
pomocy de minimis w ostatnich trzech latach (w przypadku otrzymania pomocy, 
należało przedstawić również kopie otrzymanych zaświadczeń), a także 

                                                      
17 Pod pojęciem członka rodziny rozumiano małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
18 Minimalny zakres formularza rekrutacyjnego stanowił załącznik nr 2 do Standardów udzielania wsparcia. 
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oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych); oba 
oświadczenia podlegały załączeniu do umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 

(akta kontroli, tom I str. 138-150, 173-185) 

Podobnie, jak w przypadku Regulaminu rekrutacji, Spółka zamieściła na swojej 
stronie inną wersję Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, która nie została uzgodniona z IZ, jednak uczestnicy uznawali ją 
za wiążącą. Wersja internetowa zawierała m.in. dodatkowy katalog ograniczeń 
i limitów wydatków, jakie mogły zostać sfinansowane w ramach dotacji – np. wydatki 
na zakup pojazdów samochodowych niezbędne do prowadzenia działalności nie 
mogły przekraczać 50% kwoty dotacji (większość uczestników, która rozliczyła 
zakup takiego pojazdu z dotacji stosowała się do ww. limitu, dopłacając pozostałą 
część ceny z wkładu własnego). 

(akta kontroli, tom I str. 197-206) 

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, zawierający biznesplan (sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Beneficjenta i zbieżnego ze wzorem opracowanym przez IZ), miał być składany 
po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego lub po złożeniu oświadczenia, 
zgodnie z którym uczestnik projektu deklarował posiadanie odpowiedniej wiedzy 
i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek podlegał 
złożeniu jeszcze przed datą faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Przyjęty przez Beneficjenta wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego 
uwzględniał minimalne zapisy umowy, przewidziane przez IZ, zawierał też 
dodatkowe regulacje, gdyż: 

– precyzował zasadę i termin rozliczenia wydatków sfinansowanych z dotacji; 
przewidziano wykorzystanie dotacji w terminie trzech miesięcy od dnia 
podpisania umowy oraz rozliczenie się przez uczestnika ze sposobu 
wydatkowania środków w terminie 30 dni od zakończenia wykorzystywania 
dotacji; 

– rozszerzał warunek wypłaty kolejnych rat finansowego wsparcia pomostowego, 
które miały być przekazywane uczestnikowi nie tylko po udokumentowaniu przez 
niego opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale też 
wydatkowania 100% poprzedniej raty wsparcia pomostowego; w przypadku 
niewydatkowania raty wsparcia pomostowego w pełnej kwocie istniała możliwość 
wydatkowania jej w kolejnym miesiącu, pod warunkiem zawarcia aneksu 
do umowy. 

(akta kontroli, tom III str. 76-82) 

Badanie przeprowadzone na próbie 30 osób objętych wsparciem wykazało, 
że za wystarczające do rozliczenia wsparcia pomostowego Beneficjent uznawał 
przedłożenie przez uczestnika zestawienia dokonanych wydatków; nie było 
obowiązku złożenia dokumentów potwierdzających dokonanie samych wydatków 
(wyjątek stanowiła konieczność przedstawienia dowodów opłacenia składek 
odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych19).  
Jak wyjaśniła Prezes Zarządu, zapis w ww. regulaminie, wskazujący na konieczność 
wydatkowania 100% raty wsparcia pomostowego, miał zmobilizować uczestników 
do comiesięcznego, równego wydatkowania kosztów w ramach wsparcia. Żadne 
wytyczne związane z działaniem 9.3 nie wymagały przy tym, aby uczestnicy musieli 
przedstawiać wszystkie dokumenty księgowe, związane z wykorzystaniem środków 
wsparcia pomostowego – wyjątek stanowiły dowody opłacenia składek ZUS. 

(akta kontroli, tom II str. 7-10) 

                                                      
19 Dalej: składki ZUS. 
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Opracowana przez Komisję Rekrutacyjną lista rankingowa uczestników projektu 
objęła 67 zakwalifikowanych osób. Wszystkie uzyskały co najmniej 60% 
z 30 punktów w ramach oceny merytorycznej formularza, zaś 56 z nich uzyskało 
również dodatkowe punkty w ramach kryteriów premiujących (trzy osoby – po sześć 
punktów, 18 – po cztery punkty, 35 – po dwa); wszystkie kandydatury zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez doradcę zawodowego. 

Prezes Zarządu wyjaśniła, że punkty premiujące zostały zaplanowane na wypadek 
uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów – wówczas 
o wyższej pozycji na liście miała decydować wyższa liczba punktów za kryteria 
premiujące.  

(akta kontroli, tom I str. 526, 530, tom III str. 83-86) 

1.5. Wewnętrzne regulacje odnoszące się do osób oceniających formularze 
rekrutacyjne i wnioski uczestników o przyznanie środków na rozpoczęcie 
działalności zawarto w Regulaminie rekrutacji oraz Regulaminie komisji oceny 
wniosków.  

Etap rekrutacji został przeprowadzony przez komisję, której skład był niezgodny 
z Regulaminem rekrutacji (zarówno wersją uzgodnioną z IZ, jak i zamieszczoną 
na stronie internetowej)20. Prezes Zarządu nie wyjaśniła przyczyn powyższych 
różnic, zauważyła natomiast, że rekrutacja została przeprowadzona zgodnie 
ze Standardami udzielania wsparcia, tj. przez co najmniej dwie osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach. Spółka posiadała kilku pracowników, którzy pełnili 
funkcje członka Komisji Rekrutacyjnej lub doradcy zawodowego, natomiast w skład 
Komisji Oceny Wniosków wchodziły osoby, które były wyznaczone przez partnera 
projektu (PUP) lub współpracowały przy realizacji ścieżki szkoleniowo-doradczej 
projektu. Cały personel wykazał się udokumentowaną wiedzą i doświadczeniem 
z zakresu prowadzenia lub promocji przedsiębiorczości. 

(akta kontroli, tom I str. 160-169, 186-196, 246-263, tom II str. 2-4) 

Dokumenty wewnętrzne Beneficjenta nie określały zasad wyboru osób 
przeprowadzających doradztwo i szkolenia dla uczestników. Beneficjent 
przeprowadził dwa postępowania, zmierzające do wyboru zewnętrznych dostawców: 
usług szkoleniowo-doradczych o wartości szacunkowej 78 596,74 zł netto, jakie 
miały być realizowane przed udzieleniem dotacji uczestnikom, a także usług 
doradztwa biznesowego o wartości szacunkowej 365 268,29 zł netto, 
zaplanowanego do świadczenia w ramach niefinansowego wsparcia pomostowego 
dla nowych przedsiębiorców (drugie z tych postępowań było objęte kontrolą, 
przeprowadzoną przez IZ RPO; kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości). Wybrani 
w obu postępowaniach wykonawcy wykazali się pracownikami z odpowiednimi 
kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem. 

(akta kontroli, tom II str. 52-114) 

1.6. W odpowiedzi na prowadzony nabór do projektu, 68 osób złożyło 
w okresie od 17 czerwca 2017 r. do 2 sierpnia 2017 r. formularze rekrutacyjne. 
Jedna z osób nie została zakwalifikowana do projektu, z uwagi na niespełnienie 
formalnych kryteriów określających grupę docelową. Jedna ze wstępnie 
zakwalifikowanych osób pojawiła się na rozpoczęciu cyklu szkoleń i poinformowała, 
że rezygnuje z udziału w projekcie (nie była zaliczona do uczestników projektu, gdyż 
nie złożyła deklaracji uczestnictwa w projekcie i nie podpisała umowy 
na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych). Pozostałe osoby (66) przystąpiły 
do projektu w terminie od dwóch do 110 dni od złożenia formularza rekrutacyjnego. 

                                                      
20 Pierwsza z wymienionych wersji dokumentu przewidywała powołanie komisji w składzie dwuosobowym, druga – w składzie 
poszerzonym o kolejne dwie osoby. W badanej przez NIK próbie 30 kandydatów oceny formularzy dokonały dwie osoby, 
z których jedna została przewidziana w Regulaminie (w „składzie poszerzonym”), natomiast druga nie była wymieniona 
w żadnej z wersji Regulaminu rekrutacji.  
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Wśród 66 uczestników, 43 (65,2%) zadeklarowało status bezrobotnego 
zarejestrowanego w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy21, natomiast 
23 (34,8%) – status bezrobotnego niezarejestrowanego22. 

Wszystkie osoby przystępując do projektu posiadały ukończone 30 lat. 
48 z 66 uczestników kwalifikowało się do grupy docelowej m.in. z uwagi na wiek23 
i/lub płeć24, natomiast pozostałych 18 zadeklarowało się jako osoby o niskich 
kwalifikacjach25 (pięciu z nich wskazało dodatkowo na status osoby długotrwale 
bezrobotnej26). Siedmioro kandydatów poinformowało o posiadaniu orzeczenia 
o niepełnosprawności (tylko w dwóch przypadkach informację o niepełnosprawności 
podano w załącznikach do wniosków o płatność, przesyłanych przy użyciu systemu 
SL2014 Instytucji Zarządzającej), przy czym wszyscy wpisywali się do grupy 
docelowej również z uwagi na płeć i/lub wiek27. 

Formularze rekrutacyjne podlegały niezależnej ocenie przez dwóch członków 
komisji rekrutacyjnej. Swoją opinię, co do zasadności zakwalifikowania kandydata, 
wydawał również doradca zawodowy. W tym celu wykorzystywano wyniki 
przeprowadzonych z kandydatami rozmów oraz wypełnionych przez nich testów 
i kwestionariuszy, służących weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia 
i prowadzenia działalności gospodarczej. Potrzeby szkoleniowe uczestników oraz 
potrzeby związane z planowaną działalnością gospodarczą określano 
w Formularzach Diagnozy Potrzeb Szkoleniowo-Doradczych oraz w Indywidualnych 
Kartach Wsparcia. 

(akta kontroli, tom I str. 207-244, 267-274, tom III str. 83-86) 

1.7. Kandydaci, którzy zadeklarowali status bezrobotnego zarejestrowanego 
w urzędzie pracy przedkładali na potwierdzenie tego faktu zaświadczenia wydane 
przez powiatowe lub miejskie urzędy pracy. Pozostałe osoby złożyły oświadczenia 
o statusie osoby bezrobotnej (niektóre z nich – długotrwale) niezarejestrowanej. 
Kandydaci niepełnosprawni do formularzy rekrutacyjnych załączali kopie orzeczeń 
o niepełnosprawności. Cztery osoby odchodzące z rolnictwa28 złożyły oświadczenia 
o swoim statusie oraz o zamiarze odejścia z rolnictwa; przedstawiły też wydane 
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS) zaświadczenia, 
potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń, bądź pisma informujące o wysokości 
składek z tego tytułu. Nie we wszystkich tych przypadkach związek z rolnictwem 
miał charakter trwały – jeden z uczestników od 2013 r. do końca maja 2017 r. 
podlegał zgłoszeniu w ZUS z tytułu umowy cywilnoprawnej, od czerwca 2017 r. 
został zgłoszony do ubezpieczeń w KRUS jako rolnik, natomiast 6 lipca 2017 r. 
złożył formularz rekrutacyjny (nr 23/2017/LKB), deklarując się jako osoba 
odchodząca z rolnictwa. 

(akta kontroli, tom I str. 267-272, tom III str. 89-103) 

1.8. Poza dwoma przypadkami29 wycofania się z udziału w projekcie na wstępnym 
etapie, jeszcze przed skorzystaniem z jakichkolwiek form wsparcia, w trakcie 
realizacji projektu żaden z uczestników nie zrezygnował z udziału, wystąpił 
natomiast jeden przypadek zgonu uczestnika już po założeniu przez niego 
działalności gospodarczej. 

(akta kontroli, tom I str. 267-272) 

                                                      
21 Status podlegał weryfikacji na podstawie okazanego przez kandydata zaświadczenia. 
22 Status podlegał weryfikacji na podstawie oświadczenia kandydata. 
23 Osoby, które ukończyły 50 lat – 18 uczestników. 
24 Kobiety – 34 osoby. 
25 Uczestnicy nie przedkładali w tym zakresie żadnych dokumentów potwierdzających treść oświadczeń. 
26 Spośród pięciu takich osób, cztery złożyły w tej sprawie oświadczenie, a jedna – zaświadczenie.  
27 Podane w akapicie rozmiary grup sumują się do liczby większej od liczby uczestników (66), ponieważ dany uczestnik mógł 
jednocześnie spełniać więcej, niż jedno kryterium określone w SZOOP. 
28 Wśród sześciu takich uczestników, czterech znalazło się w badanej przez NIK próbie 30 osób. Przytoczone ustalenia 
dotyczą tych czterech osób. 
29 Przytoczonymi wyżej w punkcie 1.6 wystąpienia pokontrolnego. 
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1.9. Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji, w tym dotyczącej próby 
30 uczestników projektu30 (tj. 57,7% uczestników, którzy otrzymali wsparcie 
finansowe) ustalono, że rekrutacja do projektu (I i II etap) była zgodna 
z dokumentacją konkursową (w tym ze Standardami udzielania wsparcia) oraz 
Regulaminem rekrutacji. 

Uczestnicy załączyli do wniosków o przyznanie środków na rozwój 
przedsiębiorczości dokumenty określone we wzorze tego wniosku, 
tj. w szczególności: biznesplan, dokumenty przewidziane przy ubieganiu się 
o udzielenie pomocy de minimis, oświadczenie o kwalifikowalności podatku 
od towarów i usług oraz oświadczenie małżonka o zgodzie na zaciągnięcie 
zobowiązań finansowych wynikających z możliwości otrzymania wsparcia 
pomostowego. Niektórzy z uczestników załączali również dokumenty dotyczące 
prawa dysponowania lokalem, w którym miała być prowadzona działalność 
gospodarcza (np. kopię aktu notarialnego), bądź podjętych w tym kierunku działań 
(np. przedwstępną umowę najmu). 

Przed podpisaniem umowy o udzieleniu wsparcia finansowego uczestnicy 
przedkładali m.in. aktualny dokument potwierdzający uzyskanie wpisu w CEIDG, 
kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie w ZUS oraz informację o numerze 
konta bankowego.  

Uczestnicy, którym przyznano pomoc na założenie działalności gospodarczej, 
podpisywali odrębne umowy o: udzieleniu wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia 
pomostowego) oraz udzieleniu niefinansowego wsparcia pomostowego 
(indywidualnego doradztwa biznesowego). Doradztwo biznesowe miało służyć 
rozwiązywaniu konkretnych problemów (wyłączono możliwość stałego wsparcia, 
np. w postaci prowadzania księgowości przedsiębiorcy) i być prowadzone w miejscu 
prowadzenia działalności przez uczestnika lub miejscu, które zapewni osoba 
udzielająca doradztwa. Wartość takiego niefinansowego wsparcia pomostowego 
określono dla każdego z uczestników ryczałtowo, w wysokości 7 800 zł. 

Uczestnikom wydawano zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, 
obejmujące: wysokość udzielonej dotacji i wsparcia pomostowego (finansowego – 
w formie pieniężnych transz oraz niefinansowego – w formie doradztwa).  

(akta kontroli, tom I str. 267-272, 532-534, 539-541, tom III str. 89-103) 

1.10. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent zakładał, że 65 uczestników 
projektu weźmie udział w bloku szkoleniowo-doradczym umożliwiającym uzyskanie 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej. 52 uczestników przewidzianych zostało do udzielenia wsparcia 
w formie bezzwrotnej dotacji; taka sama liczba uczestników miała zostać objęta 
wsparciem pomostowym finansowym i specjalistycznym wsparciem 
szkoleniowo-doradczym. Cykl szkoleń skierowano do wszystkich zakwalifikowanych 
osób, w podziale na trzy grupy (podstawową, średniozaawansowaną 
i zaawansowaną).  

Zgodnie z założeniami projektu, wsparciem finansowym na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz finansowym wsparciem pomostowym objęto 52 uczestników. 
Jednostkowe kwoty przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
były zbliżone i wynosiły od 23 374,00 zł do 23 398,68 zł, natomiast comiesięczne 
wsparcie pomostowe w wysokości 1 200 zł wypłacane było przez okres 12 miesięcy 
prowadzenia działalności gospodarczej31. 

                                                      
30 Z czego: 19 prowadzących, na dzień kontroli NIK, działalność gospodarczą; trzech z działalnością zawieszoną oraz ośmiu 
z wykreślonym wpisem w CEIDG. 
31 W jednym przypadku krócej – z uwagi na zgon uczestnika. 
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Łączne wypłaty wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyniosły 
1 216 666,84 zł, co było kwotą o 64,52 zł niższą, od założonej we wniosku 
o dofinansowanie. Na finansowe wsparcie pomostowe wydatkowano 736 800 zł 
(o 12 000 zł mniej od planu ujętego we wniosku), zaś na wsparcie pomostowe 
niefinansowe – 397 872 zł (o 7 728 zł mniej); niższe wydatki wynikały przede 
wszystkim z krótszego okresu udzielania wsparcia – przez dwa, zamiast dwunastu 
miesięcy – uczestnikowi, który zmarł w trakcie realizacji projektu32. 

(akta kontroli, tom I str. 42-87, 267-272) 

Dane dotyczące pomocy udzielonej większości z uczestników projektu (46 z 52) 
w formie dotacji i wsparcia pomostowego Beneficjent wprowadził do aplikacji 
SHRIMP z opóźnieniem w stosunku do wymaganego terminu33, 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 publicznych34. 

(akta kontroli, tom I str. 245, 264-272) 

1.11.  Analiza porównawcza danych dotyczących próby 30 uczestników projektu, 
zawartych w dokumentacji Beneficjenta, w szczególności w formularzach 
rekrutacyjnych, z danymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzyskanymi w trakcie 
kontroli oraz danymi zawartymi w CEIDG, potwierdziła – co do zasady – zgodność 
ze stanem faktycznym składanych oświadczeń. Jeden z kandydatów35 pozostawał 
zatrudniony jeszcze na krótko (19 dni) przed przystąpieniem do projektu, 
a ze świadectwa pracy wynikało, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło 
na wniosek pracownika. Uczestniczka36 na etapie rekrutacji w czerwcu 2017 r. 
oświadczyła, że jest długotrwale bezrobotna (od ponad 12 miesięcy), natomiast 
według otrzymanych przez NIK danych ZUS do końca lutego 2017 r. wykonywała 
umowę cywilnoprawną (kandydatka kwalifikowała się jednak do projektu z uwagi 
na spełnienie innych kryteriów grupy docelowej, ze względu na jej status osoby 
bezrobotnej, wiek i płeć). 

Wszyscy kandydaci objęci próbą wpisywali się na dzień przystąpienia do projektu 
do grupy docelowej. Żaden z uczestników nie posiadał wpisu w CEIDG w okresie 
12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu. 

(akta kontroli, tom I str. 267-272, 275-303, 310-396, tom III str. 89-103) 

1.12. Co najmniej sześcioro uczestników projektu37, którzy zadeklarowali 
zatrudnienie osób w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskali 
z tego tytułu dodatkowe punkty premiujące na etapie rekrutacji, nie zatrudniło 
żadnych pracowników. Na etapie oceny biznesplanów wystąpiły też trzy przypadki 
(w badanej próbie) przyznania punktów w kategorii planowane zatrudnienie 
uczestnikom, którzy deklarowali zatrudnienie pracowników (z czego w dwóch 
przypadkach – na podstawie umowy cywilnoprawnej), natomiast w trakcie realizacji 
projektu nie przedłożyli dokumentów, które poświadczałyby zatrudnienie 
pracowników na umowy o pracę.  

Prezes Zarządu wyjaśniła, że okres pomiędzy składaniem formularzy rekrutacyjnych 
a przygotowywaniem biznesplanów sięgał 3-4 miesięcy. W tym czasie uczestnicy 
z reguły aktualizowali założenia odnoszące się do planowanej działalności, nie było 
zatem podstaw do wywierania na nich wpływu, jeśli chodzi o dotrzymanie 
                                                      
32 Pozostałe oszczędności wiązały się z niższym kosztem coachingu. Na podstawie negocjacji z wykonawcą usługi, ustalono 
ryczałtową cenę jednostkową w wysokości 648 zł miesięcznie za każdego z uczestników, natomiast wniosek o dofinansowanie 
przewidywał kwotę 650 zł. 
33 W 44 przypadkach wynoszącym od 1 do 8 dni; w jednym przypadku – 38 dni, w jednym – 59 dni. 
34 Dz. U. z 2016 r. poz. 1871. 
35 Nr formularza 40/2017/LKB. 
36 Nr formularza 1/2017/LKB. 
37 O nr formularzy: 1/2017/LKB, 13/2017/LKB, 28/2017/LKB, 54/2017/LKB, 61/2017/LKB, 62/2017/LKB. 
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oświadczeń złożonych na etapie rekrutacji, odnoszących się do zamiaru 
zatrudnienia pracowników. Biorąc pod uwagę Standardy udzielania wsparcia, 
Beneficjent nie miał możliwości pociągnięcia uczestników do odpowiedzialności 
za niewywiązanie się z takich deklaracji. Na etapie oceny biznesplanów punktacja 
była natomiast przyznawana przez niezależnych ekspertów, którzy mogli uwzględnić 
zamiar nawiązania przez uczestnika projektu umowy cywilnoprawnej z inną osobą. 
Zadaniem oceniających była ocena racjonalności założeń biznesplanów i ujętych 
w nim przedsięwzięć pod kątem rynkowym, a nie pod kątem założeń projektu. 
Nie w każdej działalności zasadne było tworzenie miejsc pracy na podstawie umowy 
o pracę, zaś członkowie Komisji Oceniającej Wnioski mieli możliwość przyznania 
punktów również w odniesieniu do umów cywilnoprawnych. 

(akta kontroli, tom I, str. 527, 530-531, tom III str. 89-103) 

1.13. Badanie próby 30 uczestników wykazało, że 13 z nich (43,3%) w rozliczeniach 
dotacji wykazało wydatki nieujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
stanowiącym integralną część biznesplanu, bądź wykazało wydatki różniące się 
o ponad 10% od kwot ujętych w danej pozycji biznesplanu, jednak nie uzyskało 
uprzedniej zgody Beneficjenta na dokonanie takich zmian (pięć osób złożyło przy 
tym pisemny wniosek o zgodę na prowadzenie zmian, nie otrzymało jednak 
pisemnego stanowiska Spółki). W żadnym z tych przypadków nie aneksowano 
umowy o udzieleniu wsparcia. Prezes Zarządu wyjaśniła, że wprowadzenie zmian 
było uzgadniane z uczestnikami mailowo lub ustnie. 

(akta kontroli, tom I, str. 496-521, tom II str. 5-31, tom III str. 89-103) 

Uczestnicy przedłożyli zestawienia wydatków sfinansowanych z dotacji, a także 
dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków.  

Wśród trzech największych kwotowo wydatków, sfinansowanych przez 
poszczególnych uczestników, najczęściej powtarzały się zakupy: samochodów 
(14 szt.), laptopów/komputerów (10 szt.), rusztowań (3 szt.), maszyn do szycia 
(3 szt.), bądź wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem strony 
internetowej (3). W większości przypadków (11) zakupu samochodów uczestnicy 
przeznaczali na ten cel nie więcej, niż 50% dotacji, dopłacając pozostałą kwotę 
z wkładu własnego (w pozostałych trzech przypadkach wydatki na samochód 
przekroczyły próg 50%); dziewięciu uczestników złożyło dodatkowo opinie 
rzeczoznawców, potwierdzające nabycie pojazdu poniżej ceny rynkowej. 

(akta kontroli, tom III str. 89-103) 

Zgodnie z pkt 3.4.2 Standardów udzielania wsparcia, pomostowe wsparcie 
finansowe miało być przyznawane na wniosek złożony przez uczestnika. Wniosek 
ten miał zawierać m.in.: cele, jakie planuje zrealizować przy wykorzystaniu 
wnioskowanych środków finansowych, zakres wsparcia pomostowego 
(wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego, okres wsparcia oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia tej pomocy). Wniosek miał być poddany ocenie m.in. pod 
kątem celu i przedmiotu udzielanego wsparcia pomostowego.  

Jak wykazała kontrola, przekazanie kolejnych transz wsparcia pomostowego było 
uzależnione od wywiązania się przez uczestnika z obowiązku udokumentowania 
opłacenia składek ZUS. Od uczestników nie wymagano natomiast przedłożenia 
innych wydatków sfinansowanych ze środków wsparcia pomostowego 
(za wystarczający dowód poniesienia wydatków uznawano przedłożone 
zestawienia). 

Stwierdzono, że Beneficjent nie analizował szczegółowo wniosków o przyznanie 
wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników projektu. Wsparcie takie 
przyznawano nawet wówczas, gdy uczestnik nie wyszczególnił żadnych rodzajowo 
określonych wydatków, jakie miałyby podlegać sfinansowaniu z tych środków, 
podając jedynie w sposób ogólny, że otrzymana pomoc ma służyć rozwojowi 
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działalności gospodarczej. Akceptowano też rozliczenia wsparcia pomostowego, 
w których uczestnicy wykazywali wydatki niewymienione we wniosku o udzielenie 
wsparcia, które jednak potencjalnie mogły być związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

Zdaniem Prezes Zarządu, pomostowe wsparcie finansowe miało na celu ułatwienie 
początkującym przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej poprzez 
pokrycie niezbędnych opłat. Wniosek o udzielenie takiego wsparcia był składany 
wraz z biznesplanem, w związku z czym Beneficjent nie mógł wymusić 
na uczestnikach deklaracji wymienienia wszystkich wydatków związanych 
z planowaną działalnością gospodarczą. 

(akta kontroli, tom II str. 5-31, tom III str. 89-103) 

1.14. Do każdej z teczek uczestników objętych wsparciem na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej włączono co najmniej jeden protokół z przeprowadzonej 
kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz co najmniej jeden 
protokół z przeprowadzonej wizyty monitorującej. Protokół z kontroli był 
sporządzany chronologicznie wcześniej (w okresie pierwszego roku prowadzenia 
działalności przez przedsiębiorcę)38 i obejmował analizę zgodności dokumentów 
i wydatków wykazanych w rozliczeniu dotacji z zapisami biznesplanu; w trakcie 
czynności sporządzano też dokumentację fotograficzną środków trwałych nabytych 
z dotacji. Protokoły z wizyt monitorujących koncentrowały się na wydatkowaniu 
wsparcia pomostowego. Wyniki żadnej z kontroli lub wizyt monitorujących nie 
wskazywały na nieprawidłowości. 

Sporządzone ww. dokumenty nie poświadczały, aby Beneficjent monitorował 
działalność przedsiębiorcy w zakresie sprzedaży towarów i usług, tj. zgodność 
prowadzonej działalności (w zakresie osiągania przychodów) z przedłożonym 
do oceny biznesplanem39. 

W odniesieniu do znacznej części sporządzonych dokumentów (w szczególności – 
protokołów z wizyt monitorujących) NIK stwierdziła, że: zostały podpisane wyłącznie 
przez osobę kontrolującą40; nie zawierały dat przeprowadzenia czynności lub 
sporządzenia dokumentu; zawierały wskazanie daty przypadającej już po upływie 
12-miesięcznego wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
uczestnika41 (w niektórych przypadkach – po zaprzestaniu działalności i wykreśleniu 
wpisu w CEIDG)42. Okoliczności takie wystąpiły łącznie w zakresie dokumentacji 
sporządzonej w przypadku 38 z 51 (74,5%) przedsiębiorców43.  

(akta kontroli, tom III str. 89-103) 

Zdaniem Prezes Zarządu, nie było konieczności, aby protokoły były podpisywane 
przez uczestników. Koordynator projektu przyjął wzór protokołu, który nie zakładał 
określenia dat. W przypadku wizyt monitorujących oraz kontroli na miejscu 
u uczestnika fizyczne sporządzanie protokołów było niemożliwe, z braku dostępu 
do odpowiednich urządzeń; osoba kontrolująca często sporządzała protokoły 
w okresie późniejszym, a uczestnicy mogli się zapoznać z ich treścią w biurze. 

(akta kontroli, tom I str. 496-521) 
                                                      
38 Przy czym w kilku przypadkach protokół nie zawierał danych pozwalających na ustalenie daty przeprowadzenia czynności 
(data sporządzenia wskazywała, że odbyło się to w okresie 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej), 
natomiast w jednym przypadku protokół nie zawierał zarówno daty czynności, jak i daty sporządzenia.  
39 W przypisie do pkt 2.1 ppkt 1 tiret szósty Standardów udzielania wsparcia podano, że kontrola ma na celu weryfikację 
prawidłowości realizacji przyjętego biznesplanu (m.in. weryfikację dokumentacji pod kątem dokonanych zakupów, weryfikację 
takich elementów biznesplanu jak: miejsce prowadzenia działalności, przedmiot/zakres prowadzonej działalności, osiągnięte 
przychody/zrealizowane usługi w aspekcie zgodności z biznesplanem). 
40 Co nie potwierdza, że uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z treścią tych dokumentów i złożenia 
ewentualnych uwag. 
41 Dotyczyło to dokumentów sporządzonych z wizyt monitoringowych przeprowadzonych u 31 uczestników. 
42 W 32 przypadkach jako datę przeprowadzenia czynności i/lub sporządzenia protokołu z wizyty monitorującej wskazano ten 
sam dzień 27.12.2018 r. 
43 Nie przeprowadzono kontroli i wizyty monitorującej u 52 uczestnika, który zmarł dwa miesiące po rozpoczęciu działalności 
gospodarczej. 
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1.15. Prezes Zarządu wyjaśniła, że w trakcie kontroli uczestnicy przedstawiali 
wystawiane dokumenty, takie jak faktury i rachunki. Realizowane usługi 
w prowadzonej działalności gospodarczej były weryfikowane w trakcie 
przeprowadzanych wizyt monitorujących i nie budziły wątpliwości koordynatora 
projektu (Beneficjent posiadał wgląd do dokumentów uczestnika potwierdzających 
sprzedaż towarów, usług lub wyrobów). 

Dokumentacja sporządzona na okoliczność monitoringu i kontroli przeprowadzonych 
u uczestników nie zawierała jednak zapisów pozwalających na potwierdzenie 
powyższych okoliczności.  

(akta kontroli, tom I str. 496-521) 

1.16. IZ zweryfikowała i zatwierdziła sześć wniosków o płatność, złożonych przez 
Beneficjenta za okresy od 1 maja 2017 r. do 30 września 2018 r. Cztery z tych 
wniosków zostały przesłane przez Spółkę nieterminowo, z opóźnieniem od jednego 
do 31 dni roboczych po terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy o dofinansowanie. 
W terminowo przesłanym końcowym wniosku o płatność, obejmującym okres 
od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Beneficjent wykazał zawyżoną 
o 62 496 zł wysokość wydatków poniesionych na finansowe wsparcie pomostowe, 
podając 799 296 zł zamiast 736 800 zł44. Przyczyną rozbieżności były błędy 
popełnione we wcześniejszym wniosku o płatność, złożonym za okres od 1 lipca 
2018 r. do 30 września 2018 r. Polegały one na niewłaściwym przyporządkowaniu 
kilku wydatków do kategorii wsparcia pomostowego finansowego oraz 
niefinansowego45. Efektem było również wykazanie, w obu wnioskach o płatność, 
analogicznie zaniżonej wartości wsparcia pomostowego niefinansowego46. Łączna 
wysokość wydatków kwalifikowalnych, wykazana we wniosku końcowym, wyniosła 
2 471 979,80 zł. W dniu 30 stycznia 2019 r. Spółka przesłała IZ kwotę 20 542,16 zł, 
tytułem zwrotu niewykorzystanego dofinansowania. 

IZ nie zatwierdziła końcowego wniosku o płatność. Dnia 6 marca 2019 r. przesłała 
prośbę o wprowadzenie poprawek do tego wniosku, związanych w szczególności 
z nieprawidłową – jej zdaniem – wysokością zaliczek dofinansowania, rozliczonych 
w poprzednich oraz końcowym wniosku o płatność. Prezes Zarządu wyjaśniła, że 
Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem IZ, odnoszącym się do spełnienia wymogu 
wniesienia wkładu własnego; 13 marca 2019 r. skierowała do IZ zapytanie, co do 
sposobu prawidłowego skorygowania podanych kwot. Do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych NIK w siedzibie Spółki, sprawa nie została wyjaśniona. 

 (akta kontroli, tom I str. 397-495, tom II str. 5-13, tom III str. 2-75) 

1.17. Prawidłowość realizacji projektu była przedmiotem kontroli, przeprowadzonej 
przez pracowników IZ w dniach 13-15 lutego 2018 r. Ustalenia kontroli ujęto w Liście 
sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu oraz Informacji pokontrolnej 
z 23 marca 2018 r. Kontrola wykazała nieterminowe przekazywanie Prezesowi 
UOKiK sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis oraz powierzenie danych 
osobowych uczestników partnerowi projektu (PUP w Hrubieszowie), bez 
uprzedniego poinformowania o tym Instytucji Zarządzającej, co było niezgodne 
z postanowieniami umowy o dofinansowanie. 

(akta kontroli, tom I str. 117-134) 

                                                      
44 Kwota ta została wypłacona: 52 uczestnikom za okres dwóch miesięcy oraz 51 uczestnikom (po śmierci jednego z nich) 
przez 10 miesięcy [(52 x 2 m-ce + 51 x 10 m-cy) x 1 200 zł] = 736 800 zł. 
45 Dwa wydatki poniesione w łącznej wysokości 66 096 zł na coaching przypisano do wsparcia pomostowego finansowego, 
zamiast prawidłowej kategorii wsparcia niefinansowego, natomiast wypłatę trzem uczestnikom transzy wsparcia pomostowego 
w łącznej wysokości 3 600 zł błędnie przypisano do kategorii pomocy niefinansowej, zamiast finansowej. Spowodowało 
to różnicę rzędu (66 096 zł - 3 600 zł) = 62 496 zł. 
46 W końcowym wniosku wykazano kwotę 335 378 zł, tj. o 62 494 zł niższą od wynikającej z zawartej z firmą zewnętrzną 
umowy w sprawie doradztwa biznesowego [(52 x 2 m-ce + 51 x 10 m-cy) x 4 godz. x 162 zł/godz.] = 397 872 zł. Spółka nie 
wyjaśniła przyczyny pozostałej rozbieżności w wysokości 2 zł. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Spółka przesłała do IZ opracowane na potrzeby projektu dokumenty 
(m.in. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Regulamin 
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) po terminie 
określonym w §4 ust. 4 pkt 6 umowy o dofinansowanie zawartej 5 kwietnia 
2017 r., tj. po upływie 15 dni od rozpoczęcia realizacji projektu47. Dnia 
19 kwietnia 2017 r. Spółka wystąpiła do IZ o wyrażenie zgody na przesunięcie 
okresu realizacji projektu, w tym daty początkowej z 1 marca na 1 maja 2017 r.; 
Instytucja Zarządzająca zaakceptowała zmianę 27 kwietnia 2017 r. Spółka 
przesłała opracowane przez siebie dokumenty dopiero w dniach 23 i 29 maja 
2017 r.; zostały one zaaprobowane przez IZ 1 czerwca 2017 r.48. 

(akta kontroli, tom I str. 12-41, 135-183) 

2. Beneficjent wprowadził do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz 
Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
zmiany, które nie zostały uzgodnione z Instytucją Zarządzającą. Było 
to niezgodne z regulacjami zawartymi w pkt 2.1 ppkt 2 tirecie czwartym 
Standardów udzielania wsparcia, w myśl których w przypadku zgłoszenia przez 
Beneficjenta konieczności wprowadzenia zmian do wskazanych dokumentów, 
konieczne było uzyskanie ponownej akceptacji IZ dotyczącej zakresu oraz 
terminu wprowadzenia proponowanych modyfikacji (IZ mogła nie wyrazić zgody 
na wprowadzenie zmian do dokumentów, w szczególności w przypadku gdy 
nowe zapisy wprowadzały mniej korzystne rozwiązania dla uczestników). 

 Zmienione i nieuzgodnione z IZ wersje ww. dokumentów zostały zamieszczone 
na stronie internetowej Spółki dedykowanej projektowi Lubelska Kuźnia Biznesu. 
Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, względem wersji 
zaakceptowanej przez IZ 1 czerwca 2017 r., obejmowały m.in.: dodanie nowego 
§2, dotyczącego wyłączeń z możliwości udziału w projekcie; rozszerzenie składu 
Komisji Rekrutacyjnej z dwóch do czterech osób; zmianę zasad przyznawania 
dodatkowych punktów, dotyczących kryteriów premiujących przy ocenie 
formularzy rekrutacyjnych. Udostępniony na stronie internetowej Regulamin 
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości posiadał 
natomiast, względem wersji zaakceptowanej przez IZ 15 września 2017 r., 
w szczególności dodatkowy § 2 ust. 6 określający katalog wydatków 
kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane w ramach dotacji inwestycyjnej. 

(akta kontroli, tom I str. 135-206) 

Prezes Zarządu wyjaśniła, że dokumenty dostępne na stronie internetowej Spółki 
były wersjami roboczymi, zamieszczonymi w wyniku błędu ludzkiego, natomiast 
kandydatów i uczestników obowiązywały inne wersje, zaakceptowane przez 
Instytucję Zarządzającą.  

Ustalenia kontroli NIK wykazały jednak, że zarówno kandydaci/uczestnicy, jak 
i Beneficjent, stosowali wersje zamieszczone na stronie internetowej. Świadczy 
o tym m.in.: 
– sposób przyznawania przez Komisję Rekrutacyjną przy ocenie formularzy 

rekrutacyjnych punktów wg pięciu tzw. kryteriów premiujących, gdzie 
w przypadku spełnienia danego kryterium przyznawane były dwa punkty. Było 

                                                      
47 Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w pierwotnej wersji stanowiącej załącznik do umowy o dofinansowanie, projekt miał 
być realizowany od 1 marca 2017 r. Spółka przesłała IZ opracowane dokumenty dopiero 23 i 29 maja 2017 r.  
48 W dniu 28 sierpnia 2017 r. Spółka przesłała propozycję zmian w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, które zostały zaakceptowane 15 września 2017 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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to zgodne z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w wersji 
zamieszczonej na stronie internetowej, nie zaś – w wersji przesłanej IZ49; 

– przestrzeganie przez większość uczestników, którzy przewidzieli 
sfinansowanie ze środków dotacji zakupu pojazdów samochodowych, zasady 
nieprzeznaczania na ten wydatek więcej, niż 50% środków dotacji50 
(uczestnicy nabywali tańsze środki transportu, bądź też pozostałą część 
kosztów nabycia finansowali z wkładu własnego)51; 

– załączenie przez niektórych uczestników52, wraz z biznesplanem, 
wydrukowanego i podpisanego przez siebie Regulaminu przyznawania 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w wersji zamieszczonej 
na stronie internetowej. Działanie takie nie było podyktowane warunkami 
udziału w projekcie, świadczy jednak o tym, że właśnie z tą wersją uczestnicy 
się zapoznali i uznawali za wiążącą. 

 Zdaniem Prezes Zarządu, realizacja projektu nastąpiła prawidłowo i zgodnie 
z wytycznymi. Konsultacje przeprowadzone z osobą pełniącą funkcję 
koordynatora projektu (niebędącą już pracownikiem Spółki) nie pozwoliły 
na wyjaśnienie przyczyn wystąpienia opisanej sytuacji. Prezes Zarządu zwróciła 
uwagę, że błąd nie został wychwycony w trakcie kontroli przeprowadzonej przez 
LUM, stąd też nie podjęto działań zmierzających do jego naprawienia. 

(akta kontroli, tom I str. 135-137, 525-543, tom III str. 89-103) 

3. W przyjętym wzorze umowy o udzieleniu wsparcia Beneficjent nie zamieścił 
zapisów zobowiązujących uczestnika do zwrotu przyznanych środków wraz 
z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych53, jeżeli otrzymane środki zostaną wykorzystane 
niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji, gdy zakupiono towary 
lub usługi nieujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych 
do zakupienia, pomimo iż zgodnie z pkt 3.3.1 Standardów udzielania wsparcia 
(str. 14), zapisy takie powinny znaleźć się w tej umowie54. W konsekwencji, 
Beneficjent nie miał podstaw do żądania zwrotu dotacji od uczestników, którzy 
w rozliczeniu dotacji wykazali wydatki istotnie różniące się od harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, stanowiącego integralną część biznesplanu, gdyż 
przeznaczyli środki dotacji na wydatki nieujęte w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym lub na wydatki różniące się o ponad 10% 
od zaplanowanych w danej pozycji harmonogramu, a nie uzyskali uprzednio 
pisemnej zgody Beneficjenta na wprowadzenie takich zmian. 

 Ustalenia kontroli NIK wykazały natomiast przypadki niezachowania przez 
uczestników odpowiedniej ścieżki wprowadzania pisemnych zmian 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym i umowie o udzieleniu wsparcia55. 

(akta kontroli, tom III str. 76-82, 89-103) 

 Prezes Zarządu wyjaśniła, że w przypadkach, w których uczestnik nie pozyskał 
pisemnej zgody Beneficjenta na wprowadzenie zmian w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym określającym przeznaczenie dotacji, zgoda taka została 

                                                      
49 Wersja ze strony internetowej zakładała możliwość przyznania maksymalnie 10 punktów (po dwa w każdej z pięciu kategorii 
premiujących), natomiast wersja przesłana IZ – przyznania 25 punktów (po pięć w każdej z kategorii). 
50 Warunek taki był określony w §2 pkt 6 lit. f Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, 
w wersji zamieszczonej na stronie internetowej (wersja przesłana IZ celem akceptacji nie zawierała tych postanowień). 
51 W badanej przez NIK próbie 30 osób, 14 sfinansowało z dotacji zakup samochodu. Dziewięć z tych 14 osób (tj. 64,3%) 
rozliczyło wydatek w kwocie nieprzekraczającej 50% dotacji (w niektórych przypadkach koszt zakupu był niższy, w innych 
uczestnik sfinansował pozostałą część z wkładu własnego). Kolejne dwie osoby (14,3%) rozliczyły kwotę przekraczającą 50% 
otrzymanej dotacji, kierując się przewidzianą umową o udzieleniu wsparcia możliwości zwiększenia wydatku w danej pozycji 
harmonogramu o nie więcej niż 10%. Tylko trzech uczestników (21,4%) rozliczyło większe wydatki na zakup samochodu.  
52 W badanej próbie dotyczyło to czterech z 30 osób. 
53 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.  
54 W minimalnym wzorze umowy o udzieleniu wsparcia, opracowanym przez IZ, takie zapisy również nie zostały uwzględnione. 
55 Dotyczy to 13 przypadków, o których mowa w pkt 1.13 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
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udzielona uczestnikowi mailowo lub ustnie. Umowa nie zawierała, jej zdaniem, 
rygoru nieważności w przypadku niezachowania pisemnej zgody 
na wprowadzenie zmian. 

(akta kontroli, tom I str. 496-521, tom II str. 5-31) 

Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 wzoru umowy o udzieleniu wsparcia, 
wszelkie zmiany umów wymagały aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. W myśl § 7 ust. 4 i 5 zmiany dotyczące 
przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych 
w zaakceptowanym przez beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym 
inwestycji były dopuszczalne do wysokości nieprzekraczającej 10% zakładanej 
wartości wydatku i nie wymagały sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie 
poinformowania beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, 
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. W myśl § 7 ust. 6 wzoru umowy 
o udzieleniu wsparcia, w pozostałych przypadkach uczestnik projektu mógł 
wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, 
w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych 
do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości 
jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
wniosku uczestnika projektu miał poinformować pisemnie o decyzji, dotyczącej 
zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.  

 Z powyższych zapisów wynika, że jeżeli uczestnik chciał przeznaczyć środki 
dotacji na wydatek przewidziany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
stanowiącym integralną część biznesplanu, lecz w wysokości różniącej się 
o ponad 10% – winien wystąpić do beneficjenta i uzyskać jego pisemną zgodę, 
a także podpisać aneks do umowy wsparcia, pod rygorem nieważności 
wprowadzonych zmian. 

4. W jednym przypadku uczestnikowi56 wypłacono wsparcie pomostowe w 12 
miesięcznych ratach wynoszących po 1,2 tys. zł, w łącznej kwocie 14,4 tys. zł, 
która przewyższała o 13,2 tys. zł kwotę wsparcia wymienioną we wniosku 
o udzielenie takiej pomocy oraz w zawartej z uczestnikiem umowie o udzieleniu 
wsparcia. 

Prezes Zarządu poinformowała, że w umowie zawartej z uczestnikiem, w wyniku 
błędu pisarskiego, niewłaściwie określono wysokość finansowego wsparcia 
pomostowego. Wyjaśnienia Prezes Zarządu znajdują oparcie w treści wniosku 
o dofinansowanie projektu, który przewidywał udzielenie uczestnikom wsparcia 
pomostowego przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, 
w wysokości 1,2 tys. zł miesięcznie. Również wydane uczestnikowi 
zaświadczenie o pomocy de minimis uwzględniało kwotę finansowego wsparcia 
pomostowego w wysokości 14,4 tys. zł. NIK zauważa jednak, że w przypadku 
omyłki w określeniu wysokości przyznanego świadczenia strony winny były 
pisemnie skorygować treść błędnych zapisów umownych.  

(akta kontroli, tom I str. 529-543) 

5. W przypadku jednej z uczestniczek wystąpiła sytuacja podwójnego 
sfinansowania tych samych wydatków, w łącznej wysokości 1 145,98 zł, 
środkami publicznymi pochodzącymi z dwóch różnych źródeł, w tym z projektu. 
Był to stan niedopuszczalny z punktu widzenia m.in. Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020, do stosowania których Beneficjent zobowiązał się w § 4 ust. 6 
umowy o dofinansowanie. Do wystąpienia tej sytuacji mógł się przyczynić fakt 

                                                      
56 Nr formularza 37/2017/LKB. 
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niezweryfikowania przez Beneficjenta zgodności treści jednego z oświadczeń 
złożonych przez uczestniczkę z innymi jej oświadczeniami i dokumentami, 
przedłożonymi na etapie rekrutacji do projektu. 

 Jak wykazała kontrola NIK, według danych dostępnych w aplikacji SHRIMP 
i Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP)57 jedna 
z uczestniczek58 w trakcie realizacji projektu otrzymała z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomoc de minimis w postaci 
częściowej refundacji poniesionych składek emerytalnych i rentowych. Fakt ten 
potwierdziły również informacje przekazane NIK przez Zastępcę Prezesa 
PFRON. 

 W rozliczeniach wydatków sfinansowanych ze wsparcia pomostowego 
uzyskiwanego w projekcie Lubelska Kuźnia Biznesu wykazała przy tym pełną 
wysokość składek ZUS, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
jako sfinansowaną ze środków projektu. W konsekwencji na pokrycie tych 
samych wydatków w łącznej wysokości 1 145,98 zł otrzymała środki publiczne 
z dwóch różnych źródeł.  

(akta kontroli, tom I str. 496-521, 544-549, tom III str. 89-103) 

 Prezes Zarządu wyjaśniła, że Spółka bazowała na dokumencie 
Zobowiązania/Oświadczenia Uczestnika projektu – osoby otrzymującej 
dofinansowanie, w którym uczestnicy oświadczali, że nie będą korzystali 
równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania tych samych wydatków 
kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanego 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; wymieniona 
uczestniczka potwierdziła, że nie będzie korzystała z tej możliwości. 

(akta kontroli, tom I str. 496-521) 

 NIK zauważa, że wzór formularza rekrutacyjnego (tj. dokumentu podpisanego 
również przez ww. uczestniczkę) zawierał oświadczenie o niekorzystaniu 
z innych źródeł środków publicznych na pokrycie wydatków związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, przy czym treść oświadczenia 
odnosiła się do stanu na dzień aplikowania do projektu. Uczestniczka podpisała 
również 4 grudnia 2017 r. przywołany przez Prezes Zarządu dokument 
Zobowiązania/Oświadczenia…, przy czym w zakresie oświadczenia 
przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej59 zaznaczyła opcję Nie dotyczy 
(Beneficjent nie zakwestionował prawidłowości złożonego oświadczenia, pomimo 
że uczestniczka zadeklarowała się jako osoba niepełnosprawna i przedstawiła 
orzeczenie o niepełnosprawności). Przedkładane przez uczestniczkę zestawienia 
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach wsparcia 
pomostowego zawierały oświadczenia o niedokonaniu podwójnego finansowania 
tych samych wydatków60, warto jednak zauważyć, że na dzień składania tych 
oświadczeń ww. nie otrzymała jeszcze refundacji składek ze środków PFRON61. 

 W trakcie kontroli NIK Spółka pozyskała niepodpisaną informację, w której 
kierownik biura rachunkowego, powołując się na rozmowę telefoniczną 
z pracownikiem Beneficjenta, deklarował złożenie w imieniu uczestniczki korekt 

                                                      
57 Wyszukiwarka na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/home, udostępniona przez UOKiK i zawierająca informacje pochodzące 
ze sprawozdań o udzielonej pomocy sporządzanych za pośrednictwem aplikacji SHRIMP przez podmioty udzielające pomocy. 
58 Nr formularza 58/2017/LKB. 
59 O treści: Oświadczam, że nie będę korzystać równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania na pokrycie tych samych 
wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach finansowego wsparcia pomostowego, związanego z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 
60 O treści: Ja, niżej podpisana oświadczam, iż poniesione przeze mnie wydatki w remach wsparcia pomostowego (…) nie 
zostały zapłacone równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków (…) PFRON (…). 
61 Zestawienie złożone 10 stycznia 2018 r. za grudzień 2017 r. objęło składki zapłacone za listopad i grudzień 2017 r.; 
refundację tych składek ze środków PFRON uczestniczka otrzymała 17 stycznia i 5 lutego 2018 r. Zestawienie za styczeń 
2018 r. złożone 5 lutego 2018 r. objęło składki ZUS za styczeń 2018 r.; refundację składek z PFRON uczestniczka otrzymała 
27 lutego 2018 r. Analogiczna chronologia zdarzeń wystąpiła w przypadku pozostałych miesięcy. 
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deklaracji do PFRON; po otrzymaniu od Funduszu szczegółowego rozliczenia, 
uczestniczka miała dokonać zwrotu nienależnych refundacji składek, wraz 
z odsetkami. Beneficjent przedstawił również potwierdzenie przelewu tytułem 
zwrotu refundacji na kwotę 1 145,98 zł. Przedstawiony materiał dowodowy nie 
poświadczał jednoznacznie, że uczestniczka dokonała korekt deklaracji, zwróciła 
pełną wysokość środków należnych PFRON i zakończona została sprawa 
rozliczeń z Funduszem. Weryfikacja danych dostępnych w SUDOP na dzień 
19 maja 2019 r. również nie dowiodła, aby PFRON skorygował (anulował) 
wydane uczestniczce zaświadczenie o pomocy de minimis.  

 (akta kontroli, tom I str. 522-524, tom II str. 346-383, tom III str. 87-88) 

6. W 31 przypadkach protokoły z wizyt monitorujących nie zawierały daty 
przeprowadzenia czynności, a jedynie datę sporządzenia protokołu, 
przypadającą już po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 
przez uczestnika (w jednym przypadku było to już po wykreśleniu wpisu 
w CEIDG). Jeden z protokołów z kontroli nie zawierał dat przeprowadzenia 
czynności i sporządzenia dokumentu. Z uwagi na powyższe braki, dokumenty nie 
potwierdzały, że Beneficjent przeprowadził te czynności w trakcie 12 miesięcy 
prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika. Było to niezgodne 
z regulacjami pkt 2.1 ppkt 1 tiret szóste i ppkt 7 oraz pkt 4 Standardów udzielania 
wsparcia, a także z § 6 ust. 1 umów o udzieleniu wsparcia finansowego, 
zawartych z uczestnikami. Do obowiązków Beneficjenta należało monitorowanie 
i kontrola wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych 
uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności. 

W opinii Prezes Zarządu, żadne rozporządzenie nie odnosiło się 
do prawidłowości sporządzania protokołów z kontroli i wizyt monitorujących. 

(akta kontroli, tom I str. 496-521, tom III str. 89-103) 

7. Cztery wnioski o płatność zostały przesłane przez Spółkę do IZ nieterminowo, 
tj. od 1 do 31 dni roboczych po terminie określonym w §10 ust. 2 umowy 
o dofinansowanie. 

 Postanowienia umowy o dofinansowanie projektu przewidywały złożenie 
pierwszego wniosku o płatność zgodnie z harmonogramem płatności 
stanowiącym załącznik do umowy. Kolejne wnioski o płatność miały być 
przedkładane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności, nie później 
niż w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego oraz 
nie rzadziej niż co trzy miesiące. Spółka złożyła terminowo (do 10 dni roboczych 
od zakończenia okresu rozliczeniowego) jedynie dwa wnioski62. Pozostałe 
wnioski zostały złożone nieterminowo (największe opóźnienie wystąpiło 
w przypadku wniosku za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., który 
powinien być złożony do 13 lipca 2018 r., natomiast został złożony 27 sierpnia 
2018 r. (31 dni roboczych później). 

(akta kontroli, tom I str. 397-495, tom III str. 63-75) 

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie pod względem 
okresu realizacji i wydatków poniesionych na wsparcie osób zakładających 
działalność gospodarczą. Opracowane zasady rekrutacji i przyznawania środków 
na rozwój przedsiębiorczości były zgodne z Regulaminem konkursu, jednak Spółka 
wprowadzała do nich późniejsze zmiany, które nie zostały przedłożone Instytucji 
Zarządzającej, celem wymaganej akceptacji. Stwierdzony przypadek podwójnego 
sfinansowania wydatków poniesionych przez uczestnika z dwóch różnych źródeł 
środków publicznych nie miał wymiaru finansowego wpływającego istotnie na ocenę 
realizacji projektu. Sporządzone dokumenty z przeprowadzonych u uczestników 
                                                      
62 Za okres od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r. – w dniu 13 października 2017 r. oraz za okres od 1 lipca 2018 r. 
do 30 września 2018 r. – w dniu 12 października 2018 r. 
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kontroli i wizyt monitorujących nie potwierdzały należycie wywiązania się przez 
Beneficjenta z niektórych ciążących na nim obowiązków. 

2. Osiągnięte rezultaty projektu wsparcia 
2.1. We wniosku o dofinansowanie określone zostały źródła danych do pomiaru 
wskaźników rezultatu i produktu oraz sposób i częstotliwość pomiaru tych 
wskaźników. Beneficjent prowadził badania wskaźników w sposób zgodny 
z zapisami wniosku o dofinansowanie, gromadząc w tym celu umowy o udzieleniu 
wsparcia finansowego, umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego, zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowy o pracę, zawierane 
przez uczestników z zatrudnionymi przez nich osobami. 

(akta kontroli, tom I str. 42-87, 267-272, tom III str. 89-103) 

2.2. Do monitorowania prowadzenia przez uczestników działalności gospodarczej, 
przez okres co najmniej 12 miesięcy, Beneficjent wykorzystywał wyniki kontroli 
i wizyt monitoringowych, informacje dostępne w CEIDG, dokumenty przedkładane 
przez uczestników przy rozliczaniu dotacji i pomostowego wsparcia finansowego 
oraz kserokopie umów o pracę zawartych z osobami zatrudnionymi przez tych 
przedsiębiorców. Pomimo, że wniosek o dofinansowanie zakładał, że Beneficjent 
będzie kontrolował stan zatrudnienia w nowo utworzonych firmach, bazując również 
na raportach ZUS ZUA i ZUS RCA, Spółka gromadziła wyłącznie umowy o pracę, 
co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  

 (akta kontroli, tom III str. 89-103) 

Żadna, spośród 52 założonych działalności gospodarczych, nie została zakończona 
(zawieszona lub wykreślona) przed upływem 12 miesięcy od jej rozpoczęcia – 
jedynym wyjątkiem było wykreślenie wpisu z uwagi na zgon jednego z uczestników 
w trakcie realizacji projektu (według stanowiska IZ, nie powodowało to obniżenia 
wskaźnika rezultatu, odnoszącego się do liczby utworzonych miejsc pracy). 
Na koniec marca 2019 r. 28 przedsiębiorstw (tj. 53,8%) nadal figurowało w CEIDG 
jako aktywne podmioty. 

(akta kontroli, tom I str. 267-272) 

2.3. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie przewidział udzielenie 
specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego dla wszystkich uczestników 
projektu, którzy założą działalność gospodarczą. Zakres doradztwa miał 
uwzględniać indywidualne potrzeby uczestników i być ukierunkowany 
na rozwiązywanie konkretnych problemów firmy. Z każdym z ww. 52 takich 
uczestników zawarto odrębną umowę w sprawie wsparcia doradczego.  

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą usługi, wymiar doradztwa świadczonego 
na rzecz każdego z uczestników wynosił cztery godziny miesięcznie. Wykonawca 
dysponował: specjalistą z zakresu księgowości, radcą prawnym, specjalistą 
z zakresu przedsiębiorczości i specjalistą ds. pozyskiwania środków unijnych.  

(akta kontroli, tom I str. 42-87, tom II str. 52-114) 

2.4. Wskaźniki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte: 

—  wskaźnik produktu Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 
zrealizowano na założonym poziomie 52 osób,  

—  wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych 
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – przy zaplanowanych 
63 osobach realizacja wskaźnika ukształtowała się na poziomie 66 osób. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

21 

Osiągnięto cel główny projektu, dzięki otrzymaniu finansowego i niefinansowego 
wsparcia i rozwojowi własnej działalności gospodarczej przez 52 bezrobotnych 
osób, które ukończyły 30 rok życia, z obszaru województwa lubelskiego63. 

Zrealizowane zostały założenia Beneficjenta w zakresie liczebności grupy docelowej 
(do projektu zakwalifikowano 66 osób, przy zaplanowanych 65), a także jej struktury. 
W projekcie uczestniczyło sześć osób odchodzących z rolnictwa (przy 
zaplanowanych minimum czterech), 18 osób powyżej 50 roku życia (plan 17), 
34 kobiety (33), siedem osób niepełnosprawnych (cztery), 26 długotrwale 
bezrobotnych (siedem) i 47 osób o niskich kwalifikacjach (47). Zgodnie 
z założeniami, w co piątym z nowo utworzonych przez uczestników 
przedsiębiorstwach zatrudnione zostały osoby na podstawie umów o pracę. 

(akta kontroli, tom I str. 267-272, tom III str. 89-103) 

2.5. Z uwagi na niezakończone postępowanie wyjaśniające, do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych NIK w siedzibie Spółki wniosek końcowy o płatność nie został 
zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą64. 

(akta kontroli, tom I str. 397-495, tom II str. 5-13, tom III str. 2-75) 

2.6. Na koniec marca 2019 r., tj. po około czterech miesiącach od zakończenia 
minimalnego 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez uczestników 
projektu65, spośród 52 nowo założonych przedsiębiorstw 28 (tj. 53,8%) figurowało 
w CEIDG jako aktywne podmioty. Jeden wpis (1,9% populacji) został wykreślony, 
z uwagi na zgon uczestnika jeszcze w trakcie realizacji projektu; 23 podmioty 
(44,2%) zawiesiły lub zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym 
17 z nich – po upływie roku, lecz przed upływem 13 miesięcy od rozpoczęcia 
działalności gospodarczej (32,7%). 

Wskaźnik efektywności kosztowej wyniósł 69 766,67 zł66, natomiast wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej67 – 53,8%. 

Przeżywalność firm była pozytywnie skorelowana z posiadanym już wcześniej przez 
uczestników, przed przystąpieniem do projektu, doświadczeniem zawodowym lub 
wykształceniem przydatnym do prowadzenia działalności gospodarczej. W badanej 
próbie 30 uczestników cztery osoby nie posiadały tych cech, zaś do dnia kontroli 
(końca marca 2019 r.) przetrwały dwie z tych firm (50%); wykształcenie i/lub historia 
zawodowa pozostałych 26 przedsiębiorców była zbieżna (choćby częściowo) 
z profilem prowadzonej działalności – przeżywalność ich firm wyniosła przy tym 
65,4%. 

(akta kontroli, tom III str. 89-103) 

2.7. W odniesieniu do badanej przez NIK próby 11 uczestników, którzy zawiesili lub 
zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, analiza danych pozyskanych 
z ZUS wykazała, że: 

– jeden z uczestników zawiesił działalność gospodarczą 1 grudnia 2018 r., 
natomiast od 2 stycznia 2019 r. został zgłoszony jako pracownik przez innego 
przedsiębiorcę; 

                                                      
63 Wniosek o dofinansowanie w sposób niejednolity definiował grupę 52 osób, w podziale na płeć. Przy określeniu celu 
głównego podano, że grupa ta obejmie 32 kobiety oraz 20 mężczyzn, natomiast przy wskaźniku produktu Liczba osób 
pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie wskazano, 
że podział będzie równy – po 26 kobiet i mężczyzn. Faktycznie w projekcie udzielono dotacji 27 kobietom oraz 
25 mężczyznom. 
64 Ustalenia opisano w pkt 1.16 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
65 Daty rozpoczęcia poszczególnych działalności gospodarczych mieściły się w okresie od 23 listopada do 12 grudnia 2017 r. 
66 Łączna kwota środków finansowych przekazanych uczestnikom projektu, obejmująca dotację bezzwrotną (1 216 666,84 zł), 
wsparcie pomostowe finansowe (736 800 zł), tj. łącznie 1 953 466,84 zł / liczba uczestników prowadzących działalność 
gospodarczą, tj. niezawieszonych i niewykreślonych na dzień kontroli NIK (28). 
67 Liczba uczestników prowadzących działalność gospodarczą na dzień kontroli NIK (28) / liczba uczestników, którym 
udzielono środków finansowych na działalność gospodarczą (52). 
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– jedna osoba, która wykreśliła wpis w CEIDG 26 grudnia 2018 r., od początku 
2019 r. została zgłoszona przez innego płatnika z tytułu zawartej umowy 
cywilnoprawnej;   

– po zrezygnowaniu z działalności pięć osób zarejestrowało się w urzędach pracy 
jako bezrobotni, a trzy osoby nie podlegały ubezpieczeniom z żadnych tytułów; 

– w jednym przypadku brak było informacji o aktualnym statusie uczestnika68. 
(akta kontroli, tom I str. 310-396, tom III str. 89-103) 

Sześcioro uczestników, którzy zrezygnowali z prowadzenia działalności 
gospodarczej, wypełniło kwestionariusz opracowany przez NIK69. Najczęściej 
podawanymi w odpowiedziach przyczynami zawieszenia działalności lub 
wykreślenia wpisu były: zbyt duża konkurencja, problemy ze zleceniami lub słabe 
wyniki finansowe70 (na co wskazało czworo respondentów), bądź też problemy 
zdrowotne (dwóch). Wśród ograniczeń organizacyjnych ankietowani wskazali 
na dużą konkurencję oraz szeroki zakres działalności i obowiązków spadających 
na jedną osobę, w zakresie ograniczeń technicznych – powtarzające się awarie 
zakupionego sprzętu oraz niedoinwestowanie, wśród ograniczeń czasowych – 
przede wszystkim sezonowość, a finansowych – możliwość utraty płynności 
i konieczność inwestowania w rozwój działalności. Środki dotacji zostały 
wykorzystane głównie na zakup samochodów (czworo uczestników), rzadziej – 
innego sprzętu (jeden uczestnik nabył ploter laserowy, drugi – ładowarkę 
budowlaną), przy czym wydatki w dwóch ostatnich przypadkach skonsumowały 
całość (23,4 tys. zł) lub większość (20,0 tys. zł) przyznanych uczestnikom środków. 

(akta kontroli, tom II str. 115-164, tom III str. 89-103) 

Jeden z wymienionych wyżej przypadków dotyczył udzielenia wsparcia na założenie 
działalności gospodarczej, polegającej na produkcji wyrobów rzemiosła 
artystycznego z wykorzystaniem laserowego plotera z możliwością grawerowania, 
z przeznaczeniem całości dotacji (23 398 zł) na jego zakup (umowę o wsparciu 
podpisano 5 grudnia 2017 r.). Uczestniczka nie wykazała się doświadczeniem lub 
odbyciem specjalistycznego kursu z obsługi takiego urządzenia i nie planowała 
zatrudnienia osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Rozpoczęła prowadzenie 
swojej firmy 29 listopada 2017 r., natomiast w tym samym miejscu działalność 
gospodarczą o zbliżonym profilu prowadził jej mąż (dopiero 23 czerwca 2018 r. 
zawiesił działalność przedsiębiorstwa). Uczestniczka zakończyła działalność kilka 
dni po upływie 12 miesięcy jej prowadzenia. Zdaniem Prezes Zarządu, obsługa 
wymienionego urządzenia nie wymagała specjalistycznych umiejętności ani 
kwalifikacji, często przy zakupie specjalistycznych maszyn w cenie urządzenia jest 
również usługa przeszkolenia z jego obsługi. Prezes Zarządu zauważyła też, że mąż 
uczestniczki nie brał udziału w projekcie, w związku z czym brak było powodów 
do weryfikowania jego doświadczenia zawodowego. 

W kolejnym przypadku zaplanowana w biznesplanie działalność gospodarcza miała 
polegać na świadczeniu usług brukarskich. Kosztorys inwestycji przewidywał zakup 
ładowarki (za 22 tys. zł) i drobnych narzędzi (łącznie za 1,9 tys. zł); uczestnik 
dysponował też sprzętem w postaci piły do betonu i zagęszczarki. Świadczone 
przez niego prace budowlane miały obejmować etapy: wykonania korytowania, 
niwelacji terenu, instalacji odwodnienia, ułożenia krawężników, utwardzania gruntu 
i ułożenia kostki. Istotną rolę w wykonaniu tych prac miało pełnić zatem 
wykorzystanie ww. ładowarki. Uczestnik informował w biznesplanie, że posiada 

                                                      
68 Odpowiedź ZUS z 26 lutego 2019 r. nie uwzględniała jeszcze wykreślenia działalności gospodarczej przez uczestnika, jakie 
nastąpiło 13 lutego 2019 r. 
69 Kwestionariusze skierowano do 10 osób; zwrotność ankiet była na poziomie 60%. 
70 Według podanych przez wszystkich respondentów informacji, jeden przedsiębiorca osiągnął roczne przychody (obroty) 
w przedziale 21-50 tys. zł, zaś pozostałych pięciu – niższe. Jedna z firm miała zysk roczny plasujący się w przedziale 
11-20 tys. zł, cztery – do 10 tys. zł, a jedna odnotowała stratę. 
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odbyte kursy obsługi zagęszczarki, piły do cięcia, kierowania ruchem i kursu 
z przedsiębiorczości, a także wieloletnie doświadczenie w przedsiębiorstwie 
zajmującym się robotami drogowymi (na potwierdzenie załączył świadectwo pracy). 
Uczestnik nie załączył żadnych dokumentów potwierdzających, że posiada prawo 
jazdy pozwalające na kierowanie ww. pojazdem wolnobieżnym i posiada dodatkowe 
uprawnienia do korzystania z osprzętu roboczego ładowarki, nie złożył też w tym 
zakresie żadnych oświadczeń71, ani nie planował zatrudnienia osoby posiadającej 
odpowiednie dokumenty. Ostatecznie na zakup ładowarki wydatkował 20,0 tys. zł. 
Działalność zawiesił w 13 miesiącu po dniu jej rozpoczęcia. W opinii Prezes 
Zarządu, Spółka nie miała obowiązku weryfikowania uprawnień uczestnika, 
w wyniku konsultacji z uczestnikiem Beneficjent otrzymał informację, że posiada 
on prawo jazdy kategorii B, zaś zakup i poruszanie się ładowarką nie wymaga 
dodatkowych uprawnień. 

Dwie inne uczestniczki, które nie posiadały specjalistycznych uprawnień, 
niezbędnych do prowadzenia danej działalności gospodarczej (jedna – w zakresie 
wykonywania instalacji elektrycznych, druga – świadczenia usług rehabilitacji) 
podały w formularzach rekrutacyjnych lub biznesplanach, że będą w tym zakresie 
bazować na wsparciu innych osób (pierwsza – męża, który był elektrykiem i pod tym 
samym adresem prowadził do 2015 r. działalność o takim samym profilu; druga – 
zaplanowanych do zatrudnienia rehabilitantów). Obie uczestniczki wykreśliły wpis 
w CEIDG w 13 miesiącu od rozpoczęcia działalności gospodarczej; w ankietach jako 
przyczyny podały: stan zdrowia (pierwsza z ww.) oraz brak stałych 
współpracowników, dużą rotację osób z merytorycznym wykształceniem oraz 
problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry (druga). 

(akta kontroli, tom II str. 288-345, 384-426, tom III str. 89-103) 

2.8. Analiza informacji przekazanych w kwestionariuszach ankiet przez sześciu 
uczestników projektu, którzy w trakcie kontroli NIK nadal prowadzili zarejestrowaną 
działalność gospodarczą72, wykazała m.in., że wśród ograniczeń organizacyjnych, 
technicznych, czasowych lub finansowych w prowadzeniu działalności ankietowani 
zaznaczali podobne odpowiedzi, co uczestnicy, którzy zrezygnowali 
z samozatrudnienia – jedyna różnica polegała na wskazywaniu raczej 
na ewentualny nadmiar zleceń, a nie ich niedobór. Aktywni przedsiębiorcy osiągnęli 
przy tym nieco wyższe roczne obroty i zyski. Obie grupy zauważały podobne 
zagrożenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Osoby nadal prowadzące swoje 
firmy wśród czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw widziały: wysoką 
jakość świadczonych usług, ich zindywidualizowanie, atrakcyjną cenę lub niskie 
koszty utrzymania, a także wysokie zaangażowanie samego przedsiębiorcy (długie 
godziny pracy) – miało się to przekładać na zadowolenie klientów.  

Większość z tych osób (67%, bo cztery z sześciu) zadeklarowała, że przed 
rozpoczęciem działalności gospodarczej nie oparła się jedynie na kursach lub 
szkoleniach, odbytych poza projektem i przygotowujących do prowadzenia firmy, 
lecz posiadała doświadczenie zawodowe i/lub wykształcenie, zbieżne z profilem 
prowadzonej działalności (wśród byłych przedsiębiorców odpowiedzi takie 
zaznaczyło 50%). Ankietowani aktywni przedsiębiorcy w większym stopniu, 
od uczestników nieprowadzących już działalności, dywersyfikowali sposób 
wykorzystania środków z dotacji, nie koncentrując się na nabyciu jednego sprzętu, 
czy przeznaczając większość środków na nabycie samochodu. Środki wydatkowali 
na zakup różnych maszyn i urządzeń, rusztowań lub innego wyposażenia. 

(akta kontroli, tom II str. 115-164) 

                                                      
71 Fakt ten został też zauważony przez jedną z osób oceniających biznesplan, która w kategorii Identyfikacja potencjału 
Wnioskodawcy przyznała w związku z tym mniejszą liczbę punktów (2 na 4). 
72 Kwestionariusze skierowano do 10 osób; zwrotność ankiet była na poziomie 60%. 
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2.9. W projekcie wystąpiła sytuacja udzielenia wsparcia dwojgu uczestników 
będących małżonkami; założyli oni działalność o różnych charakterach (usługi 
remontowe i usługi krawieckie)73 i rozliczyli różne wydatki sfinansowane ze środków 
publicznych; jeden z wpisów w CEIDG pozostawał aktywny, drugi – świadczył 
o zawieszeniu działalności gospodarczej. 

W dwóch innych przypadkach adres działalności prowadzonej przez aktywnego 
uczestnika był tożsamy z adresem, jaki podał inny przedsiębiorca (współmałżonek 
niebędący uczestnikiem projektu), przy czym: w jednym działalność ta była 
zawieszona już w kwietniu 2016 r. i wykreślona w kwietniu 2018 r., a ponadto miała 
inny profil (działalność pocztowa i kurierska), niż firma uczestniczki (pracownia 
krawiecka); w drugim – charakter obu działalności był zbliżony, natomiast mąż 
uczestniczki zaprzestał prowadzenia działalności w grudniu 2016 r., ponad dziewięć 
miesięcy przed przystąpieniem żony do projektu. 

(akta kontroli, tom III str. 89-103) 

2.10. W grupie badanych 19 aktywnych przedsiębiorców były osoby, które na etapie 
rekrutacji podały status: bezrobotnego zarejestrowanego (12), bezrobotnego 
niezarejestrowanego (siedem). Żaden z ww. uczestników w trakcie prowadzonej 
działalności nie był zatrudniony przez inny podmiot.  

(akta kontroli, tom I str. 267-272, III str. 89-103) 

2.11. Co czwarty z 52 nowych przedsiębiorców wykazał zatrudnienie co najmniej 
jednego pracownika, przy czym w przypadku 12 firm zatrudnienie odbyło się 
na podstawie umów o pracę (11 uczestników wykazało zatrudnienie jednej osoby, 
natomiast jeden uczestnik – trzech osób; łącznie zatrudnienie objęło 14 osób), 
a w przypadku jednej podstawą wykonywania zadań była umowa cywilnoprawna, 
nawiązana z jedną osobą74. W 10 z 14 zawartych umów o pracę (71,4%) jako 
wymiar czasu pracy wskazano pół etatu, a w czterech – pełny etat; wysokość 
wynagrodzenia stanowiło ustalane proporcjonalnie wynagrodzenie minimalne. 
Spośród 14 tych umów jedna została zawarta na czas nieokreślony (z małżonkiem 
uczestnika), zaś pozostałe na czas określony (cztery – na okres z przedziału 
od czterech do ośmiu miesięcy, osiem – na okres od miesiąca do czterech 
miesięcy, a jedna – na okres krótszy, niż miesiąc). 

Z informacji otrzymanych przez NIK z ZUS (według stanu na koniec lutego 2019 r.) 
wynika, że w większości przypadków okresy zgłoszenia pracowników 
do ubezpieczenia pokrywały się z okresem obowiązywania umów o pracę, 
przedłożonych przez uczestników beneficjentowi. W przypadku trzech 
z 14 (tj. 21,4%) pracowników75 okres ten był krótszy, co sugeruje wcześniejsze 
rozwiązanie umowy o pracę, zaś w przypadku pięciu osób (tj. 35,7%) – dłuższy, 
co wskazuje na przedłużenie stosunku pracy (wszystkie te osoby pozostawały 
zatrudnione na dzień kontroli NIK). 

(akta kontroli, tom I str. 267-272, 310-396, tom III str. 89-103) 

2.12. Spośród 14 nowozatrudnionych pracowników pięciu (35,7%) pozostawało 
na dzień kontroli76 w zatrudnieniu u uczestników projektu, czterech (28,6%) było 
zgłoszonych do ubezpieczenia przez wcześniejszych pracodawców, z którymi łączył 

                                                      
73 Obydwoje uczestników posiadało doświadczenie i wykształcenie zgodne z profilami działalności. 
74 Założenia projektu odnosiły się do nowopowstałych miejsc pracy, związanych z zatrudnieniem pracowników na podstawie 
umów o pracę, w związku z czym w dalszej analizie NIK, zamieszczonej w wystąpieniu pokontrolnym, pominięto osobę, z którą 
uczestnik zawarł umowę cywilnoprawną. 
75 W tym jedynego zatrudnionego w oparciu o umowę na czas nieokreślony. 
76 Dzień, na który aktualne były dane pozyskane z ZUS, tj. 29 lutego 2019 r. 
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ich stosunek pracy także w trakcie realizacji projektu77, dwóch (14,3%) powróciło 
do statusu emeryta78, a dwóch (14,3%) nie utrzymało się na rynku pracy79.  

(akta kontroli, tom III str. 89-103) 

2.13. Uczestnicy projektu założyli działalność gospodarzą w 15 powiatach 
województwa lubelskiego: puławskim (11 osób), mieście Lublin (dziewięć), 
hrubieszowskim (osiem), lubelskim (siedem), mieście Zamość, zamojskim i opolskim 
(po trzy), mieście Biała Podlaska, biłgorajskim, chełmskim, lubartowskim, 
łęczyńskim, łukowskim, parczewskim oraz tomaszowskim (po jednej osobie). 
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wsparcie udzielane miało być osobom 
zamieszkującym na terenie województwa lubelskiego. 

  (akta kontroli, tom I str. 267-272, tom III str. 89-103) 

2.14. Większość (47) utworzonych przedsiębiorstw działała głównie w sektorze 
usługowym, działalność dwóch podmiotów opierała się na handlu, natomiast 
pozostałe trzy prowadziły działalność mieszaną (handlowo-produkcyjną, handlowo-
usługową lub handlowo-produkcyjno-usługową). Najczęściej działalność dotyczyła 
sektora budownictwa (11 przedsiębiorstw), przetwórstwa przemysłowego (osiem), 
pozostałej działalności usługowej (sześć), handlu lub naprawy pojazdów (pięć), czy 
edukacji (pięć), pozostałe 17 przedsiębiorstw prowadziło inną działalność80. 
Wszystkie działalności zarejestrowano w zbliżonym okresie, pomiędzy 23 listopada 
2017 r. a 12 grudnia 2017 r. Do dnia kontroli NIK (wg stanu na koniec marca 
2019 r.) najwięcej firm pozostawało aktywnych w sektorach: działalności 
profesjonalnej, naukowej i technicznej, a także działalności finansowej 
i ubezpieczeniowej (przetrwało wszystkie pięć firm), handlu lub naprawy pojazdów 
(cztery z pięciu, tj. 80%) oraz przetwórstwa przemysłowego (pięć z ośmiu, tj. 63%); 
przeżywalność firm w pozostałych branżach nie przekraczała 50%.  

Wśród 52 nowo założonych firm profile 20 z nich były zbieżne z zawodami 
deficytowymi w województwie lubelskim w 2017 r.81; osiem z nich (40%) było 
aktywnych na dzień kontroli NIK. Dwie firmy wpisywały się w zawody nadwyżkowe82 
(jedna, tj. 50%, pozostawała aktywna), natomiast profil pozostałych 30 odpowiadał 
zawodom zrównoważonym (19, tj. 63%, było nadal aktywnych). 

(akta kontroli, tom I str. 267-272, tom III str. 89-103) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

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

 Regulacje punktu 4 Standardów udzielenia wsparcia przewidywały, 
że beneficjent monitoruje stan zatrudnienia w ramach działalności gospodarczej, 
w stosunku do planowanego przez uczestników projektu, na podstawie m.in. 
takich dokumentów jak umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy), raporty 
ZUS ZUA, czy też raporty ZUS RCA. Podobnie, wniosek o dofinansowanie 
projektu, stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie, przewidywał 

                                                      
77 Osoby te od wielu lat były pracownikami zgłoszonymi do ubezpieczenia przez inne firmy. Przez kilka miesięcy były 
równolegle zgłoszone do ubezpieczenia w związku z zatrudnieniem u uczestników projektu.  
78 Podobnie, osoby te już od kilku lat, jeszcze przed zatrudnieniem u uczestników projektu na okres kilku miesięcy, były 
zgłoszone przez ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego jako emeryci. 
79 Zostali oni zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez MOPS lub PUP (jako osoba bezrobotna).  
80 Podany podział dotyczy sekcji według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 
81 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 (definicja z barometrzawodow.pl). 
82 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 (definicja z barometrzawodow.pl). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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ustalanie stanu zatrudnienia w nowo utworzonych firmach na podstawie umów 
o pracę oraz raportów ZUS ZUA/ZUS RCA. 

 Jak wykazała kontrola NIK, Beneficjent monitorując realizację przez uczestników 
zobowiązania zatrudnienia pracowników w okresie 12 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej uzyskał od uczestników kopie umów o pracę 
z pracownikami, nie wyegzekwował jednak od nich ww. raportów ZUS, 
dotyczących zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie osób. 

 Prezes Zarządu wyjaśniła, że Spółka nie posiadała podstaw i narzędzi 
do dodatkowego sprawdzania zatrudnienia w firmach uczestników projektu, 
a ponadto założony we wniosku o dofinansowanie wskaźnik zatrudnienia został 
osiągnięty. 

 NIK zauważa, że dokonywanie ustaleń o stanie zatrudnienia w utworzonych 
przez uczestnikach przedsiębiorstwach, zarówno w oparciu o umowy o pracę, jak 
i dokumenty zgłoszeniowe przedkładane przez uczestnika-pracodawcę do ZUS, 
było przewidziane nie tylko we wniosku o dofinansowanie, ale i w warunkach 
konkursu (Standardach udzielania wsparcia). Informacje pozyskane przez NIK 
z ZUS potwierdziły nawiązanie przez uczestników stosunków pracy 
z pracownikami, przy czym w niektórych przypadkach okres ubezpieczenia 
sugerował wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę, natomiast w innych – 
przedłużenie stosunku pracy, o czym Beneficjent nie posiadał wiedzy. Faktem 
jest, że nie miało to negatywnego wpływu na stopień realizacji założonego 
w projekcie wskaźnika zatrudnienia (który został osiągnięty), gdyż Instytucja 
Zarządzająca w warunkach konkursu nie określiła kryteriów granicznych, 
odnoszących się do zatrudniania pracowników przez nowych przedsiębiorców, 
takich jak np. minimalna długość stosunku pracy, czy wymiar czasu pracy. 

(akta kontroli, tom I str. 267-272, 310-396, 525-543, tom III str. 89-103) 

W wyniku realizacji projektu Beneficjent udzielił bezzwrotnych środków finansowych 
na podjęcie działalności gospodarczej 52 osobom pozostającym bez pracy, 
spełniającym warunki kwalifikowalności. Monitorował prowadzenie działalności 
przez uczestników oraz wywiązywanie się z deklaracji zatrudnienia pracowników, 
jednak niezgodnie z Regulaminem konkursu monitorował zatrudnienie pracowników 
przez uczestników. W wyniku realizacji projektu utworzono 52 miejsc pracy w formie 
samozatrudnienia, a 12 uczestników zatrudniło co najmniej jednego pracownika 
na umowę o pracę (łącznie było ich 14). 

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

 Zebranie kompletnego materiału dowodowego, potwierdzającego dokonanie 1.
i zakończenie rozliczeń uczestniczki z PFRON tytułem zwrotu refundacji składek 
emerytalnych i rentowych lub dokonanie korekt wniosków o płatność, w celu 
wyeliminowania sytuacji, w której w ramach projektu rozliczone zostały wydatki 
podwójnie sfinansowane ze środków publicznych.  

Przy formułowaniu wniosków pokontrolnych NIK uwzględniła, że pozostałe 
nieprawidłowości dotyczyły projektu, którego realizacja się zakończyła. 
Nie formułowała też wniosków pokontrolnych w zakresie nieprawidłowości 
stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą.  

OCENA CZĄSTKOWA 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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 Dyrektor  
Wojciech Szukała 

główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

(—) Edward Lis 

........................................................ 
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