BKA-POIiŚ.0831.26.2021
INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 11/2020
Numer działania/poddziałania oraz nazwa i numer kontrolowanego projektu:
Nr działania: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.
Poddziałanie: 1.3.3. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.
Nr projektu: POIS.01.03.03-00-0001/15
Tytuł projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.”
Beneficjent:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Kontrolowany Partner1:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: WFOŚiGW
w Warszawie)
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
Termin kontroli:
12.01.2021 r. – 26.02.2021 r.
Zakres kontroli:
1. Weryfikacja informacji o postępie w realizacji projektu;
2. Weryfikacja czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem
zostały faktycznie poniesione i są zgodne z wymogami POIiŚ oraz zasadami unijnymi
i krajowymi (na próbie);
3. Weryfikacja, czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa;
4. Weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych;
5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu;
6. Weryfikacja realizacji zobowiązań wynikających z § 4 pkt 15 -16 oraz 21-23 Umowy
o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. ”Ogólnopolski system wsparcia doradczego
dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, zawartej w dniu 28.04.2016 r. (z późn.zm.).
7. Weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych
z realizacji POIiŚ 2014-2020.
Tryb kontroli:
Planowa kontrola w trakcie realizacji projektu.
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Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawarta w Warszawie w dniu 28.04.2016 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Toruniu, Zielonej Górze, Łodzi, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu,
Szczecinie i Województwem Lubelskim.

Nazwa i adres jednostki kontrolującej:
Instytucja Pośrednicząca dla Poddziałania 1.3.3. Ogólnopolski system wsparcia doradczego
dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej
oraz OZE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ)
Biuro Kontroli i Audytu (BKA)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Skład zespołu kontrolującego:
1.
2.
3.
4.
5.

Paulina Nowicka – Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Bylińska – Członek Zespołu Kontrolującego,
Sylwia Półtorak – Członek Zespołu Kontrolującego,
Agnieszka Kaczyńska – Członek Zespołu Kontrolującego,
Artur Konarski - Członek Zespołu Kontrolującego.

Podstawy Prawne:








Art. 22 ust.2 pkt 2) podpunkt b) oraz art. 23 Ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z późn. zm.),
Podrozdział 2.4.1 Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń,
wersja 5, Warszawa, lipiec 2020 r.,
§ 15 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03-00-0001/15 Projektu „Ogólnopolski system
wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie
efektywności energetycznej oraz OZE” zawartej w dniu 3 marca 2016 r. w Warszawie między
Ministrem Energii 2 a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (dalej: Umowy o dofinansowanie),
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia
doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie
efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko zawarta w Warszawie w dniu 28.04.2016 r. ze zm. (dalej: Umowa
o Partnerstwie).

Ustalenia kontroli w zakresie:
1. WERYFIKACJA INFORMACJI O POSTĘPIE W REALIZACJI PROJEKTU.
WFOŚiGW w Warszawie jako Partner Projektu, zobowiązał się do realizacji Zadań Partnerów
określonych w § 9 pkt 2 Umowy o partnerstwie oraz do realizacji Zadań doradców energetycznych
określonych w § 9 pkt 3 Umowy o partnerstwie.
Zgodnie z powyższymi zapisami WFOŚiGW w Warszawie zobowiązany jest do realizacji
następujących wskaźników Projektu:
 liczba udzielonych konsultacji,
 liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (dalej: PGN) objętych wsparciem doradczym,
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Minister Klimatu i Środowiska z dniem wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska, tj. od dnia 6 października 2020 r. sprawuje funkcję Instytucji
Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - w sektorze energetyki, bowiem jest stroną
Porozumienia z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 20142020 dla osi priorytetowych I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zawartego pomiędzy
Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Gospodarki, zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 15 września 2015 r., Aneksem nr 2 z dnia
26 września 2016 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 17 października 2019 r.
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 liczba inwestycji w zakresie Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii
(dalej: EE i OZE) objętych wsparciem doradczym.
Dane dotyczące stopnia realizacji ww. wskaźników przez WFOŚiGW w Warszawie wg. stanu
na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały przedstawione w Tabeli nr 1.

Nazwa wskaźnika

Liczba udzielonych
konsultacji
Liczba planów
gospodarki
niskoemisyjnej
(PGN) objętych
wsparciem
doradczym
Liczba inwestycji w
zakresie EE i OZE
objętych wsparciem
doradczym

Wartość docelowa
dla Partnera
(WFOŚiGW w
Warszawie)

Wartość osiągnięta
od początku
realizacji projektu
do dnia 31.12.2020
r.

zaawansowanie

Tab. 1 Stopień realizacji wskaźników przez Partnera projektu WFOŚiGW w Warszawie, stan na dzień 31.12.2020 r.

Jednostka
miary

Wartość docelowa
Projektu

Rok
osiągnięcia
wartości
docelowej

Szt.

50.000

2023

5 488

6 444

117%

Szt.

1.200

2023

140

24

17%

Szt.

800

2023

82

19

23%

Dobór próby:
 Wskaźnik: Liczba udzielonych konsultacji.
Doboru próby dokonano na podstawie przedłożonego podczas kontroli zestawienia działań doradców
energetycznych. W WFOŚiGW w Warszawie od początku realizacji projektu do czasu
przeprowadzonych czynności kontrolnych zatrudnionych było 12 doradców. W sposób losowy,
za pomocą strony internetowej www.generujemy.pl wylosowano dla każdego doradcy po 3
przeprowadzone działania według rodzaju wskaźnika udzielanych konsultacji tj.: w biurze doradcy,
poza biurem doradcy, za pomocą nośników. Łącznie wytypowano 31 działania (3 doradców
nie udzieliło porady poza biurem, 1 doradca nie udzielał porad za pomocą nośników, 1 doradca
nie udzielił porady w biurze doradców).
 Wskaźnik: Liczba PGN objętych wsparciem doradczym.
Doboru próby dokonano na podstawie przedłożonego podczas kontroli zestawienia zrealizowanych
działań doradczych w zakresie PGN przez 8 doradców energetycznych. W sposób losowy
z wykorzystaniem generatora liczb losowych ze strony internetowej www.generujemy.pl spośród 24
działań doradczych wylosowano 4 działania.
 Wskaźniki rezultatu: Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym.
Doboru próby dokonano na podstawie przedłożonego podczas kontroli zestawienia zrealizowanych
działań doradczych w zakresie EE i OZE przez 4 doradców energetycznych. W sposób losowy
z wykorzystaniem generatora liczb losowych ze strony internetowej www.generujemy.pl wybrano
po 1 działaniu doradczym dla każdego doradcy, łącznie wytypowano 4 działania.
Weryfikacja dokumentów wykazała, że w ramach realizacji następującego wskaźnika:
 Liczba udzielonych konsultacji:
Każdy z doradców energetycznych udzielał konsultacji w trzech formach: w biurze doradców podczas
porad osobistych, poza biurem doradców podczas konferencji, spotkań, seminariów, szkoleń
czy działań edukacyjnych, a także za pomocą nośników poprzez korespondencje e-mail,
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bądź konsultacje telefoniczne, wskaźnikiem realizacji projektu jest ilość udzielonych porad.
WFOŚiGW w Warszawie gromadzi dokumentację związaną z realizacją przedmiotowego wskaźnika.
 Liczba PGN objętych wsparciem doradczym:
Wsparcie doradcze obejmuje udzielanie wsparcia gminom w przygotowaniu, wdrażaniu
i sposobach monitorowania działań planowanych w ramach PGN i ich aktualizacji. Doradcy
energetyczni doradzają w ramach indywidualnych konsultacji oraz zbiorowych szkoleń, wskaźnikiem
realizacji projektu jest ilość pozytywnych weryfikacji planów. Potwierdzono, że w WFOŚiGW
w Warszawie gromadzi ww. dokumentację związaną z realizacją przedmiotowego wskaźnika.
 Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym:
W zakresie liczby inwestycji EE i OZE doradcy energetyczni udzielają wsparcia doradczego
w zakresie inwestycji poprawiającej efektywność energetyczną, wykorzystanie OZE czy ograniczaniu
emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wskaźnikiem realizacji projektu jest ilość inwestycji.
Potwierdzono, iż doradcy energetyczni prowadzą dokumentację potwierdzającą realizację
przedmiotowego wskaźnika w sposób właściwy, w treści notatek z działań doradczych zamieszczają
informację dotyczące doradztwa, a także opisują zakres udzielanej porady.
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień w badanym obszarze.
2. WERYFIKACJA CZY WYDATKI ZADEKLAROWANE PRZEZ BENEFICJENTA
W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYM PROJEKTEM ZOSTAŁY FAKTYCZNIE
PONIESIONE I SĄ ZGODNE Z WYMOGAMI POIiŚ ORAZ ZASADAMI UNIJNYMI
I KRAJOWYMI (NA PRÓBIE).
W niniejszym obszarze badaniu podlegała próba dokumentów finansowych WFOŚiGW w Warszawie
wraz z oceną zasadności wybranego trybu, w jakim zostały poniesione te wydatki.
Dobór próby:
Doboru próby dokumentacji finansowej dokonano na podstawie zatwierdzonych w systemie SL2014
przez Departament Funduszy Europejskich MKiŚ wydatków wykazanych we wnioskach o płatność
od numeru POIS.01.03.03-00-0001/15-019 do numeru POIS.01.03.03-00-0001/15-032. Z każdego
wniosku o płatność z Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (tzw. postęp
finansowy) wyfiltrowano wydatki poniesione przez WFOŚiGW w Warszawie. W ten sposób ustalono,
że populacja wydatków wynosi 393 pozycji o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych
w wysokości 1 353 823,64 zł. Z populacji wyłączono 6 pozycji, w których wskazano wartość
kwalifikowaną wydatków w wysokości 0,00 zł. Wobec powyższego ustalono, że populacja składa się
z 387 pozycji, a łączna wartość wydatków kwalifikowanych nie uległa zmianie.
WFOŚiGW w Warszawie w badanym okresie poniósł wydatki w 6 kategoriach:







Działania promocyjne i informacyjne w zakresie JRP i Partnerów (kategoria 1),
Podnoszenie kompetencji (kategoria 3),
Podróże służbowe /usługi hotelowe (kategoria 4),
Pozostałe wydatki administracyjne dla doradców (kategoria 5),
Wynagrodzenia doradców energetycznych i pracowników merytorycznych JRP (kategoria 8),
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (kategoria 9).

Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie osądu eksperckiego oraz losowo.
W sposób celowy wybrano po 1 wydatku o najwyższej kwalifikowanej wartości w kategorii 1,
kategorii 3 oraz kategorii 9.
Ponadto wybrano losowo 2 wydatki z kategorii 4 i 1 wydatek z kategorii 5. W przypadku kategorii 8,
wybrano 3 wydatki, z czego 1 dotyczył wypłaconej nagrody za I półrocze 2019 r. dla doradców
energetycznych oraz 2 wydatki dotyczące wynagrodzenia miesięcznego za kwiecień i sierpień 2019 r.
Wydatki te zostały wybrane w sposób losowy z wykorzystaniem generatora liczb losowych ze strony
internetowej www.losowo.pl.
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Losowania dokonano poprzez enumeratywne przyporządkowanie wyfiltrowanych wydatków w każdej
z kategorii. Ogółem do badania wylosowano wydatki o łącznej wartości 227 537,64 zł, co stanowi
16,8% wydatków poniesionych przez WFOŚiGW w Warszawie.
Na podstawie ww. doboru próby dokumentów badaniu podlegały następujące wydatki:
lp
.

Kategoria kosztów

Nr
dokumentu

1.

Inne
kategorie
wydatków
Wynagrodzenia
Doradców
Energetycznych
i
pracowników
merytorycznych JRP
(kategoria 8)
Inne
kategorie
wydatków
Wynagrodzenia
Doradców
Energetycznych
i
pracowników
merytorycznych JRP
(kategoria 8)

04/2019

3.

Inne
kategorie
wydatków - Podróże
służbowe
/usługi
hotelowe (kategoria
4)

63/2019/P

4.

Inne
kategorie
wydatków - Podróże
służbowe
/usługi
hotelowe(kategoria
4)

2.

5.

6.

7.

8.

08/2019

kwota
kwota
Nazwa towaru lub usługi
brutto
kwalifikowana
dokumentu
Wydatki wybrane w sposób losowy
54 559,05
54 559,05 wynagrodzenie
doradców
energetycznych za kwiecień 2019 r.

Nr
pozycji

POIS.01.03.0300-0001/15-0024

669

71 815,29

71 815,29

wynagrodzenie
doradców
energetycznych za sierpień 2019 r. i
nagrody doradców energetycznych
za osiągnięcia w I półroczu 2019 r.

POIS.01.03.0300-0001/15-026

185

284,17

284,17

podróż służbowa doradcy 17/3 w
dniu 05.11.2019 r. w związku z
przeprowadzeniem szkolenia dla
kandydatów
na
Energetyków
Gminnych, Ostrołęka, 05.11.2019 r.

POIS.01.03.0300-0001/15-028

604

POIS.01.03.0300-0001/15-0023

383

POIS.01.03.0300-0001/15-025

236

POIS.01.03.0300-0001/15-029

174

POIS.01.03.0300-0001/15-032

88

POIS.01.03.0300-0001/15-024

270

usługa hotelowa (pobyt) dla 7
doradców
energetycznych
w
związku z konferencją pt. "Czyste
powietrze
naszym
wspólnym
dobrem" na Targach Enex Nowa
Energia oraz ze spotkaniem
roboczym
doradców
energetycznych w Kielcach, 2728.02.2019 r.
Inne
kategorie 19063001295
431,58
378,84 usługi telekomunikacyjne za okres
wydatków
- 60
01.06.-30.06.2019
r.
dla
7
Pozostałe
wydatki
Doradców Energetycznych zgodnie
administracyjne dla
z umową 2018/0034/NFK z
Doradców (kategoria
21.02.2018 r. z Polkomtel S.A.
5)
Warszawa, aneksem nr 3 z dnia
31.12.2018 r. oraz z cesją nr
011802 z dnia 01.01.2019r. z
NFOŚiGW
Wydatki wybrane w sposób celowy (wydatki o najwyższej wartości)
Inne kategorie
FV/16/12/201
19 992,00
19 992,00 WFOŚiGW w Warszawie, usługa
wydatków 9
szkoleniowa dla 8 osób z
Podnoszenie
WFOŚiGW
w
Warszawie
kompetencji
zakończona egzaminem
nt.
(kategoria 3)
Profesjonalny
doradca
energetyczny
Warszawa,
2022.11.2019,
27-29.11.2019,
06.12.2019, 16.12.2019
Działania
91
72 711,45
72 711,45 zakup materiałów informacyjnoinformacyjne i
promocyjnych (długopisy, notesy,
promocyjne torby bawełniane, pamięci USB,
Działania
smycze) w ramach projektu
promocyjne i
"Ogólnopolski system wsparcia
informacyjne w
doradczego
dla
sektora
zakresie JRP i
publicznego, mieszkaniowego oraz
Partnerów (kategoria
przedsiębiorstw
w
zakresie
1)
efektywności energetycznej oraz
OZE"
Zakup
środków 1/64707/2019
8304,96
7 266,84 zakup oprogramowania Office 2019
trwałych i wartości
Home&Business na potrzeby 7
niematerialnych
i
doradców energetycznych- zgodnie
prawnych (kategoria
z
umową
nr
9)
WFOŚiGW/WGT/21/2019
z
26.04.2019 r., - wykonawca Onex
Group
Ogółem wydatki kwalifikowalne:
227 537,64
156/02/2019/
19

Nr wniosku o
płatność

530,00

530,00
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1. Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem za kwiecień 2019 r.,
nr zestawienia nr 04/2019 z 31.05.2019 r. Wynagrodzenia osobowe wypłacone 7 doradcom
energetycznym zaangażowanych w realizację projektu w ramach poddz. 1.3.3 POIiŚ. Wartość
dokumentu brutto 54 559,05 zł., w tym wartość wydatku kwalifikowanego równa kwocie
wydatków brutto.
Weryfikacja ww. zestawienia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku
wykazała że:
 wynagrodzenia za kwiecień 2019 r. doradców energetycznych zostały wypłacone zgodnie
z zasadami obowiązującymi w WFOŚiGW Warszawa (wypłata wynagrodzenia miała miejsce
26.04.2019 r.),
 wysokość wynagrodzeń doradców energetycznych za kwiecień 2019 r. jest zgodna
z obowiązującą tabelą wynagrodzeń oraz tabelą stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników biura WFOŚiGW Warszawa, w której wskazano zakres miesięcznej stawki
wynagrodzenia
zasadniczego
pracownika
odpowiadającej
kategorii
osobistego
zaszeregowania,
 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku
o płatność POIS.01.03.03-00-0001/15-024,
 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,
 rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem za kwiecień 2019 –
nr zestawienia 04/2019 zostało zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym
i merytorycznym przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu,
 każdy z doradców energetycznych posiadał wymagane doświadczenie zawodowe
i kompetencje określone w opisach stanowisk pracy, co ustalono na podstawie przekazanych
certyfikatów poświadczających zdanie egzaminu w ramach projektu „Ogólnopolskiego
systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej i OZE”,
 szczegółowe zakresy czynności doradców energetycznych zatrudnionych w WFOŚiGW
Warszawa są zgodne z charakterem pracy i obowiązkami, które realizują doradcy
energetyczni,
 wysokość wydatków stanowiąca koszty kwalifikowalne składa się z wynagrodzeń brutto
7 doradców energetycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (koszt
pracodawcy),
 kwoty wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy przekazane przelewami,
do ZUS są zgodne z dokumentami źródłowymi,
 składki ZUS i potrącone doradcom zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały
przekazane w obowiązujących instytucję terminach (przelewy zrealizowano odpowiednio
14.05.2019 r. oraz 17.05.2019 r.).
Reasumując należy stwierdzić, że wydatek:
 został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi
w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność
beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami
w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień w badanym obszarze.
2. Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem za sierpień 2019 r. oraz
z nagrodą za osiągnięcia w I półroczu 2019 r., nr zestawienia 08/2019 z 30.09.2019 r.
Wynagrodzenia osobowe oraz nagroda za osiągnięcia w I półroczu 2019 r. wypłacone 6 doradcom
energetycznym zaangażowanych w realizację projektu w ramach poddz. 1.3.3 POIiŚ. Wartość
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dokumentu brutto 71 815,29 zł., w tym wartość wydatku kwalifikowanego równa kwocie
wydatków brutto.
Weryfikacja ww. zestawienia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku
wykazała że:
 wynagrodzenia za sierpień 2019 r. oraz nagrody za osiągnięcia w I półroczu 2019 r. doradców
energetycznych zostały wypłacone zgodnie z zasadami obowiązującymi w WFOŚiGW
Warszawa (wypłata nagród za osiągnięcia w I półroczu 2019 r. oraz wynagrodzenia miała
miejsce w dniach 7.08.2019 r. i 27.08.2019 r.),
 wysokość wynagrodzeń doradców energetycznych za sierpień 2019 r. jest zgodna
z obowiązującą tabelą wynagrodzeń oraz tabelą stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników biura WFOŚiGW Warszawa, w której wskazano zakres miesięcznej stawki
wynagrodzenia
zasadniczego
pracownika
odpowiadającej
kategorii
osobistego
zaszeregowania,
 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku
o płatność POIS.01.03.03-00-0001/15-026,
 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,
 rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem za kwiecień 2019 –
nr zestawienia 08/2019 zostało zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym
i merytorycznym przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu,
 każdy z doradców energetycznych posiadał wymagane doświadczenie zawodowe
i kompetencje określone w opisach stanowisk pracy, co ustalono na podstawie przekazanych
certyfikatów poświadczających zdanie egzaminu w ramach projektu „Ogólnopolskiego
systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej i OZE”,
 szczegółowe zakresy czynności doradców energetycznych zatrudnionych w WFOŚiGW
Warszawa są zgodne z charakterem pracy i obowiązkami, które realizują doradcy
energetyczni,
 wysokość wydatków stanowiąca koszty kwalifikowalne składa się z wynagrodzeń brutto
6 doradców energetycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (koszt
pracodawcy),
 kwoty wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy przekazane przelewami,
do ZUS są zgodne z dokumentami źródłowymi,
 składki ZUS i potrącone doradcom zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały
przekazane w obowiązujących instytucję terminach (przelewy zrealizowano odpowiednio
16.09.2019 r. oraz 19.09.2019 r.).
Reasumując należy stwierdzić, że wydatek:
 został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi
w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność
beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami
w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień w badanym obszarze.
3. Delegacja krajowa – polecenie wyjazdu służbowego nr 63/2019/P, data wystawienia
28.10.2019 r. związana z wyjazdem doradcy energetycznego w celu przeprowadzenia szkolenia,
wartość brutto 284,17 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku
brutto.
Weryfikacja ww. delegacji wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku
wykazała że:
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 poniesiony wydatek związany z kosztem dojazdu doradcy energetycznego do Ostrołęki w dniu
5.11.2019 r. w celu przeprowadzenia szkolenia dla Energetyków Gminnych jest kosztem
kwalifikowanym Projektu. W ramach kategorii wydatków Inne kategorie wydatków – Podróże
służbowe do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in. zwrot kosztów podróży służbowych
doradców energetycznych bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu Projektu, w tym
kosztów delegacji krajowych związanych z usługami doradczymi, wymianą doświadczeń
i pozyskiwaniem najnowszej wiedzy z zakresu przedmiotu Projektu,
 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku
o płatność POIS.01.03.03-00-0001/15-028,
 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,
 poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku
o dofinansowanie,
 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności
w jednostce kontrolowanej,
 w tytule przelewu podano numer delegacji,
 na delegacji wskazano numer umowy o dofinansowanie,
 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie
wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (Załącznik 4),
 wydatek związany z delegacją rozliczony został zgodnie z zasadami określonymi
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej z dnia 29.01.2013 r.3
Reasumując należy stwierdzić, że wydatek:
 został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi
w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność
beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami
w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze.
4. Faktura nr 156/2/2019/19, data wystawienia 28.02.2019 r. na zakup usługi noclegowej dla 7
doradców energetycznych, wartość brutto 530,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego
jest równa kwocie wydatku brutto.
Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała
że:
 poniesione wydatki związane z kosztem noclegu dla 7 doradców energetycznych WFOŚiGW
w Warszawie w związku z udziałem w Targach Enex oraz w spotkaniu monitorującym
Projekt w dniach 27-28.02.2019 r. są kosztem kwalifikowalnym projektu. W ramach kategorii
wydatków Inne kategorie wydatków – Podróże służbowe do kosztów kwalifikowalnych
zalicza się m.in. zwrot kosztów podróży służbowych doradców energetycznych bezpośrednio
związanych z realizacją przedmiotu Projektu, w tym kosztów delegacji krajowych związanych
z usługami doradczymi, wymianą doświadczeń i pozyskiwaniem najnowszej wiedzy z zakresu
przedmiotu Projektu,
 wartość wydatku kwalifikowalnego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku
o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-023,
 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,
 poniesienie ww. wydatku jest zgodne z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku
o dofinansowanie,

3

Dz.U.2013 poz.167
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 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności
w jednostce kontrolowanej,
 płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury,
 w tytule przelewu podano numer faktury,
 na fakturze wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek,
 na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie,
 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie
wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (Załącznik 4),
 ustalono, że wybór wykonawcy usługi hotelowej został przeprowadzony przez WFOŚiGW
w Kielcach w związku z tym procedura wyboru wykonawcy nie podlegała weryfikacji.
Reasumując należy stwierdzić, że wydatek:
 został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi
w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność
beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami
w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze.
5. Faktura VAT nr 1906300129560: data wystawienia: 04.07.2019 r., sprzedawca: Polkomtel
Sp. z o.o. z Warszawy, nabywca: WFOŚiGW w Warszawie, dotyczy usług telekomunikacyjnych
za grudzień 2019 r. dla Zespołu doradców energetycznych, wartość brutto 431,58 zł, w tym
wartość wydatku kwalifikowanego wynosi 378,84 zł.
Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała
że:
 wydatek dotyczy opłaty abonamentowej za usługi telekomunikacyjne za okres
01-30.06.2019 r. dla 8 numerów telefonów, jeden z numerów jest niekwalifikowany;
 cena abonamentu przypadającego na 1 telefon za okres rozliczeniowy jest zgodna
z postanowieniami zawartej w dniu 21.02.2018 r. Umowy4,
 numery telefonów objęte wydatkiem są użytkowane przez 5 doradców energetycznych,
 dane5 zawarte na ww. fakturze są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność
nr POIS.01.03.03-00-0001/15-025,
 pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku6 są zgodne z danymi przedstawionymi
we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-025,
 poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku
o dofinansowanie,
 wydatek został prawidłowo przypisany do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich
projektu,
 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu,
 płatność za fakturę została dokonana terminowo, na konto dostawcy zgodnie
z postanowieniami zawartej w dniu 21.02.2018 r. Umowy,
 w tytule przelewu podano numer faktury, za którą dokonuje się płatności zgodne z zawartą
w dniu 21.02.2018 r. Umową,

4

Umowa nr 2018/0034/NFK zawarta w dniu 21.02.2018 r., procedura zawarcia umowy została przeprowadzona przez NFOŚiGW w
związku z tym nie podlegała kontroli,
5
w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu brutto, kwota
dokumentu netto,
6
w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie.
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 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności
w jednostce kontrolowanej,
 sporządzony w formie załącznika opis do faktury zawiera wszystkie obligatoryjne elementy
wynikające z Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4),
 z przedstawionego skanu dokumentu można wywnioskować, że na odwrocie faktury znajduje
się krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek oraz numer umowy o dofinansowanie,
w ramach której został zrealizowany,
 wydatek został poniesiony na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zakupem
i dostawą nowych aparatów telefonicznych w trybie przetargu nieograniczonego7 zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Reasumując należy stwierdzić, że wydatek:
 został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi
w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność
beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami
w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze.
6. Faktura VAT nr FV/16/12/2019, data wystawienia 13.12.2019 r. na usługę szkoleniową
dla 8 pracowników WFOŚiGW w Warszawie, wartość brutto wynosi 19 992,00 zł, w tym wartość
wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto.
Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała
że:
 poniesione wydatki związane z usługę szkoleniową w dniach 20-22.11.2019 r.,
27-29.11.2019 r. i 06.12.2019 r. dla 8 pracowników WFOŚiGW w Warszawie zakończoną
egzaminem nt. Profesjonalny doradców energetycznych są kosztem kwalifikowalnym
projektu,
 wartość wydatku kwalifikowalnego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku
o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-029,
 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,
 poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku
o dofinansowanie,
 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności
w jednostce kontrolowanej,
 płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury,
 w tytule przelewu podano numer faktury,
 na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek,
 na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie,
 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie
wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (Załącznik 4),
 wydatek poniesiono w oparciu o Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia
postępowania i udzielenia zamówienia na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie
szkolenia certyfikującego zakończonego egzaminem „Profesjonalny doradca energetyczny”
7

Nr ogłoszenia: 634787-N-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych,
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zawarte 7.02.2019 r. miedzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w Warszawie z późniejszym aneksem
nr 1 z 18 września 2019 r. Zgodnie z §2 ww. porozumienia, WFOŚiGW w Warszawie
upoważnił Zamawiającego Wiodącego - NFOŚiGW do przeprowadzenia wspólnego
postępowania i udzielenie zamówienia. Wykonawca został wybrany w oparciu o zasady
określone w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych8.
Reasumując należy stwierdzić, że wydatek:
 został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi
w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność
beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami
w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze.
7. Faktura nr 91, data wystawienia 2.06.2020 r., na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych,
wartość brutto wynosi 72 711,45 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie
wydatku brutto.
Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała
że:
 poniesione wydatki związane z zakupem materiałów informacyjno-promocyjnych (długopisy,
notesy, torby bawełniane, pamięci USB, smycze) są kosztem kwalifikowalnym projektu,
 wartość wydatku kwalifikowalnego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku
o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-032,
 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,
 poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku
o dofinansowanie,
 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności
w jednostce kontrolowanej,
 płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury, zgodnie z umową
nr WFOŚiGW/WGT/12/2020 z 14.04.2020 r.,
 w tytule przelewu podano numer faktury,
 na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek
oraz informację o protokole odbioru z 5.05.2020 r.,
 na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie,
 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie
wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (Załącznik 4),
 wydatek został poniesiony na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę artykułów promocyjnych oznakowanych logami
dla WFOŚiGW w Warszawie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Reasumując należy stwierdzić, że wydatek:
 został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi
w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność
beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami
8

tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.
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w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze.
8. Faktura nr 1/64707/2019, data wystawienia faktury 30 04.2019 r. na zakup 8 sztuk
oprogramowania Office 2019 Home&Business Box. Wartość dokumentu brutto 8 304,96 zł,
w tym wartość wydatku kwalifikowanego w kwocie 7 266,84 zł.
W wyniku weryfikacji ustalono, że:
 wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowany jest zgodna z danymi przedstawionymi
we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-24;
 wydatek został poniesiony w ramach umowy nr WFOŚiGW/WGT/21/2019 z dnia 26.04.2019 r.;
 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności;
 dokumenty został sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
oraz zatwierdzony do zapłaty;
 płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury;
 w tytule przelewu podano numer faktury;
 na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek;
 na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie;
 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie wzoru
wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(Załącznik 4)9.
Reasumując należy stwierdzić, że wydatek:
 został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi
w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność
beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami
w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Tryb wyboru wykonawcy – rozeznanie rynku.
Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej
w złotych równowartość kwoty netto 30 000 euro w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: Regulamin udzielania zamówień).
Weryfikacji poddano zgodność procedury dotyczącej spełnienia wymagań zgodnych z kryteriami
obowiązującymi w POIiŚ, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności POIiŚ oraz ustawą Prawo
zamówień publicznych wprowadzonej 5 sierpnia 2020 r. Zarządzeniem nr 26/2020 Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w oparciu
o regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Czynności kontrolne wykazały,
że zapisy Regulaminu udzielania zamówień pozwalają na precyzyjne ustalenie przebiegu
poszczególnych czynności podejmowanych w toku postępowania zmierzającego do zawarcia umowy
w ramach projektu oraz dokonanie ich oceny pod kątem ich zgodności z zasadami obowiązującymi
w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że ww. regulamin
jest zgodny z regulacjami zawartymi w pkt 6.5.1 oraz 6.5.2 Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ.
Reasumując należy stwierdzić, że wydatek:
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Wersja obowiązująca od 26.01.2017 r.
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 został poniesiony na podstawie zamówienia udzielonego w oparciu o zapisy Regulaminu
w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych
równowartości kwoty netto 30 000 euro10,
 wydatek został poniesiony zgodnie z Zasadą udzielania zamówień, których wartość
przekracza kwotę netto 5 000,00zł, ale nie przekracza kwoty netto 12 000,00 zł zawartą
w ww. Regulaminie udzielania zamówień,
 ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie dokonania
i udokumentowania rozeznanie rynku, zawartymi w Rozdziale 6 pkt 6.5.1, ppkt. 2 Wytycznych
kwalifikowalności POIiŚ, tj.:
 w zakresie potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech
potencjalnych oferentów (ponadto zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie
internetowej WFOŚiGW w Warszawie),
 na podstawie oceny i porównania ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą,
 w dniu 26.04.2019 r. zawarto umowę nr WFOŚiGW/WGT/21/2019 na realizację
zakupu 8 sztuk oprogramowania Office 2019 Home&Business Box z Onex Group
Jakub Hryciuk Wykonawcą wybranym w ramach przeprowadzonego rozeznania
rynku.
Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.
3. WERYFIKACJA,
KSIĘGOWA.

CZY

ZAPEWNIONA

JEST

WYODRĘBNIONA

EWIDENCJA

Dobór próby:
Próbkowania nie stosowano. W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano ujęcie wszystkich
kosztów wykazanych przez WFOŚiGW w Warszawie we wnioskach o płatność za okres
od 01.09.2018r. do 31.08.2020r. z zapisami na dedykowanych projektowi kontach. Pliki zostały
przekazane w dniu 25.02.2021r.
Opis sytuacji:
Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.03.03.00-0001/15-00 pn. „Ogólnopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” zawartej 03.03.2016 r. i § 18 umowy o partnerstwie
na rzecz realizacji ww. projektu z 28.04.2016 r., WFOŚiGW w Warszawie, jako partner NFOŚiGW
realizujący przedmiotowy projekt zobowiązał się do prowadzenia dla projektu odrębnej
informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach
istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego
umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych
związanych z dokonywaniem księgowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W jednostce kontrolowanej w okresie trwania umowy o dofinansowanie obowiązywała polityka
rachunkowości wprowadzona:
 Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie nr 1056/18 z dnia 20.12.2018 r.,
 Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie nr 1544/19 z dnia 23.12.2019 r.,
 Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie nr 1622/2020 z dnia 22.12.2020 r.
Zgodnie z zapisami powyższych Uchwał księgowanie operacji gospodarczych WFOŚiGW
w Warszawie związanych z realizacją Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego
dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej
oraz OZE” w ramach POIiŚ 2014-2020 odbywa się poprzez dodanie do nazwy konta dodatkowego
członu – „POIiŚ doradcy energetyczni” oraz zastosowanie dodatkowego poziomu analityki.
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wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2016 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu z dnia 24.02.2016 r.
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Potwierdzono, że WFOŚiGW w Warszawie prowadzi wymaganą zgodnie z § 18 Umowy
o Partnerstwie wyodrębnioną ewidencję księgową kosztów.
Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektu polega na księgowaniu operacji gospodarczych
dedykowanych projektowi POIS.01.03.03.00-0001/15-00 na wyodrębnionych kontach księgi głównej
WFOŚiGW w Warszawie.
Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Prolan IAS, który zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi
rachunkowe w całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.
WFOŚiGW w Warszawie udostępnił w formie elektronicznej zapisy na poniższych kontach:
 080, 311, 4, 640 za 2018 r.,
 080, 020, 4, 290, 640 za 2019 r.,
 080, 311, 4, 640 za 2020 r.
Pliki zostały przekazane w dniu 25.02.2021r.
Kontrolującym przekazano poniższe pliki:




dekrety 2018.xlsx – rozmiar pliku 76 KB,
dekrety 2019.xlsx – rozmiar pliku 216 KB,
dekrety 2020.xlsx – rozmiar pliku 107 KB.

W związku z rozbieżnościami pomiędzy wydatkami wykazanymi we wnioskach
a zaewidencjonowanymi na powyższych kontach w dniu 08.03.2021r. zwrócono się
do Kontrolowanego o wyjaśnienia.
W dniu 11.03.2021r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
drogą mailową przesyłał wyjaśnienia dotyczące ujęcia wskazanych dokumentów w ewidencji
księgowej. Ponadto ponownie przesyłano pliki z dekretami obejmującymi lata 2018-2020.
W dniu 11.03.2021r. przekazano poniższe pliki:





dekrety 2018.xls – rozmiar pliku 77 KB,
dekrety 2019.xls – rozmiar pliku 224,5 KB,
dekrety 2020.xls – rozmiar pliku 109 KB,
Dokumenty do wyjaśnienia.xlsx – rozmiar pliku 13,7 KB.

Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Prolan_IASF który zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi
rachunkowe w całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.
W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano ujęcie wszystkich kosztów wykazanych
we wnioskach z zapisami na dedykowanych Projektowi kontach. Stwierdzono, że wydatki wykazane
we wnioskach zostały ujęte na dedykowanych projektowi kontach kosztowych.
Na kontach kosztowych nie wykazano dokumentów, które zgodnie z wyjaśnieniami Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały wycofane z kosztów
z refundacji doradztwa energetycznego.
Ustalenia:
Stwierdzono rozbieżność pomiędzy saldem wydatków kwalifikowanych z wyodrębnionej ewidencji
księgowej projektu, a sumą tych wydatków zawartych w zatwierdzonych Wnioskach o płatność
znajdujących się w systemie SL 2014. Weryfikując te rozbieżności Zespół Kontrolujący nie stwierdził
nieprawidłowości po stronie Instytucji kontrolowanej.
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4. WERYFIKACJA SPOSOBU
PROMOCYJNYCH.

PROWADZENIA

DZIAŁAŃ

INFORMACYJNO

–

Oceny dokonano na podstawie czynności kontrolnych prowadzonych na miejscu w siedzibie
Beneficjenta oraz skanów dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej potwierdzających
działania związane z realizacją projektu.
Tab. 2 Działania informacyjno-promocyjne stan na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa działania

Ilość
zaplanowana
na lata
24.09.2018 2023

Ilość zrealizowana
przez WFOŚiGW
w Warszawie stan na
31.12.2020 r.

1) Liczba audycji telewizyjnych lub radiowych

5

0

2) Liczba publikacji prasowych ogółem

5

1

3) Liczba zorganizowanych konferencji regionalnych

3

0

30 000

12 roll-up, 12 500 szt.
ulotek informacyjncyh

300

168 wszystkich (14
branżowe, 154 imprezy
masowe)

0

0

L.p.

materiałów
4) Liczba
(wydawnictwa)

informacyjno-promocyjnych

5) Udział w imprezach masowych (konferencje branżowe) z
udziałem przedstawicieli Partnera Wiodącego i/lub Partnerów
Projektu
6) Liczba publikacji
Twitter)

internetowych

(Youtube,

Fecebook,

Dobór próby:
W sposób losowy z wykorzystaniem generatora liczb losowych ze strony internetowej
www.generujemy.pl, na podstawie osądu kontrolującego wybrano po 1 zrealizowanym działaniu
informacyjno-promocyjnym z następujących rodzajów przedsięwzięć: publikacja prasowa, materiały
informacyjno-promocyjne. Dodatkowo wylosowano po 1 przedsięwzięciu z rodzaju - wydarzenia
dla każdego z 11 doradców. Zweryfikowano pod kątem oznaczeń wybraną dokumentację Projektu:
1) Publikacja prasowa - „Prąd nasz najdroższy.”, Weranda Country, z dnia 9.11.2018 r.,
2) Materiały informacyjno-promocyjne – Roll-up, Projekt Doradztwa,
3) Wydarzenia- Piknik Ekologiczny w ramach Gminnych obchodów Dnia Ziemi, Pułtusk,
dnia 28.04.2019 r.,
4) Wydarzenia – Promocja PDE w ramach spotkań dot. Programu Czyste Powietrze oraz spotkań
Kół Gospodyń Wiejskich, Warszawa, dnia 10.09.2019 r.,
5) Wydarzenia – Szkolenie dla pracowników JST w ramach PP „Czyste Powietrze”, Przysucha,
04.04.2019 r.,
6) Wydarzenia – Promocja PDE w ramach spotkań dot. Programu Czyste Powietrze oraz spotkań
Kół Gospodyń Wiejskich, Gostynin, dnia 02.04.2019 r.,
7) Wydarzenia – Promocja PDE w ramach spotkań dot. Programu Czyste Powietrze, Brok,
04.10.2018 r.,
8) Wydarzenia – Promocja PDE w ramach spotkań dot. Programu Czyste Powietrze. Szkolenie
dla pracowników Urzędów Gmin Powiatu Ostrowskiego, Ostrów Mazowiecka, 05.04.2019 r.,
9) Wydarzenia – Promocja PDE w ramach spotkań dot. Programu Czyste Powietrze, Garwolin,
05.04.2019 r.,
10) Wydarzenia - Szkolenie warsztatowe dla Energetyków Gminnych, Ostrołęka, 30.06.2020 r.,
11) Wydarzenia - Szkolenie warsztatowe dla Energetyków Gminnych, Radom, 23.09.2020 r.,
12) Wydarzenia - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, Poznań,
11.10.2019 r.,
13) Wydarzenie - Szkolenia "Czyste Powietrze", Warszawa, 09.09.2020 r.
15

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta
polegały na:






oznaczeniu pokojów doradców energetycznych,
oznaczeniu dokumentów dotyczących realizacji projektu,
oznaczeniu zakupionego sprzętu oraz mebli,
umieszczeniu informacji o realizowanym projekcie na podstronie internetowej Beneficjenta,
przekazywaniu osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt
uzyskał dofinansowanie.

Ponadto, ustalono że:
 informacje umieszczone na tablicach informacyjnych zawierają: nazwę Beneficjenta, tytuł
i cel projektu, obowiązujący zestaw logo a także adres portalu www.mapadotacji.gov.pl,
 zamieszczone znaki i informacje na każdej tablicy są czytelne, w łatwy sposób można
zapoznać się z jej treścią,
 tablice informacyjne wykonano z trwałych materiałów,
 Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, w tym
z Funduszu Spójności i Programu umieszczając na dokumentach znak Funduszy Europejskich
z nazwą Programu oraz znak Unii Europejskiej z nazwą Fundusz Spójności,
 na podstronie internetowej Beneficjenta widnieją informacje dotyczące: celu projektu,
planowanych efektów, wartości projektu oraz wysokości wkładu funduszy Europejskich,
 podstrona internetowa została oznaczona zestawieniem znaków złożonych ze znaku Funduszy
Europejskich z nazwą programu oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą funduszu.
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze.
5. SPRAWDZENIE SPOSOBU
Z REALIZACJĄ PROJEKTU.

ARCHIWIZACJI

DOKUMENTACJI

ZWIĄZANEJ

Oceny dokonano na podstawie dokumentów przekazanych podczas kontroli na miejscu oraz oględzin
w siedzibie Beneficjenta.
Dobór próby:
Próbkowania nie stosowano. W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano funkcjonującą
u Beneficjenta procedurę archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Projektu, która została
określona w § 14 ust. 1-3 oraz ust. 6-11 Umowy o dofinansowanie. Zasady wynikające z ust. 1-3 oraz
ust. 6-11 w odniesieniu do WFOŚiGW w Warszawie (Partnera projektu) zostały określone w § 18 ust.
2 Umowy o partnerstwie.
Podczas kontroli ustalono, że w WFOŚiGW w Warszawie obowiązują wewnętrzne przepisy
krancelaryjno-archwialne określone w Instrukcji Kancelaryjnej11, Jednolitym rzeczowym wykazie akt12
oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego13.
We wprowadzonej Zarządzeniem nr 46/2020 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30.12.2020 r.14 procedurze archiwizacji
wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu zawarto informacje na temat czasu
przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu, w szczególności wskazano, że przedmiotowa
dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z zapisami § 18 ust 2 Umowy o partnerstwie
przez okres wskazany w rozporządzeniu 1303/2013.

Instrukcja Kancelaryjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 31.03.2015 r.
12
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 31.03.2015 r.
13
Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 31.03.2015 r.
14
Zarządzenie nr 46/2020 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
30.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedur w WFOŚiGW w Warszawie dotyczących wykonywania zadań w ramach umowy
o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu (…).
16
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Na podstawie oględzin miejsca przechowywania dokumentacji projektowej, potwierdzono,
że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność,
poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, zgodnie z wymogami określonymi w § 14
Umowy o dofinansowanie.
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień w badanym obszarze.
6. WERYFIKACJA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z § 4 PKT 15-19
UMOWY
O
PARTNERSTWIE
NA
RZECZ
REALIZACJI
PROJEKTU
PN.: „OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA
PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE” W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.3.
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, ZAWARTEJ
W DNIU 28.04.2016 R.
Beneficjent zobowiązał się do wypełnienia poniższych działań:
 wprowadzenia i stosowania w trakcie realizacji Projektu odpowiednich działań
zapobiegających konfliktowi interesów,
 stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich
procesach związanych z realizacją Projektu,
 zobowiązanie do upublicznienia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego
sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości,
 zobowiązanie do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych
oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu
nadużyć finansowych.15
Podczas kontroli ustalono, iż Beneficjent wprowadzonymi Zarządzeniem nr 46/2020 wewnętrznymi
regulacjami16 wywiązał się z nałożonego obowiązku w zakresie procedur przeciwdziałaniu
konfliktowi interesów, zapobieganiu korupcji i nadużyć finansowych oraz odpowiedniego
postępowania w przypadku ich wykrycia.
W celu stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania WFOŚiGW
w Warszawie wprowadził Zarządzeniem nr 30/2020 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2020 r. wewnętrzny
dokument pn.: Kodeks etyki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent upublicznił na swojej stronie internetowej, informacje
o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości
lub nadużyć
finansowych,
poprzez
odnośnik
do
strony
internetowej:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/. W przekazanych oświadczeniach
doradcy energetyczni oświadczyli, iż zostali poinformowani o ww. mechanizmie.
Potwierdzono, iż Beneficjent posiada wewnętrzne procedury dot. szacowania ryzyka wystąpienia
nadużyć finansowych oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania
wystąpieniu nadużyć finansowych.17
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze.

Zgodnie z § 4 PKT 15 -16 ORAZ 21-23 Umowy o Partnerstwie.
Procedury w WFOŚiGW w Warszawie dotyczące wykonywania zadań w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu
pn. „Ogólnopolski system wsparcia do sektora publicznego, mieszkaniowego oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Zarządzenie nr 46/2020 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedur w WFOŚiGW w Warszawie
dotyczących wykonywania zadań w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu (…).
17
Zarządzenie nr 22/16 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
30.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, zastąpione : Zarządzenie nr 2/2020 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 7.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
17
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7. WERYFIKACJA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW POROZUMIENIA W SPRAWIE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z REALIZACJI POIiŚ 2014-2020.
Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych18 w ramach zbiorów:
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020),
 Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z PO IiŚ 2014-2020 (CST).
Weryfikacji poddano dane zawarte w:
 Informacji o zapewnieniu przez Partnera (WFOŚiGW w Warszawie) odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, umożliwiających należyte zabezpieczenia danych
osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO,
 Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach PO IiŚ 20142020 (dalej: Ewidencja PO IiŚ 2014-2020),
 Rejestrze kategorii czynności przetwarzania w WFOŚiGW w Warszawie,
 Rejestrze czynności przetwarzania danych w WFOŚiGW w Warszawie.
Dobór próby:
Stwierdzono, że w Ewidencji PO IiŚ 2014-2020 prowadzonej przez WFOŚiGW w Warszawie
widnieje 12 upoważnień, wobec tego próbkowania nie stosowano, weryfikacji podlegały wszystkie
obowiązujące upoważnienia.
W przypadku rejestru kategorii czynności przetwarzania, rejestru czynności przetwarzania danych,
informacji o zapewnieniu przez Partnera (WFOŚiGW w Warszawie) odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, próbkowania nie stosowano, weryfikacji podlegała cała zawartość
dokumentów.
Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że WFOŚiGW w Warszawie:
 posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
w tym w szczególności Politykę Ochrony Danych Osobowych w WFOŚiGW, Instrukcję
Zarządzania Systemami Informatycznymi i Regulamin Ochrony Danych Osobowych,
 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, któremu powierzono zadania związane z dbałością
o przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych,
 przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych
w systemie,
 nie powierzał innym podmiotom przetwarzania danych osobowych w zbiorze POIiŚ 20142020 w ramach realizacji projektu,
 prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (Ewidencji
PO IiŚ 2014-2020), która zawiera daty nadania i ustania uprawnień,
 Ewidencja PO IiŚ 2014-2020 jest prowadzona w sposób ciągły,
 do przetwarzania danych osobowych w zbiorze POIiŚ 2014-2020 dopuszczeni są wyłącznie
pracownicy WFOŚiGW w Warszawie, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia
do ich przetwarzania (z zastrzeżeniem uchybień opisanych poniżej),
 wydane przez WFOŚiGW w Warszawie swoim pracownikom upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych w zbiorze POIiŚ 2014-2020 są zgodne ze wzorem takiego upoważnienia
określonego przez Instytucję Zarządzającą,
 WFOŚiGW w Warszawie prowadzi Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP),
który jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych

Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 z dnia 31.01.2019 r.
18
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(tzw. RODO19), (z zastrzeżeniem uchybień opisanych poniżej), natomiast dane zawarte
w RKCP nie są na bieżąco aktualizowane,
 WFOŚiGW w Warszawie zamieścił klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 i 14
RODO na swojej stronie internetowej.
Reasumując należy stwierdzić, że WFOŚiGW w Warszawie, któremu powierzono przetwarzanie
danych osobowych, przetwarza te dane co do zasady zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
oraz postanowieniami zawartego Porozumienia, za wyjątkiem stwierdzonych uchybień.
Ustalenia: Stwierdzono następujące uchybienia w badanym obszarze:
1) W zakresie Ewidencji PO IiŚ 2014-2020 brak daty ustania uprawnień.
2) Rejestr kategorii czynności przetwarzania nie jest na bieżąco aktualizowany:
 w kolumnie pn. „Nazwa i dane kontaktowe administratora” widnieją nieaktualne informacje.
W rejestrze prowadzonym przez WFOŚiGW w Warszawie w roli administratora danych
wskazano Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tymczasem, na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r.20 administratorem zbiorów POIiŚ 2014-2020 i CST jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, tj.: Minister Funduszy i Polityki
Regionalnej. Obecnie, administratorem zbiorów POIiŚ 2014-2020 i CST jest Minister
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
 w kolumnie pn.: „inspektor ochrony danych” wskazano niewłaściwy adres mailowy,
jest iod@miir.gov.pl a powinien być adres mailowy aktualnego administratora danych
osobowych, tj.: Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zalecenia:
Lp. Punkt w części
informacji
pokontrolnej
1.
7) Weryfikacja
przestrzegania
przepisów
porozumienia w
sprawie
przetwarzania
danych osobowych
z realizacji POIiŚ
2014-2020
2.
7) Weryfikacja
przestrzegania
przepisów
porozumienia w
sprawie
przetwarzania
danych osobowych
z realizacji POIiŚ
2014-2020

Podsumowanie
ustalenia

Zalecenia
pokontrolne

W Ewidencji PO
IiŚ 2014-2020
brak daty ustania
uprawnień

W Ewidencji PO IiŚ
2014-2020 należy
uzupełnić daty ustania
uprawnień.

Termin
realizacji
zalecenia
Niezwłocznie

Stopień
ważności21
średni

Należy na bieżąco
Niezwłocznie średni
uaktualniać Rejestr
kategorii czynności
przetwarzania, w tym:
uaktualnić dane w
kolumnie „Nazwa i
dane kontaktowe
administratora” oraz w
kolumnie „inspektor
ochrony danych”.
Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach
niepodjęcia odpowiednich działań: 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Rejestr kategorii
czynności
przetwarzania nie
jest na bieżąco
aktualizowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dalej zwane „RODO”
20
w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
21
hierarchia: wysoki, średni, niski
19
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Pouczenie:
Zgodnie z Podrozdziałem 4.1 Załącznika nr 1 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację
POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, do wydanej
informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłosić pisemne zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.
Zastrzeżenia należy przekazać instytucji kontrolującej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji pokontrolnej. W takim wypadku dokumentacja podlega ponownej weryfikacji.
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