
BKA-PE.0830.1.2020.PN Warszawa, dnia 27-11-2020r.
1250333.4364659.3448349

INFORMACJA POKONTROLNA 
Z KONTROLI SYSTEMOWEJ nr 5/2020

Nr działania:
1.7 POIiŚ Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Nr poddziałania:
1.7.1 POIiŚ POIS „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych 
w konurbacji śląsko-dąbrowskiej”, oraz „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie 
województwa śląskiego”,
1.7.2 POIiŚ „ Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej”
1.7.3 POIiŚ „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej w województwie śląskim”.
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul Wita Stwosza 5
40-035 Katowice
Termin kontroli: 29 czerwca – 9 października 2020 r.
Zakres kontroli:

1) kontrole projektów zaawansowanych finansowo przed dokonaniem pierwszego 
rozliczenia wydatków,

2) działania podejmowane przez odpowiednią instytucję, w przypadku identyfikacji 
problemów we wdrażaniu projektu,

3) przeprowadzanie kontroli w trakcie realizacji projektu,
4) nadzór nad wdrażaniem rekomendacji pokontrolnych,
5) postępowanie ze zidentyfikowanym podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości 

lub nadużycia finansowego,
6) przygotowanie rocznego podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli,
7) weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania danych 

osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020.
8) sposób wdrożenia zaleceń pokontrolnych wydanych w Informacji Pokontrolnej 

z kontroli systemowej nr 2/2019.
Tryb kontroli:
Kontrola systemowa planowa przeprowadzona w trybie pracy zdalnej.
Nazwa i adres jednostki kontrolującej:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (od 8.10.2020 r., wcześniej Ministerstwo Klimatu)
Biuro Kontroli i Audytu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
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Skład zespołu kontrolującego:

 Paulina Nowicka - Kierownik zespołu
 Katarzyna Rudna - Członek zespołu

Podstawa Prawna:

 art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) (tzw. ustawa wdrożeniowa), 

 rozdział 2.1 Podrozdział 1 Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizacje 
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz 
systemu rocznych rozliczeń (dalej: Zalecenia),

 § 12 ust. 1 Umowy nr 2/MG – WFOŚiGW Katowice/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. 
w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020 z późn. zm.

Zespołowi kontrolującemu wyjaśnień udzielali pracownicy WFOŚiGW w Katowicach.
W ramach niniejszej kontroli zastosowano następujące techniki kontroli:

 analiza dokumentów źródłowych związanych z zakresem kontroli (oryginały złożonych  
Oświadczeń oraz skany dokumentów),

 lista sprawdzająca dotycząca badanego zakresu.
1) kontrole projektów zaawansowanych finansowo przed dokonaniem pierwszego 

rozliczenia wydatków 
Procedura dotycząca kontroli projektów zaawansowanych finansowo znajduje się w Instrukcji 
Wykonawczej IW dla I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.7 WFOŚiGW 
w Katowicach w Podrozdziale 6.3.7 pn. Kontrole projektów zaawansowanych finansowo 
przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków lub zakończonych przed podpisaniem 
umowy (wersje 20-22).

Powyższa procedura jest zgodna z zapisami dotyczącymi kontroli projektów zaawansowanych 
finansowo znajdującymi się w Rozdziale II, podrozdział 2.4.2. Zaleceń dla instytucji 
zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

Ustalenia: 

Instytucja Wdrażająca WFOŚiGW w Katowicach w okresie podlegającym kontroli 
tj. do 30.06.2020 r. nie prowadziła kontroli projektów zaawansowanych finansowo 
(od początku wdrażania POIiŚ 2013-2020) z uwagi na to, że nie było takich projektów. 
W związku z tym Zespół Kontrolujący odstąpił od kontroli przedmiotowego obszaru. Obszar 
ten zostanie skontrolowany w związku z tym w trakcie następnej kontroli systemowej.

Opinia Zespołu Kontrolującego:

WFOŚiGW w Katowicach posiada odpowiednią ścieżkę audytu dotyczącą przeprowadzania 
kontroli projektów zaawansowanych finansowo.
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2) działania podejmowane przez odpowiednią instytucję, w przypadku identyfikacji 
problemów we wdrażaniu projektu 

Działania podejmowane przez Instytucję Wdrażającą w przypadku identyfikacji problemów 
we wdrażaniu projektu z tytułu wykrywania nadużyć finansowych, zapobiegania nadużyciom 
finansowym oraz reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia 
finansowego zostały opisane w pkt. 5) postępowanie ze zidentyfikowanym podejrzeniem 
wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego niniejszej Informacji pokontrolnej.

W niniejszym obszarze badaniu poddano działania Instytucji Wdrażającej w przypadku 
identyfikacji problemów we wdrażaniu projektów w zakresie aneksowania umów 
o dofinansowanie:

 w celu umożliwienia Beneficjentom realizacji projektów i uzyskania wskaźników 
produktu i rezultatu określonych w umowach o dofinansowanie,

 w celu wyeliminowania nieprzewidzianych okoliczności w trakcie realizacji 
projektów, w tym w szczególności zmiany terminów realizacji projektów,

 na skutek zmian finansowych w realizacji projektów w tym w szczególności zmiany 
wydatków ogółem projektów, wydatków kwalifikowalnych i dofinansowaniu projektu,

 rozwiązywanie umów o dofinansowanie w związku z brakiem możliwości realizacji 
projektu lub nieprawidłowościami.

Dobór próby:

Badaniu podlegały projekty poddziałania 1.7.1. oraz 1.7.2., w których w 2019 r. doszło 
do rozwiązania umowy o dofinansowanie na skutek identyfikacji problemów we wdrażaniu 
projektu. Na podstawie przesłanego przez Instytucje Wdrażającą zestawienia stwierdzono, 
że w poddziałaniu 1.7.1. rozwiązano 36 umów, natomiast w poddziałaniu 1.7.2. rozwiązaniu 
uległo 8 umów. W związku z powyższym, na podstawie osądu eksperckiego do kontroli 
wybrano dokumentację dotyczącą rozwiązania dwóch umów. Kontroli podlegały następujące 
umowy: 

 dla poddziałania 1.7.1 umowa o dofinansowanie nr POIS.01.07.01-00-0048/17 zawarta 
ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Gen. Okulickiego 1 w Piekarach Śląskich, 

 dla poddziałania 1.7.2 umowa o dofinansowanie nr POIS.01.07.02-00-0018/16 zawarta 
z TAURON Ciepło Sp. z o.o. 

Ustalenia: 

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że w obydwu badanych przypadkach:

 rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek Beneficjenta, tj.: na podstawie § 21 ust. 1 
Umowy o dofinansowanie,

 Beneficjent wnioskując pisemnie o rozwiązanie umowy podał przyczynę jej 
rozwiązania,

 rozwiązanie umowy nastąpiło po dokonaniu analizy skuteczności wypowiedzenia 
umowy o dofinansowanie,

 IW rozwiązując umowę z Beneficjentem właściwie ustaliła termin jej rozwiązania,
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 IW poinformowało IP o planowanym rozwiązaniu umowy z Beneficjentem podając 
przyczynę rozwiązania umowy, informację o wypłaconych środkach oraz termin 
rozwiązania umowy,

 IW nie musiała odzyskiwać środków, gdyż środki nie zostały wypłacone.

Opinia Zespołu Kontrolującego:

Stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości w badanym obszarze:

IW nie dopilnowała, aby przed rozwiązaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent wypełnił 
obowiązki sprawozdawcze.

W obydwu badanych przypadkach stwierdzono, że IW nie zobligowała Beneficjentów, 
z którymi rozwiązała umowy o dofinansowanie do złożenia sprawozdawczych wniosków 
o płatność (końcowych) w systemie SL2014.  Zgodnie z Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku 
o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 (dalej: Zalecenia WOP) wniosek o płatność Beneficjent składa niezależnie od tego, 
czy deklaruje w nim wydatki czy przedstawia jedynie postęp rzeczowy projektu (wówczas 
przedkładany jest wniosek z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu, w tym 
w szczególności wypełniane jest pole „Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu”). 
Ustalono, że:

 w projekcie nr POIS.01.07.01-00-0048/17 informacja o woli rozwiązania umowy 
o dofinansowanie została zarejestrowana1 w IW w dniu 02.07.2019 r., wskazano datę 
rozwiązania umowy na dzień 01.08.2019 r., tymczasem w systemie SL2014 widnieje 
jako ostatni wniosek o płatność (tzw. sprawozdawczy) wniosek nr 6 za okres od 2019-
03-01 do 2019-05-31 (nr POIS.01.07.01-00-0048/17-006). Beneficjent od 2018 r. 
rozliczał wnioski o płatność w cyklu kwartalnym, zatem brak w systemie SL2014 
wniosku o płatność za okres od 2019-06-01 do dnia rozwiązania umowy, 
tj. do 01.08.2019 r.

 w projekcie nr POIS.01.07.02-00-0018/16 informacja o woli rozwiązania umowy 
o dofinansowanie została zarejestrowana2 w IW w dniu 22.03.2019 r., wskazano datę 
rozwiązania umowy na dzień 21.04.2019 r., tymczasem w systemie SL2014 widnieje 
jako ostatni wniosek o płatność (tzw. sprawozdawczy) wniosek nr 7 za okres od 2018-
11-01 do 2019-01-31 (nr POIS.01.07.02-00-0018/16-007). Beneficjent od 2018 r. 
rozliczał wnioski o płatność w cyklu kwartalnym, zatem brak w systemie SL2014 
wniosku o płatność za okres od 2019-02-01 do dnia rozwiązania umowy, 
tj. do 21.04.2019 r.  

3) przeprowadzanie kontroli w trakcie realizacji projektu 

Procedura dotycząca kontroli w trakcie realizacji projektu znajduje się w Instrukcji 
Wykonawczej IW dla I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.7 WFOŚiGW 
w Katowicach w Podrozdziale 6.3.2 pn. Kontrole realizacji projektów (wersje 20-22).

1 pismo znak: ZGM/DN/0717/124/2019 z dnia 28.06.2019 r.
2 pismo z dnia 22.03.2019 r.
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Powyższa procedura jest zgodna z zapisami dotyczącymi kontroli projektów zaawansowanych 
finansowo znajdującymi się w Rozdziale II podrozdział 2.2 Zaleceń dla instytucji 
zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.
Ustalenia

Zespół Kontrolujący ustalił, że WFOŚiGW w Katowicach zaplanowała w Sektorowym Planie 
Kontroli dla sektora energetyka na rok obrachunkowy od 1 lipca 2019 r. do 30.06.2020 r. 
6 kontroli w trakcie realizacji projektu. Wszystkie kontrole miały zostać zrealizowane 
w II kw. 2020 r. Od 1 kontroli odstąpiono, gdyż beneficjent rozwiązał umowę. Wszczęto 
3 kontrole, lecz zostały one czasowo zawieszone w związku z sytuacją epidemiologiczną 
Covid-19. Zgodnie z informacją przekazaną przy piśmie z dnia 14.10.2020 r., 
znak: FE 5513.0004.2020.KP.AL. 6045 zaległe kontrole z ww. Planu zostaną zrealizowane 
w drugiej połowie. 2020 r.

Poniżej tabela przedstawiająca stan realizacji poszczególnych kontroli na dzień 30.06.2020 r.

Lp. Nazwa i nr projektu Beneficjent Rodzaj kontroli Planowany 
termin kontroli 

(kwartalnie)

Aktualny etap kontroli

1

Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. 
Didura i Zygmunta Starego w 
Piekarach Śląskich 
POIS.01.07.01-00-0098/17

SM w Piekarach 
Śląskich

Kontrola w trakcie 
realizacji projektu. 

II kw. 2020 r. 
Realizacja 
kontroli w 
siedzibie 

kontrolującego 
„zza biurka”.

Kontrola nie została 
jeszcze wszczęta. 

2

Termomodernizacja 
wielorodzinnego budynku 
mieszkaniowego przy Al. 
Bielskiej 91-99 oraz ul. 
Cyganerii 2-8 w Tychach 
POIS.01.07.01-00-0083/17

Wspólnota 
Mieszkaniowa  nr 
2/III Al. Bielska 
91-99 oraz ul. 

Cyganerii 2-8 w 
Tychach

Kontrola w trakcie 
realizacji  projektu

II kw. 2020 r. 
Realizacja 
kontroli w 
siedzibie 

kontrolującego 
„zza biurka”.

Kontrola w trakcie 
realizacji. 

3 Likwidacja niskiej emisji na 
terenie miasta Ruda Śląska 
poprzez przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rudzie Śląskiej budynków 
wielorodzinnych 
wykorzystujących 
indywidualne źródła ciepła. 
POIS.01.07.02-00-0026/16

Węglokoks 
Energia ZCP Sp. 

z o.o.

Kontrola w trakcie 
realizacji  projektu

II kw. 2020 r. 
Realizacja 
kontroli w 
siedzibie 

kontrolującego 
„zza biurka”.

Kontrola w trakcie 
realizacji. 

4 ,,Modernizacja sieci 
ciepłowniczych na terenie 
miasta Ruda Śląska” 
POIS.01.07.02-00-0006/17

Węglokoks 
Energia ZCP Sp. 

z o.o.

Kontrola w trakcie 
realizacji projektu

II kw. 2020 r. 
Realizacja 
kontroli w 
siedzibie 

kontrolującego 
„zza biurka”.

Kontrola w trakcie 
realizacji. 

5 Budowa osiedlowej sieci 
ciepłowniczej celem 
likwidacji lokalnej kotłowni 
przy Pankiewicza w 
Częstochowie  
POIS.01.07.02-00-0011/17

Fortum Power 
and Heat Polska

Kontrola w trakcie 
realizacji projektu

II kw. 2020 r. 
Realizacja 
kontroli w 
siedzibie 

kontrolującego 
„zza biurka”.

Beneficjent rozwiązał 
umowę o 

dofinansowanie – 
kontrola nie została 

wszczęta.
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6 Poprawa efektywności 
dystrybucji ciepła poprzez 
likwidację niskiej emisji na 
terenie miasta Jaworzna - etap 
II.                           
POIS.01.07.02-00-0020/16

Spółka 
Ciepłowniczo-
Energetyczna 
Jaworzno III

Kontrola w trakcie 
realizacji projektu

II kw. 2020 r. 
Realizacja 
kontroli w 
siedzibie 

kontrolującego 
„zza biurka”.

Kontrola nie została 
jeszcze wszczęta. 

WFOŚiGW w Katowicach w okresie podlegającym kontroli tj. do 30.06.2020 nie zakończyła 
żadnej z kontroli w trakcie realizacji projektu. W związku z tym Zespół Kontrolujący odstąpił 
od kontroli przedmiotowego obszaru. Obszar ten zostanie skontrolowany w trakcie następnej 
kontroli systemowej.

Opinia Zespołu Kontrolującego:

WFOŚiGW w Katowicach posiada odpowiednią ścieżkę audytu dotyczącą przeprowadzania 
kontroli w trakcie realizacji projektu.

4) nadzór nad wdrażaniem rekomendacji pokontrolnych  

W Instrukcji Wykonawczej IW dla I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.7 
WFOŚiGW w Katowicach nie ma procedury dotyczącej nadzoru nad wdrażaniem 
rekomendacji pokontrolnych. 

Dobór próby:

W ramach działania 1.7.1 w okresie do 30.06.2020 r. odbyło się 72 wizyty monitoringowe, 
116 kontroli procedur zawierania umów i 8 kontroli na zakończenie realizacji projektu. 
W ramach wizyt monitoringowych oraz kontroli procedur zawierania umów nie wydano 
żadnych zaleceń. W ramach kontroli na zakończenie realizacji projektów wydano zalecenia 
do kontroli nr POIS.01.07.01-00-0091/16-002. 

W ramach działania 1.7.2 w okresie do 30.06.2020 r. odbyło się 137 kontroli procedur 
zawierania umów i 4 kontrole na zakończenie realizacji projektu. W ramach kontroli 
na zakończenie realizacji projektów nie wydano żadnych zaleceń. W ramach kontroli procedur 
zawierania umów wydano zalecenia do kontroli nr POIS.01.07.02-00-0002/17-001. 

W ramach działania 1.7.3 nie przeprowadzano kontroli. 

Ustalenia:

Skontrolowana została dokumentacja potwierdzająca nadzór nad wdrażaniem rekomendacji 
pokontrolnych dla następujących kontroli w ramach projektów:

 Kontrola nr POIS.01.07.01-00-0091/16-002,
 Kontrola nr POIS.01.07.02-00-0002/17-001.

Na podstawie analizy dokumentów dotyczących badanego obszaru ustalono, co następuje:

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów ex-ante nr POIS.01.07.02-00-
0002/17-001 w ramach projektu nr POIS.01.07.02-00-0002/17 pn. „Przebudowa systemu 
ciepłowniczego miasta Bielsko-Biała” realizowanego przez Beneficjenta Przedsiębiorstwo 
Komunalne „Therma” sp. z o.o. stwierdzono możliwość wystąpienia następujących naruszeń:
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1. naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nieprecyzyjne 
ustalenie warunków udziału w postępowaniu,

2. naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez żądanie 
od Wykonawców przedłożenia dokumentów, które nie są niezbędne 
do przeprowadzenia postępowania,

3. naruszenie art. 25 ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez 
niesprecyzowanie jakie dokument są wymagane do potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, 

4. naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez dokonanie 
niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, 

5. naruszenie art. 29 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez użycie znaków 
towarowych w opisie przedmiotu zamówienia,

6. naruszenie art. 30 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niedopuszczenie 
rozwiązań równoważnych dla rozwiązań technicznych określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia za pomocą wskazanych norm, 

7. naruszenie art. 26 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niewymaganie 
od wykonawców wszystkich dokumentów określonych w §5 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 
poz. 1126) potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,

8. naruszenie art. 41 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez określenie 
warunków udziału w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu rozbieżnie 
z warunkami udziału w postępowaniu wskazanymi w SIWZ,

9. naruszenie art. 41 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niewskazanie 
w ogłoszeniu o zamówieniu  wszystkich dokumentów  wskazanych w SIWZ,

10. naruszenie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez ustalenie okresu 
między publikacją ogłoszenia a terminem składania ofert krótszego niż jest wymagany 
przez przepisy prawa zamówień publicznych.

W związku z powyższym wydano zalecenie dotyczące zmiany zapisów w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu w taki sposób, aby powyższe 
naruszenia wyeliminować.

Beneficjent przy piśmie z 06.06.2018 r. przedstawił projekty zmian w SIWZ i Ogłoszeniu. 
Informacja o realizacji zalecenia została umieszczona w systemie SL 2014.

W wyniku przeprowadzonej kontroli na zakończenie nr POIS.01.07.01-00-0091/16-002 
w ramach projektu nr POIS.01.07.01-00-0091/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
poprzez głęboką termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach 
stanowiących zasoby spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek” realizowanego przez Beneficjenta 
Spółdzielnię Mieszkaniową GWAREK stwierdzono brak trwałych tablic na budynkach 
objętych projektem. 
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W związku z powyższym wydano zalecenie dotyczące wykonania dwóch trwałych tablic 
pamiątkowych. Zgodnie z informacją przekazaną przez WFOŚiGW w Katowicach, Beneficjent 
przekazał do IW zdjęcia potwierdzające realizację zalecenia osobiście. Informacja o realizacji 
zalecenia została umieszczona w systemie SL 2014.

Opinia Zespołu Kontrolującego:

WFOŚiGW w Katowicach nie posiada w swojej Instrukcji Wykonawczej procedury dotyczącej 
nadzoru nad wdrażaniem rekomendacji pokontrolnych co stwarza zagrożenie, że nie zostanie 
zachowana ścieżka audytu w tym zakresie. Jednocześnie Zespół Kontrolujący ustalił, 
że pomimo braku odpowiedniej procedury, IW dotychczas nadzorowała wdrażanie zaleceń 
pokontrolnych przez Beneficjentów, realizując zapisy dotyczące nadzoru nad wdrażaniem 
rekomendacji pokontrolnych znajdujące się w Rozdziale IV podrozdział 4.4 Zaleceń dla 
instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

5) postępowanie ze zidentyfikowanym podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości 
lub nadużycia finansowego

Weryfikacji poddano dane dotyczące 2019 r. zawarte w:

 Rejestrze Korekt i Nieprawidłowości (dalej: RKiN),
 Bazie danych o nadużyciach finansowych - RPiN (dalej: Baza danych - RPiN).

Ponadto, weryfikacji podlegały działania Instytucji Wdrażającej w zakresie zwalczania 
nadużyć finansowych oraz ułatwiania wykrywania i reakcji na przypadki podejrzenia nadużyć, 
gdy mają one miejsce. Próbkowania nie stosowano. 

Dobór próby:

Stwierdzono, że w RKiN od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano 34 zdarzenia, 
zaczynając od pozycji nr 4, a kończąc na pozycji nr 38 . Instytucją, która wykryła wszystkie 
zawarte w rejestrze nieprawidłowość był WFOŚiGW. Na podstawie osądu eksperckiego 
wyboru czterech wpisanych danych do RKiN dokonano w sposób losowy przy wykorzystaniu 
generatora liczb losowych ze strony internetowej www.generujemy.pl. Do kontroli 
wylosowano dokumentację dotyczącą następujących nieprawidłowości: 

 nr 26/A/2018/Z/WFOSIGW (poz. 4), 
 nr 31/B/2018/Z/WFOSIGW (poz. 11),
 nr 31/C/2018/WFOSIGW (poz. 14),
 nr 34/B/2018/2019/WFOSIGW (poz. 19).

Stwierdzono, że w Bazie danych - RPiN od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano 
12 zdarzeń, zaczynając od pozycji nr 2, a kończąc na pozycji nr 13. Do wyboru próby 
prawidłowości zamieszczonych danych w ww. tabeli wykorzystano generator liczb losowych 
ze strony internetowej www.generujemy.pl. Na podstawie osądu eksperckiego do kontroli 
wylosowano dokumentację dwóch zarejestrowanych zgłoszeń, tj.: 

http://www.generujemy.pl/
http://www.generujemy.pl/
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1. projektu POIS.01.07.01-00-0017/17, realizowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową 
przy ul. Heneczka 2 W Piekarach Śląskich (poz. 7), 

2. projektu POIS.01.07.01-00-0073/17, realizowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową 
przy ul. Gen. Ziętka 23 w Piekarach Śląskich (poz. 10).

Ustalenia:

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że:

 Beneficjent rejestruje wszystkie przypadki spełniające definicję nieprawidłowości 
w rejestrze Korekt i Nieprawidłowości,  

 Rejestr Korekt i Nieprawidłowości sporządzany jest wg wzoru tabeli stanowiącej 
załącznik nr 1 do Zaleceń w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom w tym 
nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020  (dalej: Zalecenia w zakresie przeciwdziałania 
nieprawidłowościom),

 w RKiN na bieżąco są rejestrowane przez Beneficjenta zdarzenia związane 
z wystąpieniem nieprawidłowości, sposobem jej korygowania oraz odzyskiwaniem 
środków,

 źródłami informacji o nieprawidłowościach indywidualnych są przeprowadzone 
przez Beneficjenta kontrole realizacji projektów w trybie doraźnym i planowym,

 w roku 2019 r. Instytucja Wdrażająca nie pozyskała informacji o możliwości 
wystąpienia nieprawidłowości od instytucji spoza systemu wdrażania POIiŚ, np. UZP, 
UOKiK, NIK, Prokuratura, CBA, ABW nie przekazała Instytucji Wdrażającej 
informacji o nieprawidłowościach, 

 Beneficjent terminowo3 przekazuje do Instytucji Pośredniczącej informacje 
o stwierdzonych nieprawidłowościach niepodlegających zgłoszeniu do KE oraz 
o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do KE, 

 Beneficjent dysponuje dokumentami źródłowymi poświadczającymi prawidłowość 
wprowadzonych danych do RKiN,  

 Beneficjent rejestruje wszystkie zdarzenia związane z wystąpieniem podejrzenia 
nadużycia finansowego w Bazie danych - RPiN,

 Baza danych - RPiN sporządzana jest wg wzoru tabeli stanowiącej załącznik nr 6 
do Zaleceń w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom, 

 Beneficjent do Instytucji Pośredniczącej przekazuje w wersji elektronicznej Bazę 
danych dochowując terminów jej przekazania4,

 na podstawie zgromadzonych dokumentów sprawy, Beneficjent przeprowadza 
każdorazowo analizę pod kątem podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości.  

Ponadto ustalono, że Instytucja Wdrażająca:

 posiada i stosuje procedury regulujące proces zapobiegania wystąpieniu nadużyć 
finansowych i konfliktu interesów,   

3 zgodnie z Zaleceniami w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz Instrukcją Wykonawczą nr 24
4 zgodnie z Zaleceniami w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz Instrukcją wykonawczą
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 organizuje i /lub wysyła pracowników na szkolenia podnoszące świadomość zwalczania 
nadużyć finansowych oraz ułatwiania wykrywania i reakcji na przypadki podejrzenia 
nadużyć, gdy mają one miejsce,

 na swojej stronie internetowej informuje o narzędziu umożliwiającym zgłaszanie 
wszelkich przypadków wystąpienia nieprawidłowości dotyczących projektów 
finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Opinia Zespołu Kontrolującego:

Stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości w badanym obszarze:

 w Instytucji Wdrażającej nie jest prowadzony Rejestr oświadczeń o braku konfliktu 
interesów (dalej: Rejestr oświadczeń), a pracownicy nie składają oświadczeń 
o braku konfliktu interesów przy wykonywaniu swoich obowiązków.

W Instytucji Wdrażającej od maja 2016 r. obowiązuje dokument pn.: „Polityka 
przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w ramach zadań 
realizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach jako IW PO IiŚ” (dalej: Polityka), w którym 
wprowadzono do stosowania oświadczenie o braku konfliktu interesów5, a także w celu 
skutecznego zarządzania tymi oświadczeniami wprowadzono Rejestr oświadczeń o braku 
konfliktu interesów. Obowiązek prowadzenia Rejestru oświadczeń, zgodnie z zapisami 
ww. procedury został nałożony na Zespół Biura Zarządu WFOŚiGW w Katowicach. Kontrola 
wykazała, że postanowienia ww. procedury w Instytucji Wdrażającej nie funkcjonują. W toku 
kontroli złożono Oświadczenie6 informujące o tym, że nie jest prowadzony taki rejestr, 
a pracownicy nie składają oświadczeń o braku konfliktu interesów przy wykonywaniu swoich 
obowiązków.  

Obowiązek prowadzenia przez Instytucję Wdrażającą Rejestru oświadczeń na podstawie 
złożonych przez pracowników instytucji oświadczeń o braku konfliktu interesów 
przy wykonywaniu swoich obowiązków wynika również z pkt 5.2.1 Czynności w zakresie 
zapobiegania przypadkom konfliktu interesów Zaleceń w zakresie przeciwdziałania 
nieprawidłowościom.      

 Dane zawarte w Rejestrze Korekt i Nieprawidłowości w kolumnie 
pn. „Indywidualny numer nieprawidłowości” nie są wypełniane zgodnie z zasadami 
określonymi w Załączniku nr 2 do Zaleceń w zakresie przeciwdziałania 
nieprawidłowościom. 

W ww. rejestrze prowadzonym przez Instytucję Wdrażającą stwierdzono brak ciągłości 
w nadawanym indywidualnym numerze nieprawidłowości. W wyjaśnianiach7 poinformowano, 
że indywidualny numer nieprawidłowości jest tożsamy z numerem informacji pokontrolnej 

5 Załącznik nr 1 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w ramach zadań 
realizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach jako IW PO IiŚ.
6 złożone przez  p. Mariusza Smurzyńskiego, Kierownika Zespołu Kontroli Projektów POIiŚ Zespół Pomocy 
Technicznej w dniu 25.09.2020 r., przesłane mailem z adresu: <m.smurzynski@wfosigw.katowice.pl>
7 złożone przez p. Bartłomieja Rożka, Zespół Raportowania nieprawidłowości w dniu 27.10.2020 r., przesłane 
mailem z adresu: <b.rozek@wfosigw.katowice.pl> 
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wydanej przez WFOSiGW w Katowicach, w której stwierdzono nieprawidłowość. Powyższe 
uzupełnianie danych w RKiN jest niezgodne z instrukcją wypełniania RKiN8, gdzie wprost 
wskazano, że numer kolejny nieprawidłowości oznacza kolejny numer (wpis do RKIN) 
wyrażony liczbą arabską nieprawidłowości stwierdzonej przez instytucję w danym roku. 

 Dane zawarte w Rejestrze Korekt i Nieprawidłowości w kolumnie pn. „Numer 
kontraktu /umowy, w ramach której wykryto nieprawidłowość” 
dla nieprawidłowości zarejestrowanej pod numerem nr 26/A/2018/Z/WFOSIGW 
(poz. 4) oraz nr 31/B/2018/Z/WFOSIGW (poz. 11) nie są zgodne z dokumentacją 
Beneficjenta. 

Weryfikacja dokumentacji źródłowej na podstawie której wypełniono RKiN w ww. kolumnie 
wykazała rozbieżność, tj.:

1. dla nieprawidłowości nr 26/A/2018/Z/WFOSIGW (poz. 4) w RKiN widnieje 
nr 4/DT/2018, natomiast zgodnie z danymi zawartymi w Informacji pokontrolnej 
nr 26/A/2018/Z z dnia 22.02.2019 r. nieprawidłowość dotyczy umowy nr 4/DT/2017,

2. dla nieprawidłowości nr 31/B/2018/Z/WFOSIGW (poz. 11) w RKiN widnieje 
nr 2741/NZ/PEC/2018, natomiast zgodnie z danymi zawartymi w Informacji 
pokontrolnej nr 31/B/2018/Z z dnia 29.01.2019 r. nieprawidłowość dotyczy umowy 
nr 2737/NZ.

6) przygotowanie rocznego podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli 

Procedura dotycząca przygotowania rocznego podsumowania z audytów i kontroli znajduje się 
w Instrukcji Wykonawczej IW dla I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.7 
WFOŚiGW w Katowicach w Podrozdziale 6.3.1. pn. Sektorowy plan kontroli i roczne 
podsumowanie sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli (wersje 20-22).

Powyższa procedura jest zgodna z zapisami dotyczącymi przygotowania rocznego 
podsumowania z audytów i kontroli znajdującymi się w Części III Rozdziale IV Zaleceń 
dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

Ustalenia:

Skontrolowana została dokumentacja potwierdzająca przygotowanie rocznych podsumowań 
z audytów i kontroli dla następujących lat obrachunkowych:

 podsumowanie sprawozdań z audytów i kontroli za okres od 01.07.2017 r. 
do 30.06.2018 r. (przekazano do IP 26.09.2018 r.) wraz z aktualizacją (przekazano 
7.01.2019 r.),

 podsumowanie sprawozdań z audytów i kontroli za okres od 01.07.2018 r. 
do 30.06.2019 r. (przekazano do IP 13.09.2019 r., korektę dokumentu przekazano 
21.10.2019 r.)  wraz z aktualizacją (przekazano 3.01.2020 r.).

Opinia zespołu kontrolnego:

8 zawartą w Załączniku nr 2 do Zaleceń w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom
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 WFOŚiGW w Katowicach posiada i stosuje odpowiednią ścieżkę audytu dotyczącą 
przygotowanie rocznych podsumowań z audytów i kontroli.

 W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

7) weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania 
danych osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020

Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych9 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:

 Wykazie podmiotów którym powierzono dane osobowe (dalej: Wykaz podmiotów),
 Rejestrze osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach PO IiŚ 

2014-2020 (dalej: Rejestr PO IiŚ 2014-2020),
 Rejestrze kategorii czynności przetwarzania,
 Rejestrze czynności przetwarzania danych,
 Rejestrze udostępnień danych osobowych,
 Rejestrze naruszenia ochrony danych osobowych.

Dobór próby:

Stwierdzono, że w Wykazie podmiotów znajduje się 217 podmiotów, którym powierzono 
przetwarzanie danych osobowych, w tym 58 podmiotom powierzono przetwarzanie danych 
osobowych w 2017 r., 74 podmiotom w 2018 r., 6 podmiotom w 2019 r. oraz 79 podmiotom 
w 2020 r. Wyboru trzech zawartych umów z podmiotami, którym powierzono przetwarzanie 
danych osobowych dokonano w sposób losowy przy wykorzystaniu generatora liczb losowych 
ze strony internetowej http://www.generujemy.pl/. Do kontroli wylosowano umowy  
zarejestrowane pod numerem:

 poz. 58. SM „Stare Gliwice”, ul. Marcina Kasprzaka 23, Gliwice,
 poz. 112. Wspólnota Mieszkaniowa przy Kleeberga 3 w Piekarach Śląskich, ul. Gen. 

Jerzego Ziętka 60, Piekary Śląskie,
 poz. 176. PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, Jastrzębie 

Zdrój.

Stwierdzono, że w Rejestrze PO IiŚ 2014-2020 prowadzonym przez Instytucję Wdrażającą 
widnieje 77 upoważnień, w tym 50 wydanych w 2018 r, 8 wydanych w 2019 r. oraz 
19 wydanych w 2020 r. Doboru próby do kontroli dokonano przy pomocy narzędzia 
zamieszczonego na stronie http://www.generujemy.pl/. Wytypowano 8 upoważnień 
zarejestrowanych w rejestrze pod numerem: 74, 6, 26, 12, 44, 62, 51, 16.      

9 Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 15.03.2016 r. zawartego w dniu 
24.09.2018 r.

http://www.generujemy.pl/
http://www.generujemy.pl/
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W przypadku rejestru:

 kategorii czynności przetwarzania, 
 czynności przetwarzania danych,
 udostępnień danych osobowych,
 naruszenia ochrony danych osobowych,

próbkowania nie stosowano, weryfikacji podlegała cała zawartość rejestrów.

Ustalenia:

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Instytucja Wdrażająca:

 posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, 
w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,

 przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych 
w systemie, 

 prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 
która zawiera daty nadania i co do zasady ustania uprawnień, za wyjątkiem 
stwierdzonego uchybienia,

 ewidencja ta jest prowadzona w sposób ciągły, a dane w niej zawarte są od początku 
wdrażania PO IiŚ 2014-2020,

 do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Instytucji 
Wdrażającej, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania,

 wydane przez Instytucję Wdrażającą swoim pracownikom upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych w zbiorze PO IiŚ 2014-2020 są zgodne ze wzorem 
takiego upoważnienia określonego przez Instytucję Zarządzającą, 

 Instytucja Wdrażająca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, 
który jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 rozporządzenia o ochronie 
danych (tzw. RODO10), ale wystąpiły uchybienia w treści tego rejestru, 

 dane zawarte w rejestrze wszystkich kategorii czynności przetwarzania 
nie są na bieżąco aktualizowane,  

 dane zawarte w rejestrze naruszeń ochrony danych osobowych są na bieżąco 
aktualizowane, a wpisane zdarzenia spełniają definicję naruszenia ochrony danych 
osobowych, 

 nie zaistniała sytuacja, dla której Instytucja Wdrażająca powinna zgłosić do IP/IZ 
informację o wystąpieniu naruszenia ochrony danych osobowych w ramach 
powierzonych zbiorów,

 instytucja Wdrażająca zamieściła klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 i 14 
RODO na swojej stronie internetowej.

10 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”
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Ponadto, ustalono że Instytucja Wdrażająca powierzyła przetwarzanie danych osobowych 
innym podmiotom, tj.: beneficjentom realizującym projekty. Powierzenie przetwarzania 
danych osobowych nastąpiło na podstawie pisemnej umowy, w brzmieniu zgodnym 
z postanowieniami zawartego Porozumienia. Weryfikacja dokumentacji potwierdziła, 
że zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest zgodny z celem 
przetwarzania danych osobowych, tj.: aplikowania o środki unijne i realizację projektów, 
potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitorowania, kontroli 
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Instytucja Wdrażająca 
prowadzi rejestr podmiotów, którym powierzyła przetwarzanie danych osobowych. Rejestr 
ten prowadzony jest w sposób ciągły, gdyż dane w nim zawarte są od początku wdrażania 
PO IiŚ 2014-2020. 

Reasumując należy stwierdzić, że Instytucja Wdrażająca, której powierzono przetwarzanie 
danych osobowych, przetwarza te dane co do zasady zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa oraz postanowieniami zawartego Porozumienia, za wyjątkiem stwierdzonych 
uchybień/nieprawidłowości.

Opinia Zespołu Kontrolującego:

Stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości w badanym obszarze:

 W Instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego
IS-4.05/02, edycja 7: Polityka Bezpieczeństwa Zbiorów Danych Osobowych 
(dalej: Polityka Bezpieczeństwa) nie zostały wpisane zasady regulujące naruszenia 
ochrony danych osobowych, w tym szczególnie w zbiorach administrowanych 
przez Ministra11.

 Kontrola wykazała, że IW posiada i prowadzi Rejestr naruszeń ochrony danych 
osobowych, jednakże rejestr ten nie został wskazany w obowiązującej Polityce 
Bezpieczeństwa ani zakres danych zbieranych w tym rejestrze.   

 W Rejestrze PO IiŚ 2014-2020 w kolumnie pn.: „odwołanie upoważnienia” wskazano 
niekompletne informacje, tj.: nie wpisano daty wygaśnięcia upoważnienia.

 Kontrola wykazała, że IW posiada i prowadzi Rejestr PO IiŚ 2014-2020, jednakże 
nie są wypełniane wszystkie pola w sposób prawidłowy. Dla widniejącego w Rejestrze 
PO IiŚ 2014-2020 Upoważnienia nr 6/2018 oraz Upoważnienia 26/2018 w kolumnie 
pn.: „odwołanie upoważnienia” wpisano „nie pracuje”. Informacja o wygaśnięciu 
stosunku pracy bez wskazania daty, z którą ten stosunek ustał jest niekompletna. 
Zgodnie z Wytycznymi12 w polu tym należy wskazać datę odwołania 
lub datę wygaśnięcia upoważnienia. Podanie daty, a nie przyczyny odwołania 
lub wygaśnięcia upoważnienia jest jednym z obligatoryjnych elementów tej ewidencji 

11 Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego: aktualnie: Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020
12 Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją PO IiŚ 2014-2020, Przewodnik dla instytucji 
i beneficjentów, Warszawa 2019
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zgodnie ze wskazaniem ww. wytycznych. W badanych ww. przypadkach w polu tym, 
oprócz informacji „nie pracuje” należy wpisać konkretną datę, z którą nastąpiło 
odwołanie/wygaśnięcie upoważnienia. 

 W Rejestrze PO IiŚ 2014-2020 w kolumnie pn.: „numer upoważnienia” widnieje inny 
numer, niż naniesiony na wydanych upoważnieniach.

 We wszystkich badanych przypadkach wystąpiła rozbieżność między numerem 
nadanym na upoważnianiu a wpisanym w Rejestrze PO IiŚ 2014-2020, tj.  pominięto 
część składową numeru POIS. Wszystkie wydane upoważnienia składają 
się: z numeru/POIS/roku, natomiast w Rejestrze PO IiŚ 2014-2020 w kolumnie 
pn.: „numer upoważnienia” widnieje: numer/rok. Prowadzona ewidencja osób 
upoważnionych powinna stanowić tożsamą informację na temat osób, 
które na podstawie otrzymanego upoważnienia przetwarzają dane osobowe.

 Rejestr kategorii czynności przetwarzania nie jest na bieżąco aktualizowany: 

 w rubryce pn. „Nazwa i dane kontaktowe administratora” widnieją nieaktualne informacje. 
W rejestrze prowadzonym przez Instytucję Wdrażającą w roli administratora zbiorów 
występuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tymczasem, na mocy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r.13 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 rubryce pn.: „Inspektor ochrony danych osobowych” wskazano niewłaściwy adres 
mailowy, jest iodo@me.gov.pl a powinien być adres mailowy aktualnego administratora 
danych osobowych, tj.: Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

 w rubryce pn.: „Czas trwania przetwarzania” nie wskazano daty czy informacji do kiedy 
należy przechowywać wszystkie dane i dokumenty związane z realizacją projektów.

 W umowach o dofinansowanie zawartych pomiędzy Instytucją Wdrażającą 
a Beneficjentami, Instytucja Wdrażająca nie zobligowała Beneficjentów 
do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych 
wynikających z art. 13 i 14 RODO, co stanowi naruszenie § 4 ust. 6 Aneksu nr 1 
Porozumienia.

Kontrola wykazała, że w § 20a Ochrona danych osobowych umów o dofinansowanie zawartych 
pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem są zapisy w brzmieniu, co do zasady 
zgodnym z Porozumieniem zawartym przez Instytucję Pośredniczącą a Instytucję Wdrażającą, 
jednakże brak w tych umowach w treści tego przepisu odniesienia do obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO. Porozumienie nakłada na Instytucję 
Wdrażającą obowiązek takiego formułowania umów lub porozumień, aby podmioty 
te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą obowiązków 

13 w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

mailto:iodo@me.gov.pl
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informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO. Beneficjent powinien wymagać od swoich 
Beneficjentów spełnienia tego wymogu.  

 W umowach o dofinansowanie zawartych pomiędzy Instytucją Wdrażającą 
a Beneficjentami, Instytucja Wdrażająca nie zobligowała Beneficjentów do wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie przez niego 
powierzonych danych osobowych było bezpieczne i odpowiadało wymogom RODO.

Kontrola wykazała, że w § 20a Ochrona danych osobowych umów o dofinansowanie zawartych 
pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem nie zawarto informacji o tym, że Beneficjent 
przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się 
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia stopnia 
bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób.   

8) sposób wdrożenia zaleceń pokontrolnych wydanych w Informacji Pokontrolnej 
z kontroli systemowej nr 1(2)/2019

Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła w terminie od 18 lutego do 15 marca 2019 r. planową 
kontrolę systemową w WFOŚiGW w Katowicach. Wyniki kontroli, po uwzględnieniu 
zastrzeżeń wniesionych przez Instytucję Wdrażającą zostały zawarte w Informacji 
Pokontrolnej z kontroli systemowej nr 1(2)/2019 i przekazane pismem w dniu 12 listopada  
2019 r. 

W trakcie bieżących czynności kontrolnych sprawdzono, czy faktycznie Instytucja Wdrażająca 
uwzględnia wydane rekomendacje w bieżącej realizacji Umowy nr 2/MG -WFOŚiGW 
Katowice/2014, a mianowicie:

1. należy uzupełnić procedurę 6.2.1 dot. naboru wniosków w trybie konkursowym o wskazane 
w ustaleniu elementy,

2. należy uporządkować numerację załączników do wniosków o dofinansowanie i wskazać 
ich wzory w sposób nie budzący wątpliwości,

3. należy uzupełnić listę o zagadnienia dotyczące ochrony środowiska wskazane 
w zaleceniach dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń,

4. należy uzupełnić listy o element wskazujący przedmiotowy element,
5. w przypadku umów w których występuje dofinansowanie w formie zaliczki należy 

bezwzględnie stosować się do zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek 
oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. 2016 poz. 1161) poprzez 
stosowanie form zabezpieczeń wykonania umów o których mowa w ww. Rozporządzeniu,

6. należy skorygować zapisy Instrukcji Wykonawczej IW w części 6.4 dotyczącej 
Raportowania o nieprawidłowościach pod kątem aktualizacji zapisów odnoszących się 
do zaleceń i wytycznych,
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7. należy skorygować Rejestr Korekt i Nieprawidłowości podając dane wynikające z treści 
informacji pokontrolnych oraz treści Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Katowicach nr 1325, 
w dniu 7 września 2018 r. zatwierdzono wyniki kontroli,

8. należy uzupełnić listy sprawdzające o następujące elementy: 
 weryfikacja czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko,
 weryfikacja czy wnioskodawca posiada wymagane zezwolenia na inwestycje,

9. należy przestrzegać terminów określonych w pkt. 4 podrozdziału 3.2 Zaleceń - IW 
przekazuje IP plany kontroli procedur zawierania umów do 20 dnia po rozpoczęciu danego 
roku obrachunkowego,

10. należy stosować odpowiednią numeracje dokumentów określoną w Instrukcji 
Wykonawczej,

11. należy dokonywać aktualizacji danych przed sporządzeniem planu kontroli procedur 
zawierania umów.

Ustalenia/ Opinia Zespołu Kontrolującego:

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Instytucja Wdrażająca w Instrukcji 
Wykonawczej14:

1. uzupełniła zapisy pkt 6.2.1 Nabór i ocena wniosków w trybie konkursowym poprzez 
wskazanie:

 wystąpienia do IP o akceptację dokumentacji konkursowej,
 uzyskania akceptacji IP i wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Funduszu w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminów konkursów projektów w ramach POIS 2014-2020,
 zatwierdzenia Regulaminów konkursów w ramach POIiŚ 2014-2010 uchwałą 

Zarządu WFOŚiGW w Katowicach,
 zamieszczenia listy rankingowej na stronie Funduszu oraz na portalu 

www.pois.gov.pl,
 zatwierdzenia wyników oceny przez Zarząd Funduszu w formie uchwały,
 możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów 

w konkursie po rozstrzygnięciu konkursu;

2. uporządkowała numerację listy załączników i ich wzorów;

3. w pkt 6.4 Raportowanie o nieprawidłowościach wskazała wytyczne, które regulują 
sposób postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości, tj.: Zalecenia w zakresie 
przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości w tym nadużyć finansowych 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
(dalej: Zalecenia);

4. w pkt 6.3.1.2 Plany kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem 
wskazała sposób sporządzenia Planu kontroli procedur zawierania umów w oparciu 
o załącznik nr 8 do Zaleceń.

14 sprawdzono w wersji nr 23

http://www.pois.gov.pl/
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Ponadto, ustalono, że wyjaśniona została kwestia formy zabezpieczeń wykonania umowy15 
wskazując działanie Instytucji Wdrażającej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania 
zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. 2016 poz. 1161).

Dodatkowo, w złożonym Oświadczeniu16 w zakresie realizacji wydanych zaleceń (w pkt. 5, 
pkt 6, pkt 7, pkt 11) poinformowano, że konkursy z Poddziałania 1.7.2 i 1.7.3 nie odbyły się, 
wobec powyższego:

 Instytucja Wdrażająca nie tworzy list sprawdzających, niemniej jednak na etapie oceny 
procedur OOŚ członkowie KOP dokonujący oceny uwzględnią wskazane elementy 
w trakcie oceny, 

 członkowie KOP dokonujący oceny będą uwzględniać w listach sprawdzających 
informacje o tym, czy projekt z mocy prawa wymaga przeprowadzenia procedury OOŚ,

 w sytuacji, kiedy zostanie ogłoszony konkurs w tych działaniach, Instytucja Wdrażająca 
wprowadzi obowiązek weryfikacji Załącznika nr 7 do wniosku o dofinansowanie 
w zakresie dokumentowania spełnienia obowiązków dot. ochrony środowiska 
i pozwolenia na budowę,  

zatem nie ma możliwości weryfikacji, czy zakres pytań dot. ochrony środowiska w listach 
sprawdzających jest nie węższy niż ten wskazany w Zaleceniach17 oraz czy prowadzona 
jest weryfikacja załącznika nr 7 do wniosku o dofinansowanie. 

W ocenie złożonego oświadczenia, na tym etapie weryfikacji wdrożenia zaleceń  w powyższym 
zakresie należy uznać, że wydane rekomendacje zostały wdrożone. 

Instytucja Wdrażająca dokonała korekty Rejestru Korekt i Nieprawidłowości zgodnie 
ze wskazaniem IP. Powyższe potwierdzono na podstawie:

 przesłanej do IP mailem w dniu 20 stycznia 2020 r. korekty Rejestru Korekt 
i Nieprawidłowości.

W zakresie terminowości przekazywania do IP planów kontroli procedur zawierania umów 
ustalono, że Instytucja Wdrażająca nie wdrożyła wydanych rekomendacji. Nie dochowano 
terminów określonych w pkt. 4 podrozdziału 3.2 Zaleceń. Potwierdza to fakt przekazania 
do IP z czterodniowym opóźnieniem przedmiotowego dokumentu na kolejny rok 
obrachunkowy18. Jednakże zaznaczyć należy, że opóźnienie tym razem było znacznie mniejsze, 
niż w latach ubiegłych. To pozytywnie wpływa na ocenę działań Instytucji Wdrażającej, 
jednakże nie zmienia faktu, że termin nie został dochowany. Wobec powyższego, zalecenie 

15 Pismo Biura Prawnego Ministerstwa Energii (znak: IK:366691) z dnia 26.07.2019 r. oraz pismo Departamentu 
Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (znak:DPI-XII.7610.24.2019.ŁJ) z dnia 
13.08.2019 r.
16 z dnia 01.10.2020 r. przez p. Adama Lewandowskiego, Zastępcę Prezesa Zarządu WFOSiGW w Katowicach,
17 Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie 
procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, 
18 Pismo znak: KP.5511.01.01.2020.KP.AZ z dnia 24.07.2020 r. Plan kontroli procedur zawierania umów na rok 
obrachunkowy 2020/2021, email od Andrzej Ziaja przesłany w dniu 24.07.2020 r.,
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pozostaje bez zmian i zostaje wpisane do realizacji wraz z wydanymi zaleceniami niniejszej 
kontroli.      

Zalecenia:

Lp Punkt w części 
informacji 
pokontrolnej

Podsumowanie 
ustalenia

Zalecenia 
pokontrolne

Termin 
realizacji 
zalecenia 

Stopień 
ważności

1 2) działania 
podejmowane przez 
odpowiednią 
instytucję w 
przypadku 
identyfikacji 
problemów 
we wdrażaniu 
projektu

IW nie dopilnowała, 
aby przed 
rozwiązaniem umowy 
o dofinansowanie 
Beneficjent wypełnił 
obowiązki 
sprawozdawcze

Należy w Instrukcji 
Wykonawczej 
uzupełnić pkt 6.2.5. 
Rozwiązanie umowy o 
zobligowanie 
Beneficjentów przed 
rozwiązaniem umowy 
o dofinansowanie o 
wypełnienie 
obowiązków 
sprawozdawczych w 
systemie SL2014  

przy najbliższej 
aktualizacji 
Instrukcji 
Wykonawczej

wysoki

2 4) nadzór nad 
wdrażaniem 
rekomendacji 
pokontrolnych

IW nie posiada 
odpowiedniej ścieżki 
audytu dotyczącej 
nadzoru nad 
wdrażaniem 
rekomendacji 
pokontrolnych.

Należy do Instrukcji 
Wykonawczej 
wprowadzić procedurę 
dotyczącą nadzoru nad 
wdrażaniem 
rekomendacji 
pokontrolnych.

przy najbliższej 
aktualizacji 
Instrukcji 
Wykonawczej

średni

3 5) postępowanie ze 
zidentyfikowanym 
podejrzeniem 
wystąpienia 
nieprawidłowości 
lub nadużycia 
finansowego

w Instytucji 
Wdrażającej nie jest 
prowadzony Rejestr 
oświadczeń o braku 
konfliktu interesów, a 
pracownicy nie 
składają oświadczeń o 
braku konfliktu 
interesów przy 
wykonywaniu swoich 
obowiązków.

Należy zobowiązać 
pracowników do 
złożenia oświadczenia 
o braku konfliktu 
interesów, a także 
bezzwłocznie wdrożyć 
prowadzenie Rejestru 
oświadczeń o braku 
konfliktu interesów.

14 dni wysoki

4 5) postępowanie ze 
zidentyfikowanym 
podejrzeniem 
wystąpienia 
nieprawidłowości 
lub nadużycia 
finansowego

Dane zawarte w 
Rejestrze Korekt i 
Nieprawidłowości w 
kolumnie pn. 
„Indywidualny numer 
nieprawidłowości” nie 
są wypełniane zgodnie 
z zasadami 
określonymi w 
Załączniku nr 2 do 
Zaleceń w zakresie 
przeciwdziałania 
nieprawidłowościom.

Należy dokonać 
korekty nadanej 
numeracji w Rejestrze 
Korekt i 
Nieprawidłowości dla 
roku 2019, a także 
należy dokonać 
weryfikacji danych 
zawartych w RKiN dla 
roku 2020 pod kątem 
stwierdzonej 
nieprawidłowości.

14 dni wysoki
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5 5) postępowanie ze 
zidentyfikowanym 
podejrzeniem 
wystąpienia 
nieprawidłowości 
lub nadużycia 
finansowego

Dane zawarte w 
Rejestrze Korekt i 
Nieprawidłowości w 
kolumnie pn. „Numer 
kontraktu /umowy, w 
ramach której wykryto 
nieprawidłowość” dla 
nieprawidłowości 
zarejestrowanej pod 
numerem nr 
26/A/2018/Z/WFOSIG
W (poz. 4) oraz 
nr 31/B/2018/Z/WFOS
IGW (poz. 11) nie są 
zgodne z 
dokumentacją 
Beneficjenta.

Należy dokonać 
korekty danych dla 
wskazanych 
nieprawidłowości w 
Rejestrze Korekt i 
Nieprawidłowości w 
oparciu o dane zawarte 
w dokumentacji 
źródłowej. 

14 dni średni

6 7) ochrona danych 
osobowych

w Instrukcji 
Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania 
Jakością i 
Środowiskowego IS-
4.05/02, edycja 7: 
Polityka 
Bezpieczeństwa 
Zbiorów Danych 
Osobowych nie zostały 
wpisane zasady 
regulujące naruszenia 
ochrony danych 
osobowych

Należy uzupełnić 
obowiązującą 
procedurę o zasady 
regulujące naruszenia 
ochrony danych 
osobowych, w tym o 
prowadzenie Rejestru 
naruszeń ochrony 
danych osobowych.

przy najbliższej 
aktualizacji

wysoki

7 7) ochrona danych 
osobowych

W Rejestrze PO IiŚ 
2014-2020 nie są 
wypełniane wszystkie 
pola zgodnie z 
Wytycznymi. 

1. Należy 
dokonać weryfikacji 
wszystkich danych 
zawartych w Rejestrze 
PO IiŚ 2014-2020  w 
kolumnie pn.: 
„odwołanie 
upoważnienia” i 
dokonać uzupełnienia 
tego pola w przypadku 
ustania stosunku pracy 
o datę wygaśnięcia 
upoważnienia.
2. Należy 
dokonać weryfikacji i 
skorygować wszystkie 
dane zawarte w 
Rejestrze PO IiŚ 2014-
2020 w kolumnie pn.: 
„numer upoważnienia” 
zgodnie z numerami 

14 dni wysoki
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nadanymi w 
Upoważnieniu. 

8 7) ochrona danych 
osobowych

Rejestr kategorii 
czynności 
przetwarzania nie jest 
na bieżąco 
aktualizowany.

Należy uaktualnić 
kolumnę pn. „Nazwa i 
dane kontaktowe 
administratora” oraz 
kolumnę „Inspektor 
ochrony danych 
osobowych” zgodnie 
ze wskazówkami IP, a 
także uzupełnić wpis 
w kolumnie pn.: „Czas 
trwania 
przetwarzania” o 
podając termin 
przechowywania  
wszystkich danych i 
dokumentów 
związanych z 
realizacją projektów.

14 dni wysoki

9 7) ochrona danych 
osobowych 

W zawartych 
umowach o 
dofinansowanie 
Instytucja Wdrażająca 
nie zobligowała 
Beneficjentów do 
wykonywania wobec 
osób, których dane 
dotyczą, obowiązków 
informacyjnych 
wynikających z art. 13 
i 14 RODO, co 
stanowi naruszenie § 4 
ust. 6 Aneksu nr 1 
Porozumienia.

Instytucja Wdrażająca 
zobowiązana jest do 
wprowadzenia w nowo 
zawieranych 
z Beneficjentami 
umowach o 
dofinansowanie w § 
20a Ochrona danych 
osobowych zapisów 
dotyczących 
obowiązków 
informacyjnych 
wynikających z art. 13 
i 14 RODO.

w zawieranych 
umowach o 
dofinansowanie

wysoki

10 7) ochrona danych 
osobowych

W umowach o 
dofinansowanie 
zawartych pomiędzy 
Instytucją Wdrażającą 
a Beneficjentami, 
Instytucja Wdrażająca 
nie zobligowała 
Beneficjentów do 
wdrożenia 
odpowiednich 
środków technicznych 
i organizacyjnych, aby 
przetwarzanie przez 
niego powierzonych 
danych osobowych 
było bezpieczne i 
odpowiadało 

Instytucja Wdrażająca 
zobowiązana jest do 
wprowadzenia w nowo 
zawieranych 
z Beneficjentami 
umowach o 
dofinansowanie w § 
20a Ochrona danych 
osobowych zapisów 
dotyczących 
obowiązków 
wdrożenia 
odpowiednich 
środków technicznych 
i organizacyjnych w 
celu ochrony 
powierzonych danych 

w zawieranych 
umowach o 
dofinansowanie

wysoki
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wymogom RODO. osobowych.
11 8) sposób wdrożenia 

zaleceń 
pokontrolnych 
wydanych w 
Informacji 
Pokontrolnej z 
kontroli systemowej 
nr 1(2)/2019

Plan kontroli procedur 
zawierania umów na 
rok obrachunkowy 
2020/2021 został 
przekazany z 
przekroczeniem 
terminu, o którym 
mowa w pkt. 4 
podrozdziału 3.2 
Zaleceń 

Instytucja Wdrażająca 
zobowiązana jest do 
terminowego 
przekazywania Plan 
kontroli procedur 
zawierania umów na 
dany rok 
obrachunkowy

przy następnym 
sporządzaniu 
planu kontroli 
procedur 
zawierania 
umów

wysoki

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia 
odpowiednich działań: 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. 

Podpisy zespołu kontrolującego:
Paulina Nowicka
(kierownik zespołu kontrolującego) ......................

Katarzyna Rudna
(członek zespołu kontrolującego) …………….. 

Informacja pokontrolna z kontroli systemowej nr 5/2020 została opracowana, zweryfikowana                                 
i podpisana zdalnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19.

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia 23.11.2020 r.

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

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 opinii 
pokontrolnej. W takim wypadku dokumentacja podlega ponownej weryfikacji.
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