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INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI nr 11/2019

Nr działania:
1.3.3 POIiŚ

Projekt nr POIS.01.03.03-00-0001/15 pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 

publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 

ul. Solskiego 3, 

71-323 Szczecin

Termin kontroli: 

02.09.2019 r. – 27.09.2019 r., w siedzibie beneficjenta (partnera) 2 – 6 września 2019 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.

Tryb kontroli:
Kontrola planowa

Nazwa i adres jednostki kontrolującej:
Biuro Kontroli i Audytu 



Ministerstwo Klimatu1 

ul. Wawelska 52/54, 

00-922 Warszawa

Skład Zespołu Kontrolującego:

1. Pani Beata Sosińska - kierownik Zespołu Kontrolującego, 

2. Pan Jakub Kurowski - członek Zespołu Kontrolującego,

3. Pani Katarzyna Tatkiewicz - członek Zespołu Kontrolującego

Podstawy Prawne:
1. Art. 22 ust.2 pkt 2) podpunkt b) oraz art. 23 Ustawy z01.07.2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1146 ze zm.);

2. Podrozdział 2.4.1 Rozdziału IV Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację 

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych 

rozliczeń, zatwierdzonych 29.11. 2017 r.;

3. § 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” zawarta 03.03.2016 r. pomiędzy Ministrem Energii 

a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

4. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla 

sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej 

oraz OZE” w ramach działa 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 

zawarta 28.04.2016 r. ze zm.

Zespołowi Kontrolującemu wyjaśnień udzielali pracownicy zaangażowani w realizację Projektu 

Doradztwa Energetycznego Poddziałania 1.3.3. POIiŚ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

W ramach niniejszej kontroli zastosowano następujące techniki kontroli:

1. Analiza dokumentów źródłowych związanych z projektem,

2. Przeprowadzenie rozmów wyjaśniających z pracownikami,

3. Zastosowanie list sprawdzających dotyczących badanego zakresu.

1. Weryfikacja informacji o postępie w realizacji projektu.

1 Funkcje Instytucji Pośredniczącej pełni Ministerstwo Klimatu na mocy porozumienia z 15.04.2020 r. pomiędzy 
Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrem Klimatu oraz Ministrem Aktywów Państwowych w 
sprawie powierzenia Ministrowi Klimatu zadań Instytucji Pośredniczącej programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013.



Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące dokumenty źródłowe:

 Wniosek o dofinansowanie projektu,

 Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego 

dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej oraz OZE” w ramach działa 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014 – 2020, zawarta 28.04.2016 r. ze zm.;

 Umowa 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” zawarta 03.03.2016 r. pomiędzy Ministrem 

Energii a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, zwany dalej Projektem Doradztwa 

Energetycznego (PDE) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014 – 2020, poddziałanie 1.3.3.

Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci doradców, składającej się z zespołów doradców 

świadczących usługi w poszczególnych województwach. Działania doradcze skierowane są do instytucji 

publicznych, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Jednym z głównych zadań Projektu Doradztwa Energetycznego jest bieżące identyfikowanie lokalnych 

barier przy tworzeniu i wdrażaniu przez gminy planów gospodarki niskoemisyjnej oraz pomoc władzom 

lokalnym przy ich likwidowaniu lub ograniczaniu.

NFOŚiGW, jako Beneficjent działania 1.3.3, pełni rolę Partnera Wiodącego projektu. Dla realizacji 

Projektu Doradztwa Energetycznego przyjęto formułę projektu partnerskiego, co umożliwiło włączenie 

do współpracy Partnerów w regionach, głównie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz Województwo Lubelskie.

Zgodnie z § 9 pkt 2 Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Ogólnopolski system wsparcia 

doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej oraz OZE” w ramach działa 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014 – 2020, zawartej 28.04.2016 r. ze zm. zadania Partnerów to m.in.:

 bieżące diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa odbiorców końcowych z lokalnego rynku 

i podejmowanie stosownych działań,

 opracowanie planu działań doradczych w ramach Projektu (zróżnicowanie oferty i rodzajów 

wsparcia w zależności od województwa),



 zapewnienie aktywnej współpracy z gminami z regionu przy realizacji celów Projektu, 

w tym tworzenie grup tematycznych związanych z efektywnością energetyczną i OZE 

dla poszczególnych gmin, 

 zapewnienie realizacji celów Projektu dla danego regionu,

 promowanie osiągnięć Projektu.

 opracowanie planu usług oferowanych w ramach Projektu (zróżnicowanie usług w zależności 

od województwa), 

 zapewnienie warunków organizacyjnych i lokalnych zasobów kadrowych do efektywnej 

realizacji Projektu, 

 należyte przygotowanie dokumentów do wniosków o płatność, 

 raportowanie do NFOŚiGW zbiorczej informacji z wykonanych zadań Doradców.

Zgodnie z § 9 pkt 3 ww. Umowy zadania Doradców Energetycznych to m.in.:

 doradztwo w zakresie przygotowania, weryfikacji, wdrożenia, monitorowania planów gospodarki 

niskoemisyjnej (dalej PGN)

 doradztwo dotyczące przygotowania i wdrożenia inwestycji w obszarze efektywności 

energetycznej, OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej; 

 udział w obsłudze platformy wymiany doświadczeń i budowanie bazy wiedzy (best practices);

 przygotowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorządu 

terytorialnego, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych 

przedsiębiorców; 

 udostępnianie informacji o możliwych źródłach finansowania w obszarze efektywności 

energetycznej oraz OZE;

 zgłaszanie zapotrzebowania na organizację szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji,

 przygotowywanie raportów zgodnie ze schematem opracowanym przez Partnera Wiodącego;

 weryfikacja audytów energetycznych.

Zgodnie z § 15 pkt 11 ww. Umowy, Partnerzy są zobowiązani do realizacji wskaźników Projektu 

na poziomie określonym w załączniku nr 4 do Umowy o partnerstwie, a także do realizacji wskaźników 

raportowania pracy Doradców Energetycznych zgodnie z okresowymi ustaleniami z Partnerem 

Wiodącym. Zgodnie z zapisami Umowy o partnerstwie Partner Wiodący monitoruje realizację Projektu, 

a w szczególności osiąganie wskaźników Projektu oraz wskaźników raportowania pracy Doradców 

Energetycznych.

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy o dofinansowanie, beneficjent (Partner Wiodący) zobowiązał 

się do osiągnięcia wartości wskaźników produktu i rezultatu, który obrazuje poniższa Tabela nr 1. 

W tabeli przedstawiono również dane na temat realizacji wskaźników przez Partnera projektu 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wg. stanu na 31.07.2019 

r.



Tabela nr 1. Stopień realizacji wskaźników przez Partnera projektu Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie.

Nazwa 

wskaźnika

Jednostka 

miary

Wartość docelowa Rok 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej

Wartość osiągnięta na 

dzień przeprowadzania 

czynności kontrolnych tj. 

31.07.2019 r.  przez 

Partnera (WFOŚiGW w 

Szczecinie)

Wskaźniki produktu

Liczba 

udzielonych 

konsultacji

Szt.
50.000 w tym WFOŚiGW 
Szczecin 2 744 

2023 2 108 -  76,8%

Liczba planów 

gospodarki 

niskoemisyjnej 

(PGN) objętych 

wsparciem 

doradczym

Szt. 1200 w tym WFOŚiGW 

Szczecin 108
2023 108 – 100%

Liczba 

utworzonych 

platform 

internetowych w 

zakresie 

wymiany 

doświadczeń

Szt. 1 dla projektu 2023 Zbudowanie platformy 

internetowej należy do 

zadania Partnera 

Wiodącego (§ 9 pkt 7 

Umowy o partnerstwie) – 

platforma została 

uruchomiona przez 

NFOŚiGW

Wskaźniki rezultatu

Liczba inwestycji 

w zakresie EE i 

OZE objętych 

wsparciem 

doradczym

Szt. 800 w tym WFOŚiGW 

Szczecin 52
2023 47 – 90,4%

Liczba 

przeszkolonych 

Osoby 85 w tym WFOŚiGW 2023 Wskaźnik realizowany przez 

Partnera Wiodącego (§ 9 pkt 



doradców 

energetycznych 

przygotowanych 

do prowadzenia 

usług 

doradczych.

Szczecin 57 1 Umowy o partnerstwie) – 

przeszkolono 38 (80,8%) 
doradców gminnych z 

obszaru działania 

WFOŚiGW Szczecin

Źródło: Opracowanie własne Zespołu kontrolującego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu 

(Załącznik nr 8) oraz raportów pracy poszczególnych doradców energetycznych.

Wskaźnik: Liczba udzielonych konsultacji stanowi narastającą sumę przekazanych przez Doradców 

udzielonych opinii, porad lub wyjaśnień w sprawie związanej z tematyką Projektu. Wskaźnik ten jest 

liczony poprzez sumowanie liczby konsultacji udzielonych w biurze, poza biurem doradcy 

oraz za pomocą nośników danych (mail, pismo). Informacje zawarte w raportach zaliczane 

są jednokrotnie.

Dla każdej z przeprowadzonych konsultacji sporządzany jest opis, który zostaje uwzględniany 

w raportach przesyłanych przez Partnera (Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie) do Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w NFOŚiGW, bezpośrednio 

przez danego doradcę jak i zbiorczo. W raportach poszczególni doradcy zawierają również dane 

dotyczące udzielonej konsultacji (np. przebieg konsultacji, najważniejsze ustalenia, nazwę odbiorcy, 

itp.) 

Każda z udzielonych konsultacji jest potwierdzana przez odbiorcę konsultacji w jednej z następujących 

form: podpis na liście przeprowadzonych konsultacji, która stanowi załącznik do raportu potwierdzający 

skorzystanie z usług doradcy w ramach Projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby Projektu. Kopia korespondencji elektronicznej przekazywana 

jest przez Partnera - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

do Partnera Wiodącego – NFOŚiGW. Jedną z form dokumentowania działań doradczych jest również 

Notatka z działań doradczych sporządzana przez każdego Doradcę w Raporcie z działań doradczych. 

Treść Notatki jest potwierdzona wydrukami korespondencji mailowej z działań doradczych. 

Ww. dokumentacja jest raportowana do Partnera Wiodącego do 5 dnia każdego miesiąca. 

Przekazywane dane dotyczą miesiąca poprzedzającego (narastająco). Zespół kontrolujący potwierdził 

na losowo wybranej próbie terminowość raportowania wybranych doradców (lipiec 2018 r., wrzesień 

2018 r., grudzień 2018 r. oraz luty 2019 r.). Potwierdzono, że raportowanie odbywa się terminowo.  

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji poprawności dokumentowania udzielonych konsultacji. 

Wybrano losowo każdą z trzech form udzielanych konsultacji ( w biurze doradcy, poza biurem doradcy, 



za pomocą nośników) przez każdego z 4 doradców. Potwierdzono, że Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie gromadzi w formie elektronicznej i papierowej 

dokumentację związaną z realizacją przedmiotowego wskaźnika (tj. m.in. zestawienia porad 

telefonicznych, listy odbiorców konsultacji, notatki z udzielonego wsparcia doradczego).

Wskaźnik: Liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym 
stanowi liczbę planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), które zostały objęte wsparciem w ramach 

realizacji Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 

oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE na etapach przygotowania, 

weryfikacji, wdrażania lub monitorowania PGN.

Źródłem danych dotyczących realizacji wskaźnika są raporty z pracy doradców, Listy sprawdzające 

do oceny PGN w ramach Projektu podpisywane przez doradcę oraz zaświadczenie o poprawności 

PGN. Dokument ten wydawany jest po zakończeniu oceny PGN (pismo potwierdzające wypełnienie 

wymagań zaświadczenia o wydaniu pozytywnej opinii dla danego PGN, celem przedstawienia 

przez wnioskodawców przy ubieganiu się o dofinansowanie z środków UE w ramach konkursów).

Raporty z pracy doradców przesyłane są jako zbiorcza informacja dotycząca wskaźników produktu 

przez poszczególnych doradców do Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w NFOŚiGW 

wraz z elektroniczną wersją dokumentacji potwierdzającej realizację wskaźnika. 

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji poprawności danych na podstawie zestawień pracy doradców 

w okresie lat 2016 – lipiec 2019 r. tj. losowo wybrane po 2 Listy sprawdzających do oceny PGN 

wraz z dokumentacją wydawaną po ocenie PGN przez każdego z 4 doradców. 

Potwierdzono, że Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

gromadzi w formie elektronicznej ww. dokumentację związaną z realizacją przedmiotowego wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu: Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym.

Źródłem danych na temat liczby inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym 

są raporty Doradców, obrazujące ich pracę w regionie. Wskaźnik dotyczy objęcia wsparciem doradczym 

inwestycji w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Doradcy w treści 

notatek zawartych w raportach, zamieszczają opis danej inwestycji. Realizacja wskaźnika 

monitorowana jest w podziale indywidualnym, w odniesieniu do każdego z Doradców, w podziale 

na dane województwo oraz w skali ogólnopolskiej, dla całego Projektu.

Ustalenia:

Nie stwierdzono nieprawidłowości 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).



Badana populacja dokumentów:

Zespół Kontrolujący zweryfikował w trakcie czynności kontrolnych dokumenty związane z realizacją 

projektu w badanym zakresie.

Weryfikacja oryginalnej dokumentacji, którą beneficjent przedstawił IP we wnioskach o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-21 - POIS.01.03.03-00-0001/15-22, została dokonana na próbie 

dobranej w sposób celowo - losowy. W dobranej próbie uwzględniono wszystkie kategorie wydatków 

przedstawionych we wnioskach o płatność. Wylosowano wydatki z poszczególnych kategorii wydatków 

o najwyższej wartości. Włączono do próby wydatek zgłoszony przez Departament Funduszy 

Europejskich do wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-23 (wniosek w trakcie weryfikacji 

przez DFE) jako wydatek wątpliwy (faktura nr 1873/2019).

Tabela nr 2: Próba dokumentów poddana kontroli

Kategoria/
Podkategoria wydatków

Nr 
dokumentu

Nazwa towaru lub usługi/ 
opis zrealizowanego zadania

Kwota 
wydatków 
kwalifikowalny
ch (zł)

Inne kategorie wydatków – 
Wynagrodzenia Doradców 
Energetycznych i pracowników 
merytorycznych JRP

2/2019

WFOŚiGW w Szczecinie 

01.2019/wynagrodzenie 

doradców

50.882,27 zł.

Inne kategorie wydatków – 
Wynagrodzenia Doradców 
Energetycznych i pracowników 
merytorycznych JRP

1/2019

WFOŚiGW w Szczecinie 

wynagrodzenie doradców/ 

nagroda roczna za rok 2018
48.234,04 zł.

Inne kategorie wydatków – 
Podróże służbowe 68/S/2019

WFOŚiGW w SZCZECINIE, 

Podróż służbowa w dniach 5-

6.02.2019r. udział doradcy 

DE16/6 w Warsztatach dla 

Doradców Energetycznych, 

prowadzonych przez 

571,90 zł.



przedstawicieli MPiT i 

dotyczących zmian w ustawie 

z 06.12.2018r., o wsparciu 

termomodernizacji i remontów. 

Warszawa 06.02.2019r. 

NFOŚiGW.

Inne kategorie wydatków – 
podnoszenie kompetencji 136/V/01/19

WFOŚiGW w SZCZECINIE, 

prenumerata prasy branżowej, 

specjalistycznej dla DE na rok 

2019, "Przegląd Komunalny", 

"Energia i Recykling". Umowa 

o systematyczną dostawę 

prasy zawarta z Garmond 

Press S.A (Dostawca), nr 

umowy wewnętrzny nadany 

przez WFOŚiGW nr 61/2018 

z 21.12.2018r., oraz zlecenie 

nr BS/ZO/KK/221/223/18 z 

21.12.2018r.

427,68 zł.

Inne kategorie wydatków – 
szkolenia gminnych 
energetyków

475/2019

WFOŚiGW w SZCZECINIE, 

usługa cateringowa, wynajem 

pokoi hotelowych oraz sali 

konferencyjnej na potrzeby 

szkolenia dla Energetyków 

Gminnych w dniach 15-

17.01.2019 r., i 22-

24.01.2019r. Umowa nr 

1/2019 z 02.01.2019 r. 

pomiędzy WFOŚiGW w 

Szczecinie i Sea Development 

Sp. z o.o. Protokół zdawczo-

odbiorczy z 24.01.2019r. 

Szkolenie zostało 

przeprowadzone w Hotel 

Baltic Plaza medi SPA & fit 

43.064,00 zł.2

2 Wydatek został tymczasowo wyłączony z wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-23 
i zakwalifikowany jako wątpliwy.



Kołobrzeg.

Działania informacyjne i 
promocyjne - Działania 
promocyjne i informacyjne w 
zakresie JRP i Partnerów

876/2018

WFOŚiGW w SZCZECINIE, 

Zakup dwóch kompletów 

materiałów wystawienniczych 

służących do promocji i 

informacji w zakresie 

Doradztwa Energetycznego 

Projektu. Zakup zgodny z 

postępowaniem w trybie 

ogłoszenia o zamówieniu 

publicznym z 09.10.2018r. 

Umowa nr 40/2018 z 

23.10.2018r. Wykonawca 

Display Expo Sp.J.

11.436,54 zł. 

Działania informacyjne i 
promocyjne - Działania 
promocyjne i informacyjne w 
zakresie JRP i Partnerów

600/2018

WFOŚiGW w SZCZECINIE, 

Obsługa cateringowa 

05.06.2018 r. dla uczestników 

konferencji zorganizowanej w 

ramach Projektu Doradztwa 

Energetycznego, na temat 

"Czyste powietrze Twojego 

regionu". 

7.500,00 zł.

Inne kategorie wydatków – 
podróże służbowe

1873/2019

Zakwaterowanie Doradców 

Energetycznych w dniach 11-

14.03.2019 r. oraz 18-

21.03.2019 r. z pełnym 

wyżywieniem w ramach 

przeprowadzonego szkolenia 

Doradców Gminnych.

7.244,00 zł.

Zakup nieruchomości –najem 
powierzchni biurowej – Doradcy 
i pracownicy merytoryczni JRP

9/01/2018

Najem lokalu biurowego 

w Szczecinie za styczeń 2018 

r. 

886,99 zł.

Zakup środków trwałych i 
wartości niematerialnych i 
prawnych nie zainstalowanych 

F/18/05/043/S

Zakup zestawów mobilnych  

z licencjami dla Doradców 

Energetycznych.

29.962,80 zł.



na stałe w projekcie - 
wyposażenie stanowisk pracy 
Doradców i pracowników 
merytorycznych, JRP – laptopy 
wraz z oprogramowaniem

Inne kategorie wydatków – 
Pozostałe wydatki 
administracyjne dla Doradców i 
pracowników merytorycznych 
JRP

18033101363

57

Usługa telefoniczna w marcu 

2018r. Umowa nr 

2018/0034/NFK z 

21.02.2018r. zawarta 

pomiędzy NFOŚiGW w 

Warszawie, WFOŚiGW w 

Szczecinie i Polkomtel Sp. z 

o.o.,

359,80 zł.

Inne kategorie wydatków – 
Podnoszenie kompetencji

FV06/48/2018/

F

Udział Doradcy 

Energetycznego 16/1, w V 

Bałtyckim Forum 

Ekologicznym w Kołobrzegu. 

Tematyka Forum 

"Innowacyjna Europa w duchu 

GOZ", w dniach 20-22 

czerwca 2018r. 

930,00 zł.

Źródło: Opracowanie własne Zespołu kontrolującego na podstawie danych przedstawionych przez beneficjenta 

we wnioskach o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-21 - POIS.01.03.03-00-0001/15-22.

Faktura VAT nr 136/V/01/19 z 13.02.2019 r. wystawiona przez „GARMOND PRESS” S.A. za zakup 
prenumeraty prasy branżowej specjalistycznej dotyczącej efektywności energetycznej – 
„Przegląd Komunalny” oraz „Energia i Recykling”. Wartość faktury brutto wynosi 6.833,80 zł, w 
tym wartość wydatku kwalifikowanego w wysokości 427,68 zł.

Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące oryginały dokumentów źródłowych:

 Faktura nr 136/V/01/19 z 13.02.2019 r. wraz załączonym opisem;

 wyciąg bankowy potwierdzający przelew należności na rachunek bankowy wystawcy faktury 

14.02.2019 r.;

 Umowa o systematyczną dostawę prasy nr 61/2018 z 21.12.2018 r. zawarta pomiędzy WFOŚiGW 

w Szczecinie a Garmond Press S.A.;

 Zamówienie/zlecenie do umowy nr BS/ZO/KK/221/223/18 z 21.12. 2018 r.

W wyniku weryfikacji ww. dokumentacji potwierdzono, że:



 poniesione wydatki związane z zakupem prenumeraty prasy branżowej są kosztem kwalifikowanym 

projektu i zostały poniesione w ramach kategorii wydatku Inne kategorie wydatków – podnoszenie 

kompetencji;

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-22;

 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności; 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzona 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).

Na podstawie dokumentacji sprawy ustalono, że:

 umowa o systematyczną dostawę prasy nr 61/2018 z 21.12. 2018 r. została zawarta na czas 

określony tj. od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;

 kwalifikowana wartość wydatku dotyczy zakupu prasy dla Doradców Energetycznych 

zatrudnionych w biurze Koszalin; 

 szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 6 833,80 zł netto, wobec czego 

WFOŚiGW w Szczecinie nie był zobligowany do stosowania zapisów rozdziału 6.5.1 6.5.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020.

 potwierdzono prawidłowość metodologii wyliczenia wydatku kwalifikowanego, tj. kwota wydatku 

dotyczy zakupu w 2019 r. prasy „Przegląd Komunalny” oraz „Energia i Recykling”.

Ustalenia:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

Faktura nr 475/2019 z 24.01. 2019 r. za zakup usługi cateringowej, wynajem pokoi hotelowych 
oraz wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem na potrzeby przeprowadzenia szkolenia 
dla Energetyków Gminnych w ramach projektu w terminach 15-17 stycznia 2019 r. i 22-24 
stycznia 2019 r. Wartość dokumentu brutto 43.064,00 zł., w tym wartość wydatku 
kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto.

Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące oryginały dokumentów źródłowych:

 Faktura 475/2019 z 24.01. 2019 r. wraz załączonym opisem;

 wyciąg bankowy potwierdzający przelew należności na rachunek bankowy wystawcy faktury 

30.01. 2019 r.;



 Umowa nr 1/2019 z 02.01. 2019 r. zawarta pomiędzy WFOŚiGW w Szczecinie – a Sea 

Development Sp. z o.o.;

 Protokół zdawczo – odbiorczy z 24.01.2019 r.;

 Program szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych;

 Dokumentacja z postępowania zakupowego (wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z 07.12.2018 r. zatwierdzony przez głównego księgowego oraz Prezesa 

Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, zapytanie ofertowe z 12.12.2018 r., wydruku e-mail zapytań 

ofertowych skierowanych do 3 wykonawców, 1 odpowiedź na zapytanie ofertowe, Protokół 

zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z 27.12.2018 r. zatwierdzony przez 

Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie);

 Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 euro – Załącznik do zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie 

nr 11/2014 z 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości 

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Regulamin zmieniano 

kolejno Zarządzeniem Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie nr 24/2014 z 01.09.2014 r., 

nr 40/2015 z 22.07.2015 r. oraz nr 9/2017 z 03.07.2017 r.).

Zespół kontrolujący na podstawie Protokołu zamówienia publicznego z 27.12.2018 r. ustalił, że wartość 

zamówienia oszacowano 07.12.2018 r. na kwotę 130.230,00 zł. brutto. Umowa nr 1/2019 z 02.01.2019 

r. z wykonawcą zamówienia została zawarta na kwotę 93.948,00 zł. brutto. 

Zgodnie z zapisami § 11 Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Ogólnopolski system 

wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach działania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014 – 2020, warunkiem uznania wydatków za kwalifikowane jest poniesienie ich zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 6.5.2 ww. Wytycznych udzielenie zamówienia w ramach projektu przez 

beneficjenta następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku zamówień o wartości 

przekraczającej 50 tysięcy zł. netto. 

Zespół kontrolujący ustalił, że WFOŚiGW w Szczecinie udzielił przedmiotowego zamówienia 

z pominięciem zasady konkurencyjności o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 z 07.07.2017 r polegającej 

m.in. na konieczności upublicznienie zapytania ofertowego poprzez jego umieszczenie w bazie 

konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim 

komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –wysłaniu zapytania ofertowego 

do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 

wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie 

internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę, lub stronie internetowej wskazanej przez właściwą 

instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie.



Powyższe stanowi naruszenie zapisów rozdziału 6.5.2 pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 z 07.07.2017 r., zgodnie z którym w celu spełnienia zasady 

konkurencyjności należy upublicznić zapytanie ofertowe.

Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności, 

a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego –wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech 

potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego 

zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, 

o ile posiada taką stronę, lub stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną 

umowy o dofinansowanie.

Ocena zapisów Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro – Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW 

w Szczecinie nr 11/2014 z 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o 

wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro została dokonana 

w treści opinii pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej nr POIS.01.03.03-U/17/19 i POIS.01.03.03-

A/17/19, w związku z powyższym odstąpiono od weryfikacji przedmiotowej procedury. 

Ustalenia:

WFOŚiGW w Szczecinie udzielił zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności o której mowa 

w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 

polegającej m.in. na konieczności upublicznienie zapytania ofertowego poprzez jego umieszczenie 

w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim 

komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –wysłaniu zapytania ofertowego 

do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 

wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie 

internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę, lub stronie internetowej wskazanej przez właściwą 

instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie.

Informacja o korektach finansowych:

Powyższe naruszenie pozwala na zidentyfikowanie nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013 r. ze zmianami). 



Zgodnie z definicją zawartą w przedmiotowym przepisie nieprawidłowość indywidualna oznacza każde 

naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające 

z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma 

lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym 

wydatkiem.

Zdaniem IP powyższe naruszenie mogło wywrzeć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie 

go nieuzasadnionym wydatkiem, tak więc w pełni wyczerpuje definicję nieprawidłowości. Naruszenie 

to wynikło z działania lub zaniechania Beneficjenta, mogło zatem ograniczyć konkurencję, 

a co za tym idzie mogło mieć wpływ na wynik przedmiotowego postępowania i mogło spowodować 

potencjalną szkodę w budżecie ogólnym UE.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 stwierdzenie wystąpienia 

nieprawidłowości powoduje powstanie obowiązku podjęcia przez właściwą instytucję odpowiednich 

działań o których mowa w ust. 9 i 11 niniejszego artykułu.

Art. 24 ust. 9 wyżej przywołanej ustawy zobowiązuje instytucję zatwierdzająca wniosek o płatność 

do dokonania pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność 

złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo. 

Wartość pomniejszenia ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29.01.2016 r. 

w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 

nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia.3

Jak wynika z § 5 przedmiotowego rozporządzenia w przypadku gdy skutki finansowe stwierdzonej 

nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, rozproszone, trudne do oszacowania (a z takimi 

przypadkami mamy w przedmiotowej kontroli do czynienia) poziom pomniejszenia należy ustalić 

w oparciu o stawkę procentową wskazaną w Załączniku do tegoż rozporządzenia. 

Zidentyfikowane naruszenie przez beneficjenta zapisów rozdziału 6.5.2 pkt 10 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 z 07.07.2017 r.  zostało opisane w pkt 3, 

kolumna 5 pkt 1 jako niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie 

z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Dla powyższej nieprawidłowości stawka korekty wynosi 100% i została ona ustalona w oparciu o zapis 

kolumny 3. 

Faktura nr 1873/2019 z 18.03.2019 r. za zakup usługi hotelowej dla doradców energetycznych z 
pełnym wyżywieniem. Wartość dokumentu brutto 7.244,00 zł., w tym wartość wydatku 
kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto.

3 (Dz.U. z 2017 r. poz. 615 z późn. zm.)



Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące oryginały dokumentów źródłowych:

 Faktura 1873/2019 z 18.03.2019 r. wraz załączonym opisem;

 wyciąg bankowy potwierdzający przelew należności na rachunek bankowy wystawcy faktury 

08 .03.2019 r. (na podstawie faktury proforma nr 13/2019 z 07.03.2019);

 Program szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych.

Ustalenia:

Zespół kontrolujący ustalił, że przedmiotowy wydatek został poniesiony w związku z zakwaterowaniem 

i wyżywieniem Doradców Energetycznych, będących pracownikami WFOŚiGW w Szczecinie 

którzy realizowali szkolenie dla Energetyków Gminnych w dniach: 12-14 i 19-21 marca 2019 r.

Na podstawie wyjaśnień Jednostki kontrolowanej, przedstawionych 08.01. 2020 r. (na etapie zgłaszania 

zastrzeżeń do informacji pokontrolnej) oraz opisu do faktury wraz z załącznikiem - Program szkolenia 

ustalono, że wydatki poniesione na podstawie faktury nr 1873/2019 dotyczyły tego samego szkolenia, 

które było zrealizowane przez WFOŚiGW w Szczecinie w związku z zawartą Umową nr 1/2019. 

W ocenie Zespołu kontrolującego w przedmiotowym przypadku doszło do nieuprawnionego wyłączenia 

stosowania zasady konkurencyjności o której mowa w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020.

W cenie Kontrolujących zamówienie na usługę hotelową wraz z wyżywieniem mogło zostać wykonane 

przez jednego wykonawcę w tym samym czasie. Uzasadnieniem tego stanowiska jest fakt, że usługi 

w ramach faktury nr 1873/2019 zostały zakupione u tego samego wykonawcy, który realizował Umowę 

nr 1/2019 z 02.01.2019 r. Obie usługi dotyczyły zakwaterowania i wyżywienia Doradców 

Energetycznych, którzy prowadzili szkolenie Energetyków Gminnych którym zakupiono w tym samym 

czasie, tą samą usługę cateringową wraz z zakwaterowaniem u tego samego wykonawcy. 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że wydatki poniesione w ramach faktury nr 1873/2019 

stanowią koszt niekwalifikowany projektu nr POIS.01.03.03-00-0001/15 z powodu naruszenia zasad 

o których mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 

2014-2020.

W związku z tym, że Beneficjent poniósł również wydatki na podstawie faktury nr 303/2019 w związku 

z zakwaterowaniem i wyżywieniem Doradców Energetycznych będących pracownikami WFOŚiGW 

w Szczecinie, którzy realizowali szkolenie dla Energetyków Gminnych również w dniach: 15-17 i 22-24 

stycznia 2019 r, a wydatki te dotyczyły również tego samego szkolenia, które było zrealizowane przez 

WFOŚiGW w Szczecinie w związku z zawartą Umową nr 1/2019, koszt wydatku kwalifikowalnego 

wynikający z przedmiotowej faktury należy uznać za niekwalifikowalny projektu nr POIS.01.03.03-00-

0001/15 z powodu naruszenia zasad o których mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020.



Faktura VAT nr 876/2018 z 13.11.2018 r. wystawiona przez Display Expo Sp. J. za zakup dwóch 
kompletów materiałów wystawienniczych służących do promocji i informacji w zakresie 
Doradztwa Energetycznego Projektu. Wartość faktury brutto wynosi 11.436,54 zł, w tym wartość 
wydatku kwalifikowanego równa kwocie wydatku brutto.

Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące oryginały dokumentów źródłowych:

 Faktura nr 876/2018 z 13.11.2018 r. wraz załączonym opisem;

 wyciąg bankowy potwierdzający przelew należności na rachunek bankowy wystawcy faktury w dniu 

30 listopada 2018 r.;

 Umowa nr 40/2018 z 23.10.2018 r. zawarta pomiędzy WFOŚiGW w Szczecinie a Display Expo Sp. 

J.

 Protokół przekazania z 13.11.2018 r. do umowy nr  40/2018 z 23.10.2018 r.

 Dokumentacja z postępowania zakupowego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, protokół 

z ustalenia wartości zamówienia nr BS/ZO/KC/0601/0003/2018, wniosek o rozpoczęcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 09.10.2018 r. zatwierdzony przez głównego 

księgowego oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, Ogłoszenie o zamówieniu 

z 10.10.2018 r., Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 19.10.2018 r. 

4 oferty );

 Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 euro – Załącznik do zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie 

nr 11/2014 z 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości 

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Regulamin zmieniano 

kolejno Zarządzeniem Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie nr 24/2014 z 01.09.2014 r., 

nr 40/2015 z 22.07.2015 r. oraz nr 9/2017 z 03.07.2017 r.).

W wyniku weryfikacji ww. dokumentacji potwierdzono, że:

 poniesione wydatki związane z zakupem dwóch kompletów materiałów wystawienniczych służących 

do promocji i informacji w zakresie Doradztwa Energetycznego Projektu są kosztem kwalifikowanym 

projektu i zostały poniesione w ramach kategorii wydatku Działania Informacyjne i promocyjne – 

Działania promocyjne i informacyjne w zakresie JRP i Partnerów;

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-21;

 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności; 

 dokument został sprawdzony 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).

Na podstawie dokumentacji sprawy ustalono, że:

 umowa o zakup dwóch kompletów materiałów wystawienniczych służących do promocji 

i informacji w zakresie Doradztwa Energetycznego Projektu nr 40/2018 z 23.10.2018 r. została 

zawarta na kwotę 11.436,54 zł. brutto; 

 szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 7.909,56 zł. netto, wobec czego 

WFOŚiGW w Szczecinie nie był zobligowany do stosowania zapisów rozdziału 6.5.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020.

Ustalenia:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

Faktura VAT nr 600/2018 z 05.06.2018 r. wystawiona przez Gabriela Giluń Usługi Gastronomiczne 
za zakup usługi cateringowej w dniu 5 czerwca 2018 r. dla uczestników konferencji 
zorganizowanej w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego na temat „Czyste powietrze 
Twojego regionu”. Wartość faktury netto wynosi 7.500,00 zł, w tym wartość wydatku 
kwalifikowanego równa kwocie wydatku netto.

Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące oryginały dokumentów źródłowych:

 Faktura nr 600/2018 z 05.06.2018 r. wraz załączonym opisem, wraz z fakturą korygującą 

nr 2/1/2019 z 05.06.2019 r. (skorygowano błędnie ustaloną stawkę podatku VAT);

 wyciąg bankowy potwierdzający przelew należności na rachunek bankowy wystawcy faktury 

18.06.2018 r.;

 agenda konferencji,

 OT nr 008/18,

 Umowa nr 17/2018 z 24.05.2018 r. zawarta pomiędzy WFOŚiGW w Szczecinie a Gabriela Giluń 

Usługi Gastronomiczne;

 Dokumentacja z postępowania zakupowego (wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z 18.04.2018 r. zatwierdzony przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW 

w Szczecinie, Protokół zamówienia publicznego z 23.05.2018 r.,  Zapytanie ofertowe o cenę, 3 

oferty Ogłoszenie o zamówieniu z 10.10.2018 r., Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z 19.10.2018 r. 4 oferty wraz z zapytaniami ofertowymi skierowanymi 

za pośrednictwem e-mail);

 Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 euro – Załącznik do zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie 

nr 11/2014 z 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości 

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Regulamin zmieniano 



kolejno Zarządzeniem Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie nr 24/2014 z 01.09.2014 r., nr  

40/2015 z 22.07.2015 r. oraz nr 9/2017 z 03.07.2017 r.).

W wyniku weryfikacji ww. dokumentacji potwierdzono, że:

 poniesione wydatki związane za zakup usługi cateringowej 0.06.2018 r. dla uczestników konferencji 

zorganizowanej w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego na temat „Czyste powietrze Twojego 

regionu” są kosztem kwalifikowanym projektu i zostały poniesione w ramach kategorii wydatku 

Działania Informacyjne i promocyjne – Działania promocyjne i informacyjne w zakresie JRP 

i partnerów;

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-21;

 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności; 

 dokument został sprawdzony 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).

Na podstawie dokumentacji sprawy ustalono, że:

 umowa nr 17/2018 z 24.05.2018 r. za zakup usługi cateringowej 05.06.2018 r. dla uczestników 

konferencji zorganizowanej w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego na temat „Czyste 

powietrze Twojego regionu”. została zawarta na kwotę 7.500,00 zł. brutto; 

 szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 7.500,00 zł. brutto wobec czego 

WFOŚiGW w Szczecinie nie był zobligowany do stosowania zapisów rozdziału 6.5.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020.

Ustalenia:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

Faktura VAT nr 9/01/2018 z 04.01.2018 r. wystawiona przez GBS Nieruchomości SP. z o.o. 
na najem lokalu biurowego w Szczecinie przy ul. Partyzantów 3/3, stanowiącej lokal użytkowy 
o powierzchni łącznej 180,28 m2 za miesiąc styczeń 2018 r. Wartość faktury brutto wynosi 
12.300,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego w wysokości 886,99 zł.

Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące oryginały dokumentów źródłowych:

 Faktura nr 9/01/2018 z 04.01.2018 r. wraz załączonym opisem;



 wyciąg bankowy potwierdzający przelew należności na rachunek bankowy wystawcy faktury 

24.01.2018 r.;

 Umowa najmu powierzchni biurowej nr 15/2016 z 01.03.2016 r. zawarta pomiędzy WFOŚiGW 

w Szczecinie a GBS Nieruchomości Sp. z o.o.

W wyniku weryfikacji ww. dokumentacji potwierdzono, że:

 poniesione wydatki dotyczą najmu powierzchni biurowej dla dwóch doradców energetycznych. 

Na podstawie umowy najmu powierzchni biurowej nr 15/2016 z 01.03.2016 r. ustalono, 

że wynajmowany lokal składa się z 9 pomieszczeń, kuchni i WC o powierzchni łącznej 180,28 m2. 

Doradcy energetycznie zajmowali pokój o powierzchni 10, 87 m2. Zespół kontrolujący potwierdził 

prawidłowość wyliczenia kwoty wydatku kwalifikowanego, tj. koszt wynajmu 1 pokoju dla doradców 

energetycznych został wyliczony proporcjonalnie do ogólnej powierzchni wynajmowanego lokalu. 

Pozostałe powierzchnie wspólne zostały wyliczone w sposób proporcjonalny do ogólnej ilości osób 

zajmującej wynajmowaną powierzchnię. 

 poniesione wydatki są kosztem kwalifikowanym projektu;

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-21;

 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności; 

 dokument został sprawdzony 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).

Ustalenia:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

Delegacja krajowa – polecenie wyjazdu służbowego nr 68/S/2019 z 29.01.2019 r. związana 

z wyjazdem doradcy energetycznego w celu uczestnictwa w szkoleniu dla doradców energetycznych 

prowadzone przez przedstawicieli MPiT z ustawy z 06.12.2018 o zmianie ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów w dniach 05-06.02.2019 r. Wartość dokumentu brutto 571,90 zł., w tym 

wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto.

Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące oryginały dokumentów źródłowych:

 Polecenie wyjazdu służbowego nr 68/S/2019 z 29.01.2019 r. wraz z rachunkiem kosztów 

podróży,



 Opis przedmiotowego dokumentu, 

 Agenda warsztatów dla Doradców Energetycznych, 

 Oświadczenie do rozliczenia podróży zrealizowanej na podstawie polecenia wyjazdu służbowego 

dotyczące posiłków zapewnionych w czasie trwania delegacji,

 Załączonych biletów PKP i ZTM, 

 Potwierdzenie rezerwacji hotelu MDM na czas pobytu i udziału w szkoleniu doradcy 

energetycznego,

 Faktura VAT nr 3/1750/19 z 05.02.2019 za pobyt w Hotelu MDM w Warszawie,

 Potwierdzenie  wykonania operacji finansowej przez BGK z 11.02.2019 r. na rzecz Doradcy 

Energetycznego w ramach rozliczenia delegacji do Warszawy,

 Dowód księgowy: RDG-DE 2019/00017 Rozliczenie delegacji gotówkowych (DE) PWS-

68/S/2019/M.Lidwin z 21.02.2019 r.  

W wyniku weryfikacji ww. dokumentacji potwierdzono, że:

 poniesione wydatki związane z kosztem delegacji służbowej dla doradcy energetycznego w celu 

uczestnictwa w szkoleniu dla doradców energetycznych prowadzone przez przedstawicieli MPiT 

z ustawy z dnia 06.12.2018 o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

są kosztem kwalifikowanym projektu. W ramach kategorii wydatków Inne kategorie wydatków – 

Podróże służbowe do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in. zwrot kosztów podróży służbowej 

doradcy energetycznego 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 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-22;

 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności; 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty;

 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).

Ustalenia:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

Faktura VAT nr F/18/05/043/S z 28.05.2018 r. wystawiona przez „KONCEPT” Sp. z o.o. za zakup 
Laptopa typu Lenovo X270, Stacji dokującej Lenovo ThinkPad Ultra Dock 90-W, Monitor LCD 
AOC E2475PWJ, Licencja na pakiet biurowy, Licencja na oprogramowanie antywirusowe. 
Wartość faktury brutto wynosi 29 962,80 zł, która jest równa wysokości wydatku 
kwalifikowanego.

Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące oryginały dokumentów źródłowych:



 Faktura nr F/18/05/043/S z 28.05.2018 r. wraz z opisem,

 Protokół przekazania zestawów mobilnych z 29.05.2018 r. dostarczonych zgodnie z zawartą 

NFOiŚiGW  Umową nr 2018/0027/NFK z 15.02.2018 r. (dla WFOSiGW Szczecin , ilość zestawów 

4);

 Przyjęcie środka trwałego OT 003/18 z 25.05.2018r. (Laptop LENOVO THINKPAD X270 + licencja 

bazowa, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe, stacja dokująca Lenovo ThinkPad Ultra 

Dock 90-W, monitor LCD AOC E2475PWJ ) x 12;

 Umowa 2018/0027/NFK z 15.02.2018 r. zawarta pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie 

(działającym w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik WFOŚiGW), a także Województwa 

Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, a „KONCEPT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kopia) wraz 

z załącznikami;  

 Aneks nr 1 z 30.04.2018 r. do Umowy nr 2018/0027/NFK z 15.02.2018 r.;

 Potwierdzenie wykonania operacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego - przelew należności 

na rachunek bankowy kontrahenta 27.06.2018 r 

W wyniku weryfikacji ww. dokumentacji potwierdzono, że:

 poniesione wydatki związane były z zakupem laptopów typu Lenovo X270, stacji dokującej 

Lenovo ThinkPad Ultra Dock 90-W, monitorów LCD AOC E2475PWJ, licencji na pakiet biurowy, 

licencji na oprogramowanie antywirusowe (sprzęt został zakupiony dla 4 osób – Doradców 

energetycznych zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020 dz.1.3 poddz.1.3.3). Wydatek 

poniesiony w ramach kategorii wydatków Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych nie zainstalowanych na stałe w projekcie - wyposażenie stanowisk pracy Doradców 

i pracowników merytorycznych, JRP – laptopy wraz z oprogramowaniem;

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-21;

 poniesione wydatki zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy nr 2018/0027/NFK z  

15.02.2018 r.; Aneksu nr 1 z 30.04.2018 r. zawartymi pomiędzy NFOŚiGW (działającym 

w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik WFOŚiGW udzielonego w Porozumieniu 

z  23.10.2017 r.), a „KONCEPT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta została 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 

z  2017 r. poz. 1579 ze  zm.),

 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności; 

 faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym formalnym i rachunkowym 

(08.06.2018 r.), oraz zatwierdzono do zapłaty (nie wskazano daty),

 płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto dostawcy wskazane w Umowie 

(tj. zgodnie z postanowieniami umowy),



 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),

 w opisie faktury wskazano numer umowy nr 2018/0027/NFK z 15.02.2018 r.; Aneksu 

nr 1 z 30.04.2018 r. zawartymi pomiędzy NFOŚiGW (działającym w imieniu własnym oraz jako 

pełnomocnik WFOŚiGW udzielonego w Porozumieniu z 23.10.2017 r.), a „KONCEPT” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a WFOSiGW w Szczecinie Umowa zawarta w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z ustawą z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

ze zm.). Zamówienie zostało przeprowadzone przez Partnera Wiodącego NFOŚiGW.

 Oryginały dokumentacji z postępowania zakupowego znajduje się w siedzibie Partnera 

Wiodącego projektu Doradztwa Energetycznego – NFOŚiGW.

Ustalenia:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

Faktura VAT nr 1803310136357 z 03.04.2018 r.  wystawiona przez POLKOMTEL Sp. z o.o. 
za usługi telekomunikacyjne dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, ul: Solskiego 3, 71-323 Szczecin. Wartość faktury brutto wynosi 359,80 zł.

Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące oryginały dokumentów źródłowych:

 Faktura VAT nr 1803310136357 03.04.2018 r. wraz z opisem,

 Umowa nr 2018/0034/NFK z 21.02.2018 r. zawarta pomiędzy POLKOMTEL Sp. z o.o. 

a NFOŚiGW, a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie  wraz z załącznikami,

 Aneks nr 1 z 14.03.2018 r do Umowy nr 2018/0034/NFK zawartej 21.02.2018 r.

 Zbiorowy formularz Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 18A0005057 

z 02.03.2018 r.

W wyniku weryfikacji w/w dokumentacji potwierdzono, że:

 poniesione wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, za okres od 01.03.2018 r. 

do 31.03.2018 r. dla pracowników – Doradców energetycznych zaangażowanych w realizację POIiŚ 

2014-2020 dz.1.3 poddz.1.3.3 stanowią koszt kwalifikowany projektu nr POIS.01.03.03-00-0001/15 

i zostały poniesione w ramach kategorii wydatków: „Inne kategorie wydatków–Pozostałe wydatki 

administracyjne dla Doradców i pracowników Merytorycznych JRP”,

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-22;

 poniesione wydatki zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy nr 2018/0034/NFK z  

21.02.2018 r.; 

 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności; 



 faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym (07.09.2018 r.), formalnym 

i rachunkowym (07.09.2018 r.) oraz zatwierdzona do zapłaty (nie wskazano daty zatwierdzenia 

wydatku);

 płatność za fakturę została dokonana 07.09.2018 r., w treści mowy nr 2018/0034/NFK § 4 ust 6 

wskazano, że płatność za fakturę powinna nastąpić w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, 

faktura wpłynęła do WFOŚiGW w Szczecinie w dniu 6 września 2018 r., więc termin płatności 

upływał 27.09.2018 r., tj. 20 dni przed terminem wskazanym w Umowie;

 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);

 w opisie faktury wskazano numer Umowy 2018/034/NFK z 21.02.2018 r. (wraz z Aneksem 

nr 1 z 14.03.2018r. oraz Aneksem nr 2 z dn. 22.03.2018r.) zawartą przez NFOŚiGW z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej z dostawcą usług POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie.

Umowa z dostawcą usług została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego. Oryginały dokumentacji z postępowania zakupowego znajdują 

się w siedzibie Partnera Wiodącego projektu Doradztwa Energetycznego – NFOŚiGW, który realizował 

przedmiotowe zamówienie.

Ustalenia:

Płatność za fakturę została dokonana 07.09.2018 r., w treści mowy nr 2018/0034/NFK § 4 ust 6 

wskazano, że płatność za fakturę powinna nastąpić w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, faktura 

wpłynęła do WFOŚiGW w Szczecinie 06.09.2018 r. , więc termin płatności upływał 27.09.2018 r., tj. 20 

dni przed terminem wskazanym w Umowie.

Faktura nr FV/06/48/2018/F z 29.06.2018 r. za uczestnictwo doradcy energetycznego 
w V Bałtyckim Forum Ekologicznym. Wartość dokumentu netto/brutto 930,00 zł, w tym wydatki 
kwalifikowalne 930,00 zł.

Weryfikację przeprowadzono w oparciu o:

 faktura VAT nr FV/06/48/2018/F z 29.06.2018 r. wraz załączonym opisem za udział w V Forum 

Ekologicznym w Kołobrzegu w dniach 20-22 czerwca 2018 r. wystawiona przez Fundację Pro 

Terra,

 agenda/program V Forum Ekologicznego w Kołobrzegu na temat „ Innowacyjna Europa w duchu 

GOZ”,

 dowód księgowy RZB 1806/00058 potwierdzający księgowanie faktury VAT nr FV/06/48/2018/F, 

 wydruk z operacji z systemu BGK potwierdzający przelew należności na rachunek bankowy 

wystawcy faktury 18.06.2018 r.,

 formularz zgłoszeniowy udziału doradcy energetycznego w V Bałtyckim Forum Ekologicznym 

w Kołobrzegu. 



W wyniku weryfikacji ww. dokumentów ustalono, że:

 poniesione wydatki dotyczyły kosztu udziału doradcy energetycznego w V Forum Ekologicznym 

w Kołobrzegu, które odbyło się w dniach 20-22 czerwca 2018 r. Wydatek ten jest kosztem 

kwalifikowanym projektu w ramach kategorii wydatków Inne kategorie wydatków – Podnoszenie 

kompetencji. Do ww. kategorii zalicza się m.in. usługi związane z przygotowaniem, organizacją 

i przeprowadzeniem szkoleń dla doradców energetycznych, koszty udziału w specjalistycznych 

spotkaniach i konferencjach wraz z materiałami szkoleniowymi, zakwaterowania i cateringu,

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-21,

 wydatek poniesiono w okresie kwalifikowalności; 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty, 

 płatność za fakturę została dokonana na konto wystawcy faktury na podstawie zgłoszenia udziału,

 w tytule przelewu podano ww. zgłoszenie udziału w forum,

 w opisie faktury wskazano numer umowy o dofinansowanie projektu doradztwa energetycznego 

pozycje harmonogramu i kategorię wydatku,

 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),

 dowód księgowy RZB 1806/00058 nr ewidencyjny 18/06/0217 z 03.07.2019 r. potwierdza ujęcie 

w księgach rachunkowych WFOŚiGW w Szczecinie operacji gospodarczej polegającej 

na obciążeniu kosztów usług obcych kwotą 930,00 zł tytułem udziału doradcy energetycznego w V 

Bałtyckim Forum Ekologicznym.

Lista płac nr 01- DE/01/2019 z 02.01.2019 r. wynagrodzenia osobowe za styczeń 2019r. wypłacone 
4 doradcom energetycznym nr 2/2019 zaangażowanych w realizację projektu w ramach poddz. 
1.3.3 POIiŚ. Wartość dokumentu brutto 50 882,27 zł., w tym wartość wydatku kwalifikowanego 
równa kwocie wydatków brutto.

Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące oryginały dokumentów źródłowych:

 rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem nr 2/2019,

 strukturę zaangażowania pracowników WFOŚiGW w Szczecinie w realizację zadań związanych 

z „ogólnopolskim systemem wsparcia doradczego dla sektora publicznego mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w ramach podziałania 1.3.3 

POIS 2014-2020;

 lista płac nr 01- DE/01/2019 z 02.01.2019 r.,

 dowód księgowy PK DE/01/2019 nr ewidencyjny 19/01/0267 z 13.02.2019 r. potwierdzający ujęcie 

w księgach rachunkowych operacji gospodarczej polegającej na obciążeniu kosztów wynagrodzeń 



i składek ZUS w kwotach wynikających z dowodów źródłowych (lista płac nr 01-DE/01/2019 

i naliczenie składek ZUS),

 wydruki z operacji z systemu BGK potwierdzające przelewy wynagrodzeń  na rachunki 4 doradców 

energetycznych,

 wydruki z operacji z systemu BGK potwierdzające przelewy składek ZUS i zaliczki na podatek 

dochodowy,

 umowy o pracę;

 listy obecności za styczeń 2019 r.

 zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz szczegółowe zakresy czynności;

 oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń;

 dokumentacja potwierdzająca spełnienie przez poszczególnych doradców energetycznych 

wymagań i kompetencji wynikających z opisów stanowisk pracy tj.: dokumentacja potwierdzająca 

staż pracy w dziedzinie związanej ze świadczonymi usługami doradczymi oraz odpowiedni poziom 

wykształcenia,

 zarządzenie nr 407/2018 r. Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie z 20.07.2018 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

 zarządzenie nr 17/2018 r. Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie z 07.09.2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

 uchwała nr 12/2016 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zasad wynagradzania pracowników, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

 uchwała nr 34/2019 z 17.04.2019 r. Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zasad wynagradzania pracowników 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

W wyniku analizy ww. dokumentów potwierdzono, że:

 wynagrodzenia za styczeń 2019 r. doradców energetycznych zostały wypłacone zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w WFOŚiGW w Szczecinie,

 wysokość wynagrodzeń doradców energetycznych za styczeń 2019 r. jest zgodna z obowiązującą 

tabelą wynagrodzeń pracowników WFOŚiGW w Szczecinie, w której wskazano maksymalną 

wysokość mnożnika wynagrodzeń i określono kwotę bazową wynikającą z Obwieszczeniu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z 07.01.2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r,

 wynagrodzenia za styczeń 2019 r. doradców energetycznych nie przekraczają maksymalnej 

wysokości wynagrodzenia na ww. stanowisku pracy określonej w załączniku nr 1 do zasad 

wynagradzania pracowników WFOŚiGW, które obowiązywały w styczniu 2019 r.,



 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

POIS.01.03.03-00-0001/15-22,

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,

 lista płac nr 01-DE/01/2019 została wygenerowana w systemie Prolan IAS 24.01.2019 r., 

 ww. dokument został zatwierdzony pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym 

oraz przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu; na dokumencie brak dat dokonania 

ww. czynności sprawdzających i zatwierdzających,

 wysokość składek ZUS ustalono na podstawie wydruku dodatkowego z 24.01.2019 r. do listy 01-

 E/01/2019, który jest odpowiednikiem Raportu Miesięcznego dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA,

 każdy z doradców energetycznych posiada wymagane doświadczenie zawodowe i kompetencje 

określone w opisach stanowisk pracy, co ustalono na podstawie okazanych certyfikatów 

poświadczających zdanie egzaminu w ramach projektu „Ogólnopolskiego systemu wsparcia 

doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej i OZE”,

 zakresy czynności doradców energetycznych zatrudnionych w WFOŚiGW w Szczecinie są zgodne 

z charakterem pracy i obowiązkami, które realizują doradcy energetyczni,

 wysokość wydatków stanowiąca koszty kwalifikowalne składa się z wynagrodzeń brutto 4 doradców 

energetycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy a ich wysokość 

wynika z obowiązujących w tym zakresie regulacji tj. Ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych ( Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 ze zm.)

 kwoty wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy przekazane przelewami 

doradcom, do ZUS są zgodne z dokumentami źródłowymi (umowy o pracę 4 doradców 

energetycznych, lista płac za styczeń 2019 r., naliczenie składek ZUS),

 składki ZUS i potrącone doradcom zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały 

przekazane w obowiązujących terminach (do 5 i 20 dnia następnego miesiąca po dacie wypłaty 

wynagrodzeń, w analizowanym przypadku przelewy zrealizowano przed terminem 31.01.2019 r.),

 dowód księgowy PK DE/01/2019 nr ewidencyjny 19/01/0267 z 13.02.2019 r. potwierdza ujęcie 

w księgach rachunkowych WFOŚiGW w Szczecinie operacji gospodarczej polegającej 

na obciążeniu kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w kwotach wynikających z dowodów źródłowych 

(lista płac nr 01-DE/01/2019 i naliczenie składek ZUS).

Ustalenia:

1. Na liście płac nr 01-DE/01/2019 wygenerowanej w systemie Prolan IAS 24.01.2019 r. widnieją 

adnotacje o sprawdzeniu dokumentu  pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym 

oraz o zatwierdzeniu go przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu bez dat dokonania 

ww. czynności sprawdzających i zatwierdzających.

2. Przelewy składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały dokonane 

przed terminami wynikającymi z odrębnych przepisów (art. 47 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.) i art. 38 ust. 1 



Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 

ze zm.). W przypadku składek ZUS obowiązują jedynie terminy graniczne, których nie wolno 

przekroczyć, co wskazywałoby, że nie ma przeciwwskazań, aby wpłaty dokonać 

z wyprzedzeniem.  Z uwagi jednak na zapis w art. 44 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach 

publicznych stanowiący m.in., że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy 

i oszczędny, oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; przedterminowe 

dokonywanie płatności składek ZUS jest niecelowe i sprzeczne z zasadą gospodarności.

Lista płac nr 01-NR/01/2019 z 14.01.2019 r., nagroda roczna za 2018 r. wypłacona 4 doradcom 
energetycznym zaangażowanym w 100% w realizację projektu w ramach poddz. 1.3.3 POIiŚ. 
Wartość dokumentu brutto 48 234,04 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego równa kwocie 
wydatku brutto.

Weryfikacja została dokonana w oparciu o:

 rozliczenie środków finansowych związanych z wypłatą nagrody rocznej nr 1/2019,

 lista płac nr 01-NR/01/2019 z 14.01.2019 r.,

 wydruki z operacji z systemu BGK potwierdzające przelewy wynagrodzeń na rachunki 4 doradców 

energetycznych,

 oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń,

 uchwała nr 12/2016 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zasad wynagradzania pracowników, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 uchwała nr 34/2019 z 17.04.2019 r. Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zasad wynagradzania pracowników, 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 dowód księgowy PK NR/01-NR/01/2019 nr ewidencyjny 19/01/0271 z 12.02.2019 r., 

 wydruki potwierdzające przelewy do ZUS, US.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zasad wynagradzania pracowników WFOŚiGW w Szczecinie 

wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego przez 

pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Przy ustalaniu 

wynagrodzenia rocznego uwzględnia się wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających 

ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 

a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, 

przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Wynagrodzenie roczne jest zmniejszane proporcjonalnie za okres pobierania wynagrodzenia za czas 

choroby oraz zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, ojcowskiego i opiekuńczego.

W wyniku weryfikacji ww. dokumentacji potwierdzono, że:



 na podstawie przedstawionych przez WFOŚiGW w Szczecinie Kart wynagrodzeń doradców 

energetycznych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. (wydruk z systemu księgowego Prolan) 

potwierdzono naliczenie i wypłatę wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w prawidłowej wysokości, 

tj. zgodnie z zasadami obowiązującymi w WFOŚiGW w Szczecinie,

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-22;

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności; 

 lista wypłaty nagród została sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym 

oraz zatwierdzona przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu, 

 wysokość składek ZUS ustalono na podstawie wydruku dodatkowego z 24.01.2019 r. do listy 01-

NR/01/2019, który jest odpowiednikiem Raportu Miesięcznego dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA,

 wysokość wydatków stanowiąca koszty kwalifikowalne składa się z sumy nagród brutto 4 doradców 

energetycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy a ich wysokość 

wynika z obowiązujących w tym zakresie regulacji,

 kwoty nagród, składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy przekazane przelewami doradcom, 

do ZUS są zgodne z dokumentami źródłowymi (lista płac, naliczenie składek ZUS),

 składki ZUS i potrącone doradcom zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały 

przekazane w obowiązujących terminach (do 15 i 20 dnia następnego miesiąca po dacie wypłaty 

wynagrodzeń, w analizowanym przypadku przelewy zrealizowano 31.01.2019 r.),

 dowód księgowy PK DE/01/2019 nr ewidencyjny 19/01/0267 z 13.02.2019 r. potwierdza ujęcie 

w księgach rachunkowych WFOŚiGW w Szczecinie operacji gospodarczej polegającej 

na obciążeniu kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w kwotach wynikających z dowodów księgowych 

– lista 01-NR/01/2019 i naliczenie składek ZUS.

Ustalenia:

1. Przelewy składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2019 r. 

dotyczące nagrody rocznej za 2018 r. zostały zrealizowane przed terminami (odpowiednio 5 i 0 

dni wcześniej) określonymi w Ustawie z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) i Ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1387), co jest sprzeczne z zasadą oszczędności i celowości 

określoną w art. 44 Ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2019 r. poz. 869).

3. Weryfikacja, czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa. 

Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.03.03.00-0001/15 pn. „Ogólnopolski system 

wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE” zawartej 28.04.2016 r. i § 18 umowy o partnerstwie na rzecz 

realizacji ww. projektu z 28.04.2016 r.,WFOŚiGW w Szczecinie, 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 obowiązuje polityka rachunkowości wprowadzona Uchwałą Zarządu 

WFOŚiGW w Szczecinie nr 163/2016 z 04.05.2016 r. z późn. zm. 

Zarządzeniem nr 16/2019 z 28.08.2019 r. Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie w sprawie 

wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości WFOŚiGW w Szczecinie określono zasady 

prowadzenia wyodrębnionej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu 

POIS.01.03.03-00-0001/15.

Potwierdzono, że WFOŚiGW w Szczecinie 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 na wyodrębnionych kontach księgi głównej 

WFOŚiGW w Szczecinie. W systemie księgowym, podczas dekretacji dowodów księgowych, nanosi 

się odpowiedni wyróżnik (77 jako końcowe cyfry numeru konta) przyporządkowujący daną operację 

do projektu POIS.01.03.03-00-0001/15. 

Ustalono, że zapis dotyczący wyodrębnionej ewidencji wprowadzono jako obowiązującą regulację 

w załączniku nr 8 do polityki rachunkowości WFOŚiGW ww. Zarządzeniem Prezesa WFOŚiGW 

z 28.08.2019 r. Zgodnie z wyjaśnieniem Głównego Księgowego WFOŚiGW w Szczecinie wyodrębniona 

ewidencja księgowa obejmuje wszystkie dotychczasowe operacje dotyczące projektu. W przypadku 

zdarzeń, które ewidencjonowano przed datą obowiązywania ww. regulacji przeksięgowano je na konta 

z odpowiednim wyróżnikiem.

WFOŚiGW w Szczecinie udostępnił wydruki zestawień obrotów i sald za lata 2015-2019 dla kont 

o numerach: 010-%%-77, 402-%%-77, 409-%%-077, 404-%%-77, 405-%%-77 odpowiednio: środki 

trwałe, usługi obce, szkolenia, wynagrodzenia i składki ZUS, które potwierdzają stosowanie 

wyodrębnionego kodu numerycznego (wyróżnika) dla operacji księgowych związanych z realizacją 

projektu POIS.01.03.03-00-0001/15.

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. 

Ustalenia:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.



4. Weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.

W trakcie kontroli zweryfikowano działania zrealizowane przez Beneficjenta w okresie 01.01.2018 r.-

31.08.2019 r. w ww. zakresie zgodnie z § 17 umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.03.03-00-

0001/15 z 03.03.2016 r., w oparciu o:

 art. 115-117 i załącznik XII punkt 2.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

 art. 3-5 i załącznika II Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z 28.07.2014 r. 

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów 

z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów 

finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych 

w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych,

 załącznik nr 9 do umowy o dofinansowanie z 03.03 2016 r.,

 umowa o partnerstwie z 28.04.2016 r. pomiędzy NFOŚiGW a partnerami regionalnymi,

 załącznik nr 13 do umowy o partnerstwie z 28.04.2016 r.

Kontrolujący potwierdzili zgodność treści i oznaczeń tablicy informacyjnej na temat projektu 

POIS.01.03.03-00-0001/15 i jego finansowaniu ze środków UE, która znajduje się na drzwiach 

pomieszczenia zajmowanego przez doradców energetycznych w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie, 

z zasadami realizacji działań informacyjno-promocyjnych obowiązującymi dla POIiŚ 2014-2020. 

Ponadto przy recepcji w wejściu do siedziby WFOŚiGW w Szczecinie, na widocznym miejscu 

zainstalowana jest również  tablica informacyjna na temat projektu POIS.01.03.03-00-0001/15.

Ustalono, że WFOŚiGW dysponuje dokumentami poświadczającym poinformowanie pracowników 

o finansowaniu ich wynagrodzeń ze środków UE. W przedłożonych kontrolującym opisach stanowisk 

pracy, podpisanych przez poszczególnych pracowników zatrudnionych w ramach Projektu 

„Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 

oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, widnieje informacja 

o finansowaniu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zaangażowanym w realizację projektu, 

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 

1.3.3. 



Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość oznaczeń zakresów obowiązków, zawartych umów, opisu 

stanowisk pracy. 

Zgodnie z zapisem § 20 pkt. 5 Umowy o Partnerstwie z 28.04.2016 r. pomiędzy NFOŚiGW a partnerami 

regionalnymi Partner wiodący (NFOŚiGW) zobowiązuje się wraz z partnerami do sporządzania planów 

działań informacyjno - promocyjnych dla projektu, które następnie realizowane są przez NFOŚiGW 

i partnerów regionalnych. 

W trakcie kontroli zweryfikowano zestawienie działań informacyjno-promocyjnych zrealizowanych przez 

WFOŚiGW w Szczecinie w okresie od 01.01.2018 r. do 30.08.2019 r. 

Tabela nr 3: Działania informacyjno- promocyjne WFOŚiGW w Szczecinie 

Lp Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość 
docelowa

Wartość 
bieżąca*

Realizacja 
w 
ostatnim 
kwartale

Realizacja 
w 
ostatnim 
miesiącu

1 Liczba audycji 

telewizyjnych lub 

radiowych

szt. 7 9 2 1

2 Liczba publikacji 

prasowych

szt. 12 71 6 0

3 Liczba 

zorganizowanych 

konferencji

szt. 2 11 1 0

4 Liczba materiałów 

informacyjno-

promocyjnych 

(wydawnictwa)

szt. 1 412 3 000 0 0

5 Liczba imprez 

masowych 

(konferencje 

branżowe) z udziałem 

przedstawicieli 

Partnera Wiodącego 

szt. 2 38 0 0



i/lub Partnerów 

Projektu

6 Liczba odwiedzin 

portalu informacyjnego 

oraz kanału 

tematycznego w 

serwisie internetowym 

Youtube

szt. 2 353 0 0 0

*stan na 30.08.2019 r.

Źródło: opracowanie własne ZK 

Rodzaj i ilość prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych wynika z ustaleń z Partnerem 

Wiodącym Projektu-Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

który zaplanował i zlecił działania poszczególnym partnerom projektu. Docelowe wielkości 

poszczególnych działań przyjęto dla wszystkich partnerów na cały okres realizacji projektu na podstawie 

umowy o partnerstwie z 28.04.2016 r - załącznik nr 4 pkt. 6. Jednostka Realizująca Projekt- Partner 

Wiodący – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podzielił zadania w ramach 

działań informacyjno-promocyjnych na poszczególnych partnerów- Wojewódzkie Fundusze Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej proporcjonalnie do ilości zatrudnionych doradców energetycznych 

i liczby obsługiwanych gmin w danym województwie. Zgodnie z informacja uzyskaną w trakcie kontroli 

w NFOŚiGW partner WFOŚiGW otrzymał w trybie roboczym pocztą elektroniczną do realizacji wielkości 

działań info-promo wskazane w ww. tabeli w kolumnie pn. „ wartość docelowa”. 

Zgodnie z ww. wykazem, działania informacyjno-promocyjne koncentrowały się przede wszystkim 

na zwiększeniu świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz edukacji na temat 

rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Działania 

informacyjno-promocyjne realizowano na poziomie krajowym oraz regionalnym za pośrednictwem kilku 

kanałów komunikacji (Internet, wydarzenia, materiały/wydawnictwa drukowane i w formie elektronicznej, 

media), uwzględniając specyfikę i różne typy odbiorców. Działania informacyjno-promocyjne kierowano 

do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych za pośrednictwem 

różnych kanałów komunikacyjnych.

Zweryfikowano wybrane działania:

 dokumentację wydatku dot. udziału doradcy w V Bałtyckim Forum Ekologicznym z czerwca 2018 

r. w ramach kategorii wydatków „Inne kategorie wydatków- Podnoszenie kompetencji”,



 dokumentację wydatku dot. usługi cateringowej z czerwca 2018 r. związanej z przygotowaniem, 

organizacją i przeprowadzeniem konferencji na temat „Czyste powietrze Twojego regionu” 

w ramach projektu poddz. 1.3.3. w ramach kategorii wydatków „Działania informacyjno-

promocyjne – Działanie promocyjne i informacyjne w zakresie JRP i Partnerów”,

 dokumentację wydatków dot. zakupu sprzętu komputerowego z maja 2018 r. w ramach projektu 

poddz. 1.3.3 w ramach kategorii „Zakup środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych 

nie zainstalowanych na stałe w projekcie-Wyposażenie stanowisk pracy doradców 

i pracowników merytorycznych JRP”,

 sprawozdanie z konferencji regionalnej pn.: „Czyste powietrze Twojego regionu” przeznaczoną 

dla JST, MŚP oraz os. fizycznych z powiatu drawskiego, na której omówiono dostępne źródła 

finansowania i PDE. Konferencję zorganizowano w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku 

Pomorskim 28.02.2018 r. ,

 sprawozdanie z konferencji regionalnej dla Beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie możliwości dofinansowania zadań 

i doradztwa energetycznego zorganizowaną w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Ochrony 

Przyrody w Zalesiu 19.02.2019 r.,

 broszurę informacyjną pn. „My doradzamy Ty oszczędzasz” wydaną w nakładzie 1500 szt. 

na temat doradztwa energetycznego i programów dla osób fizycznych, którą opublikowano 

19.04.2018 r.,

 publikację z 18.02.2019 r. w Kurierze Szczecińskim pn. ”My doradzamy Ty oszczędzasz Opis 

Programu Doradztwa Energetycznego na terenie woj. Zachodniopomorskiego”.

Zespół kontrolujący zweryfikował pod kątem oznaczeń ww. losowo wybraną dokumentację papierową, 

w szczególności: faktury, agenda konferencji, umowę na usługę cateringową, umowę na zakup 

laptopów, protokół odbioru sprzętu komputerowego, listy uczestników konferencji, broszurę 

informacyjną, kopię artykułu prasowego. Potwierdzono, że badaną dokumentację oznaczono zgodnie 

z zasadami realizacji działań informacyjno-promocyjnych obowiązującymi dla POIiŚ 2014-2020 

oraz logiem WFOŚiGW w Szczecinie. 

Potwierdzono również właściwe oznaczenie strony internetowej Beneficjenta oraz możliwość uzyskania 

danych na temat liczby osób odwiedzających tą stronę przy pomocy specjalnego licznika.

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Regulacja w § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03-00-0001/15 z 03.03.2016 r. nakłada 

na Beneficjenta obowiązek przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo 

informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją projektu, w szczególności 

dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym merytorycznym, technicznym, procedurami 

zawierania umów z wykonawcami przez okres wskazany w rozporządzeniu 1303/2013 (okres dwóch lat 



od 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków KE w którym ujęto ostateczne wydatki 

dot. zakończonego projektu).

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie obowiązuje 

Zarządzenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie  nr 12/2018 z 13.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego 

rzeczowego wykazu akt, Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W treści 

ww. zarządzenia wprowadzono zmianę w dotychczas obowiązującym Zarządzeniu; § 21 Postępowanie 

z dokumentacją dotyczącą funduszy europejskich wskazuje, iż akta spraw dotyczących realizacji 

programów/projektów finansowanych z funduszy europejskich będą przechowywane zgodnie 

z zapisami zawartymi w umowach dotyczących ich realizacji. 

Zalecenia

L
p.

Punkt 
informa
cji 
pokont
rolnej

Podsumowanie ustalenia Zalecenia pokontrolne Termin 
wdrożenia

Stopień 
ważności

1 2 Na liście płac nr 01-DE/01/2019 

wygenerowanej w systemie Prolan 

24.01.2019 r. stwierdzono brak dat 

dokonania czynności sprawdzających 

i zatwierdzających.

Adnotacje 

na dokumentach 

księgowych  dotyczące 

czynności 

sprawdzających 

i zatwierdzających winny 

być datowane.

Na bieżąco średni

2 2 Przelewy składek ZUS i zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych za styczeń 

2019 r. dotyczące wynagrodzeń za styczeń 

2019 r. i nagrody rocznej za 2018 r. zostały 

zrealizowane przed terminami (odpowiednio 

25 i 20 dni wcześniej) określonymi w 

Ustawie z 13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019 r. 

poz. 300, z późn. zm.) i Ustawie 

z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 

1387).

Nie należy dokonywać 

przedterminowych 

płatności składek ZUS 

i zaliczek na podatek 

dochodowy od osób 

fizycznych.

Na bieżąco wysoki



3 2 Płatność za fakturę została dokonana w dniu 

7 września 2018 r., w treści mowy 

nr 2018/0034/NFK § 4 ust 6 wskazano, że 

płatność za fakturę powinna nastąpić w 

ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, 

faktura wpłynęła do WFOŚiGW 

w Szczecinie 06.09.2018 r. , więc termin 

płatności upływał w dniu 27.09.2018 r., tj. 20 

dni przed terminem wskazanym w Umowie.

Nie należy dokonywać 

przedterminowych 

płatności.

Na bieżąco wysoki

4 2 WFOŚiGW w Szczecinie udzielił 

zamówienia (Umowa nr 1/2019 z 

02.01.2019 r. zawarta pomiędzy WFOŚiGW 

w Szczecinie – a Sea Development Sp. z 

o.o.) z pominięciem zasady 

konkurencyjności o której mowa w 

Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

POIiŚ 2014-2020. 

Realizując kolejne 

postępowania objęte 

obowiązkiem 

stosowania zasady 

konkurencyjności, 

o której mowa 

w Wytycznych należy 

bezwzględnie 

przestrzegać zapisów w 

zakresie odpowiedniego 

upublicznienia zapytania 

ofertowego.

Na bieżąco wysoki

5 2 Wydatki poniesione w ramach faktury 

nr 1873/2019 oraz 303/2019 stanowią koszt 

niekwalifikowany projektu nr POIS.01.03.03-

00-0001/15 z powodu naruszenia zasad 

o których mowa w Rozdziale 6.5.2 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020.

Realizując kolejne 

postępowania objęte 

obowiązkiem 

stosowania zasady 

konkurencyjności, 

o której mowa w należy 

bezwzględnie 

przestrzegać zapisów w 

zakresie odpowiedniego 

upublicznienia zapytania 

ofertowego.

Na bieżąco wysoki

6 2 Naruszenie § 1 ust 1 i § 5 ust. 1 Zarządzenia 

nr 16/2018 Prezesa Zarządu WFOŚiGW z 

05.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia 

Instrukcji w sprawie podróży służbowych 

Należy zwracać uwagę 

na racjonalność 

i zasadność wydawania 

zgód na podróże 

służbowe z miejsca 

Na bieżąco wysoki



pracowników WFOŚiGW w Szczecinie. 

Ujawniono zawyżenie wydatków 

kwalifikowalnych projektu o różnicę kosztów 

podróży samochodem prywatnym na trasie 

Krzywin-Kołobrzeg z kosztami podróży na 

trasie Szczecin-Kołobrzeg. Część wydatków 

z tytułu ww. podróży służbowych w 

wysokości 561,00 zł uznaje się za 

niekwalifikowalne. 

zamieszkania 

pracowników

7 2 Naruszenie rozdz. 6.2 pkt. 3 lit g Wytycznych 

w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 

zawyżenie wydatków z tyt. nieefektywnych i 

nieracjonalnych podróży służbowych 

samochodami prywatnymi o kwotę 3 120,17 

zł.

Należy przeprowadzić 

analizę wszystkich 

wydatków na podróże 

służbowe doradców 

energetycznych 

przedstawionych przez 

WFOŚiGW w Szczecinie 

do refundacji w ramach 

wniosków o płatność pod 

kątem ich racjonalności i  

efektywności oraz 

zgodności z  

obowiązującym 

regulaminem (brak 

uzasadnienia) w celu 

sporządzenia  

ewentualnych korekt 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu lub 

potwierdzenia 

prawidłowości 

wysokości wydatków 

kwalifikowalnych w 

dotychczasowych 

W terminie 3 

miesięcy od 

daty 

otrzymania 

ostatecznej 

informacji 

pokontrolnej

wysoki



wnioskach o płatność.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Ostateczna Informacja pokontrolna z kontroli nr 11/2019 opinia pokontrolna została opracowana, 
zweryfikowany i podpisana zdalnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19 

Beata Sosińska

(kierownik Zespołu Kontrolującego) osoba nieobecna w pracy

Jakub Kurowski

(członek Zespołu Kontrolującego)                                         z dniem 14.02.2020 r. pracownik 

zakończył pracę w Ministerstwie Klimatu

Katarzyna Tatkiewicz

(członek Zespołu Kontrolującego)              Dokument zaakceptowany zdalnie z uwagi na

                                                                                  sytuacje epidemiologiczną – COVID-19 

Małgorzata Keller-Boroszko  
Dyrektor 
Biuro Kontroli i Audytu
/ – podpisany cyfrowo/

Miejsce i data sporządzenia:                                                          Warszawa, dn.08 lipca 2020 r.
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