
 
 
 

 

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 12/2020 

 

Numer działania/poddziałania oraz nazwa i numer kontrolowanego projektu:  

Nr działania: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. 

Poddziałanie: 1.3.3. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.  

Nr projektu: POIS.01.03.03-00-0001/15 

Tytuł projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 

oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.” 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Beneficjent: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

ul. Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa  

 

Kontrolowany Partner1: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Partner nr 7.  

(dalej: WFOSiGW Opole) 

ul. Krakowska 53 

45-018 Opole 

Termin kontroli: 

11.01.2021 r. – 31.03.2021 r.2 

Zakres kontroli: 

1. Weryfikacja informacji o postępie w realizacji projektu; 

2. Weryfikacja czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem 

zostały faktycznie poniesione i są zgodne z wymogami POIiŚ oraz zasadami unijnymi i krajowymi 

(na próbie); 

3. Weryfikacja, czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa; 

4. Weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych; 

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, 

6. Weryfikacja realizacji zobowiązań wynikających z § 4 pkt 15-19 Umowy o partnerstwie na rzecz 

realizacji Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach 

poddziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartej w dniu 

28.04.2016 r., 

7. Weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych 

z realizacji POIiŚ 2014-2020. 

 
1 Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawarta w Warszawie w dniu 28.04.2016 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

Toruniu, Zielonej Górze, Łodzi, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu, 

Szczecinie i Województwem Lubelskim. 
2 Pismo do Beneficjenta z 15.04.2021 r. wydłużające czynności kontrolne o czas niezbędny do ustalenia ostatecznej wysokości wydatków 

kwalifikowalnych  i sporządzenia Informacji pokontrolnej w tym zakresie.  
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Tryb kontroli: 

Planowa kontrola w trakcie realizacji projektu. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 

kontrolę przeprowadzono na dokumentach przesłanych przez WFOŚiGW Opole w formie skanów  

do jednostki kontrolującej.  

 
 

Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Instytucja Pośrednicząca dla Poddziałania 1.3.3. Ogólnopolski system wsparcia doradczego 

dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej 

oraz OZE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) 

Biuro Kontroli i Audytu (BKA) 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Skład zespołu kontrolującego: 

1. Katarzyna Rudna – Kierownik Zespołu Kontrolującego 

2. Bożena Zawłocka – Członek Zespołu Kontrolującego, 

3. Anna Skowronek – Członek Zespołu Kontrolującego, 

4. Magdalena Majerowska Wyrobek – Członek Zespołu Kontrolującego, 

5. Sylwia Półtorak – Członek Zespołu Kontrolującego, 

6. Magdalena Bylińska – Członek Zespołu Kontrolującego, 

7. Artur Konarski – Członek Zespołu Kontrolującego, 

8. Agnieszka Kaczyńska – Członek Zespołu Kontrolującego.  

 

Podstawy Prawne: 

• Art. 22 ust.2 pkt 2) podpunkt b) oraz art. 23 Ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z późn. zm.), 

• Podrozdział 2.4.1 Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, 

wersja 5, Warszawa, lipiec 2020 r., 

• § 15 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03-00-0001/15 Projektu „Ogólnopolski system 

wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE” zawartej w dniu 3 marca 2016 r. w Warszawie między 

Ministrem Energii3 a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie (dalej: Umowa o dofinansowanie), 

• Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia 

doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko zawarta w Warszawie w dniu 28.04.2016 r. ze zm. (dalej: Umowa 

o Partnerstwie). 

 

 

 

 

 

 

 
3 Minister Klimatu i Środowiska z dniem wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska, tj. od dnia 6 października 2020 r. sprawuje funkcję Instytucji 

Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - w sektorze energetyki, bowiem jest stroną 

Porozumienia z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-
2020 dla osi priorytetowych I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zawartego pomiędzy 

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Gospodarki, zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 15 września 2015 r., Aneksem nr 2 z dnia 

26 września 2016 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 17 października 2019 r. 
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Ustalenia kontroli w zakresie: 

1. WERYFIKACJA INFORMACJI O POSTĘPIE W REALIZACJI PROJEKTU. 

 

WFOŚiGW Opole jako Partner Projektu, zobowiązał się do realizacji Zadań Partnerów określonych 

w § 9 pkt 2 Umowy o partnerstwie oraz do realizacji Zadań Doradców Energetycznych określonych 

w § 9 pkt 3 Umowy o partnerstwie. 

Zgodnie z powyższymi zapisami WFOŚiGW Opole zobowiązany jest do realizacji następujących 

wskaźników Projektu: 

✓ liczba udzielonych konsultacji,  

✓ liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (dalej: PGN) objętych wsparciem doradczym,  

✓ liczba inwestycji w zakresie Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii  

(dalej: EE i OZE) objętych wsparciem doradczym. 

 

Dane dotyczące stopnia realizacji ww. wskaźników przez WFOŚiGW Opole wg. stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r. zostały przedstawione w Tabeli nr 1. 
 

Tabela 1. Stopień realizacji wskaźników przez Partnera projektu WFOŚiGW Opole.  

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość 
docelowa4 

Rok osiągnięcia 
wartości docelowej 

Wartość osiągnięta na dzień przeprowadzania 
czynności kontrolnych tj. 31 grudnia 2020 r. 

przez Partnera (WFOŚiGW w Opolu) 

Wskaźniki produktu 

Liczba udzielonych 
konsultacji 

Szt. 50 000 w tym 
WFOŚiGW w 

Opolu 1372 

2023 2005 

Liczba planów 
gospodarki 

niskoemisyjnej (PGN) 

objętych wsparciem 
doradczym 

Szt. 1200 w tym 
WFOŚiGW w 

Opolu 43 

2023 67 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba inwestycji w 

zakresie EE i OZE 

objętych wsparciem 

doradczym 

Szt. 800 w tym 

WFOŚiGW w 

Opolu 23 

2023 40 

Źródło:  Tabela uzupełniona przez Beneficjenta. 

 

Dobór próby: 

✓ Wskaźnik: Liczba udzielonych konsultacji.  

Doboru próby dokonano na podstawie przedłożonego podczas kontroli zestawienia działań Doradców 

Energetycznych. W WFOŚiGW Opole od początku realizacji projektu do czasu przeprowadzonych 

czynności kontrolnych zatrudnionych było 3 doradców. W sposób losowy, za pomocą strony 

internetowej www.generujemy.pl wylosowano dla każdego doradcy po 3 przeprowadzone działania 

według rodzaju wskaźnika udzielanych konsultacji, tj.: w biurze doradcy, poza biurem doradcy,  

za pomocą nośników. Łącznie wytypowano 8 działań (jeden z doradców nie udzielał porad w formie - 

poza biurem doradcy).  

✓ Wskaźnik: Liczba PGN objętych wsparciem doradczym.  

Doboru próby dokonano na podstawie przedłożonego podczas kontroli zestawienia zrealizowanych 

działań doradczych w zakresie PGN przez 2 Doradców Energetycznych. W sposób losowy 

z wykorzystaniem generatora liczb losowych ze strony internetowej www.generujemy.pl wybrano  

po 2 działania doradcze dla każdego doradcy, łącznie wytypowano 4 działania. 

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

 
4 Wartość wskaźnika w ramach projektu do którego osiągnięcia zobowiązał się Partner Wiodący (wraz z Partnerami) – 

Załącznik nr 8 do Umowy o dofinansowanie. 

http://www.generujemy.pl/
http://www.generujemy.pl/
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Doboru próby dokonano na podstawie przedłożonego podczas kontroli zestawienia zrealizowanych 

działań doradczych w zakresie efektowności energetycznej i odnawialnych źródeł energii objętych 

wsparciem doradczym przez 2 Doradców Energetycznych. W sposób losowy z wykorzystaniem 

generatora liczb losowych ze strony internetowej www.generujemy.pl wybrano po 2 działania 

doradcze dla każdego doradcy, łącznie wytypowano 4 działania. 

Na podstawie ww. doboru próby, weryfikacja dokumentów wykazała, że w ramach realizacji 

następującego wskaźnika: 

✓ Liczba udzielonych konsultacji: 

Każdy z Doradców Energetycznych udzielał konsultacji w trzech formach: w biurze doradców 

podczas porad osobistych, poza biurem doradców podczas konferencji, spotkań, seminariów, szkoleń 

czy działań edukacyjnych, a także za pomocą nośników poprzez korespondencje e-mail, 

bądź konsultacje telefoniczne, wskaźnikiem realizacji projektu jest ilość udzielonych porad. 

Potwierdzono, iż WFOŚiGW Opole gromadzi dokumentację związaną z realizacją przedmiotowego 

wskaźnika.  

✓ Liczba PGN objętych wsparciem doradczym: 

Wsparcie doradcze obejmuje udzielanie wsparcia gminom w przygotowaniu, wdrażaniu i sposobach 

monitorowania działań planowanych w ramach PGN i ich aktualizacji. Doradcy Energetyczni 

doradzają w ramach indywidualnych konsultacji oraz zbiorowych szkoleń, wskaźnikiem realizacji 

projektu jest ilość pozytywnych weryfikacji planów. Potwierdzono, że WFOŚiGW Opole gromadzi 

ww. dokumentację związaną z realizacją przedmiotowego wskaźnika. 

✓ Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym: 

W zakresie liczby inwestycji EE i OZE Doradcy Energetyczni udzielają wsparcia doradczego 

w zakresie inwestycji poprawiającej efektywność energetyczną, wykorzystanie OZE czy ograniczanie 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wskaźnikiem realizacji projektu jest ilość inwestycji. 

Potwierdzono, że WFOŚiGW Opole gromadzi ww. dokumentację związaną z realizacją 

przedmiotowego wskaźnika. 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień/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). 

 

W niniejszym obszarze badaniu podlegała próba dokumentów finansowych WFOŚiGW Wrocław 

wraz z oceną zasadności wybranego trybu, w jakim zostały poniesione te wydatki, tj.: w przypadku 

zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto – rozeznanie rynku, a w przypadku 

zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów 

i usług (VAT) – zasada konkurencyjności.  

Weryfikacji nie podlegała ocena zapisów Regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania 

zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty netto 30 000 euro 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we (dalej: Regulamin 

udzielania zamówień) z uwagi na fakt, że procedura ta była przedmiotem kontroli zleconej 

przeprowadzonej przez eksperta zewnętrznego5. Wobec powyższego, w niniejszej kontroli odstąpiono 

od badania procedury pod względem zgodności z regulacjami zawartymi w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020 (dalej: Wytyczne kwalifikowalności POIiŚ).  

 

 

 

 
5 na podstawie zawartej 19.09.2019 r. Umowy nr 1/II/F/POIS/75001/4178/19/DFE 

http://www.generujemy.pl/
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Dobór próby: 

Doboru próby dokumentacji finansowej dokonano na podstawie zatwierdzonych w systemie SL2014 

przez Departament Funduszy Europejskich MKiŚ wydatków wykazanych we wnioskach o płatność 

od numeru POIS.01.03.03-00-0001/15-001 do numeru POIS.01.03.03-00-0001/15-031. Z każdego 

wniosku o płatność z Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (tzw. postęp 

finansowy) wyfiltrowano wydatki poniesione przez WFOSiGW Opole i scalono w sposób narastający 

w jeden plik Excel. W ten sposób ustalono populację generalną wykazaną w 302 pozycjach o łącznej 

wartości wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1 320 349,07zł. W wyniku przeprowadzonej 

analizy ww. danych ustalono, że wydatki były ponoszone w podziale na następujące kategorie 

kosztów, tj.:  

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

i Partnerów (kategoria 1) – wygenerowano 6 pozycji, wartość wydatków kwalifikowalnych 

3 573,00zł, 

✓ Inne kategorie wydatków - Materiały biurowe, eksploatacyjne i usługi telekomunikacyjne 

(kategoria 2), wygenerowano 10 pozycji, wartość wydatków kwalifikowalnych 730,60zł, 

✓ Inne kategorie wydatków - Podnoszenie kompetencji (kategoria 3), wygenerowano 7 pozycji, 

wartość wydatków kwalifikowalnych 15 812,16zł, 

✓ Inne kategorie wydatków - Podróże służbowe (kategoria 4), wygenerowano 199 pozycji, 

wartość wydatków kwalifikowalnych 42 900,44zł,  

✓ Inne kategorie wydatków - Szkolenia gminnych energetyków (kategoria 5), wygenerowano 10 

pozycji, wartość wydatków kwalifikowalnych 7 664,70zł, 

✓ Inne kategorie wydatków - Wynagrodzenia Doradców Energetycznych i pracowników 

(kategoria 6), wygenerowano 64 pozycji, wartość wydatków kwalifikowalnych 

1 224 458,19zł, 

✓ Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (kategoria 7), wygenerowano 

6 pozycji, wartość wydatków kwalifikowalnych 25 209,98zł. 

 

Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie osądu eksperckiego. W sposób celowy 

wybrano po 1 wydatku o najwyższej kwalifikowalnej wartości w kategorii 1, kategorii 2, kategorii 3, 

kategorii 5 oraz kategorii 7.  

W sposób losowy z wykorzystaniem generatora liczb losowych ze strony internetowej 

www.generujemy.pl wylosowano 4 wydatki w kategorii 4 oraz 2 wydatki w kategorii 6. Losowania 

dokonano poprzez enumeratywne przyporządkowanie wyfiltrowanych wydatków w każdej 

ww. kategorii. Ogółem do badania wylosowano wydatki o łącznej wartości 66 758,52zł, co stanowi  

5,06% wydatków poniesionych przez WFOSiGW Opole.  

 

Na podstawie ww. doboru próby dokumentów badaniu podlegały następujące wydatki: 

 
lp. Kategoria 

kosztów 
Nr 
dokumentu 

kwota 
brutto 

dokumentu 

kwota 
kwalifikowalna   

Nazwa towaru lub usługi Nr wniosku o 
płatność 

 
Wydatki wybrane w sposób celowy: 

1. Działania 
informacyjne i 

promocyjne - 

Działania 
promocyjne i 

informacyjne w 

zakresie JRP i 
Partnerów 

(kategoria 1) 

11/T/2019/A 1 590,00 1 590,00 WFOŚiGW w Opolu, przewóz odbiorców 
zewnętrznych podczas Ogólopolskiej 

Konferencji "Bezpieczeństwo 

Energetyczne i poprawa jakości 
powietrza" (Kamień Śląski) w dn. 11 i 

13.03.2019 r. w ramach  projektu  

"Ogólnopolskiego systemu (...)". Zlecenie 
nr 4/III/2019 z dnia 7.03.2019r.  Brak 

konieczności zawierania umowy i 
sporządzenia protokołu odbioru. Wydatek 

dotyczy zadania 1 HRP. 

POIS.01.03.03-
00-0001/15-023  

http://www.generujemy.pl/


6 

 

2. Inne kategorie 

wydatków - 

Materiały 

biurowe, 

eksploatacyjne i 

usługi 
(kategoria 2) 

1985/2016 250,00 250,00 Zapłata za wykonie 3 szt. pieczątek 

zgodnie ze zleceniem (zamówieniem) nr 

5/V/2016 z dnia 31.05.2016 r. Pieczątki 

zamówiono w  celu oznaczenia 

dokumentów dotyczących doradztwa 

energetycznego. Wydatek dotyczy  
zadania 1. 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-002 

3 Inne kategorie 

wydatków - 
Podnoszenie 

kompetencji 

(kategoria 3) 

FA/9/09/2015 5 936,00 5 936,00 opłata za udział dwóch doradców w 

szkoleniach zrealizowanych w okresie 
15.07-7.08.2015 na podstawie umowy nr 

2015/0166/NFK z nia 08.06.2015 r. 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-001 

4 Inne kategorie 
wydatków - 

Szkolenia 

gminnych 
energetyków 

(kategoria 5) 

012/05/2019 3 828,00 3 828,00 WFOŚiGW w Opolu, za usługę 
cateringową podczas szkolenia 

kandydatów na Energetyków gminnych 

(Opole) w dn. 17-18.04.2019 r.,24-
25.04.2019 r. i 9-10.05.2019 r. w ramach 

Projektu Doradztwa Energetycznego. 

Zlecenie nr 5/IV/2019 z dnia 15.04.2019 
do umowy nr 6/IV/2018 z dnia 

25.04.2018 z Firmą Produkcyjno 

Handlową "Refleks" Grzegorz Nawara. 

Brak konieczności sporządzenia protokołu 

odbioru. 

POIS.01.03.03-
00-0001/15-024 

5 Zakup środków 

trwałych i 
wartości 

niematerialnych 

i prawnych 
(kategoria 7) 

F/18/05/036/S 14 981,40 14 981,40 WFOŚiGW w Opolu, dostawa zestawów 

mobilnych  w ramach realizowanego 
projektu  Doradztwa Energetycznego. 

Umowa nr 2018/0027/NFK z dnia  

21.02.2018, przetarg przeprowadzony 
przez Partnera Wiodącego. Faktura na 

podstawie Umowy 2018/0027/NFK z dnia 

15.02.2018 oraz protokołu odbioru 
jakościowego z dnia 25.05.2018. 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-018 

 

Wydatki wybrane w sposób losowy: 

6 Inne kategorie 

wydatków - 
Podróże 

służbowe 

(kategoria 4) 

3/2017 277,6 277,6 Delegacja (dieta, bilety PKP i bilety 

ZTM) doradcy  (08/2) biorącego udział w 
spotkaniu szkoleniowym pn. 

"Ogólnopolski system wsparcia 

doradczego (...) w ramach poddziałania  
1.3.3. POIiŚ - dot. zakresu oferty 

finansowej POIiŚ i RPO, organizowanym 

przez NFOŚiGW  dnia 07-08.02.2017 r. w 
Warszawie. Wydatek dotyczy zadania 1 

HRP. 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-009 

7 Inne kategorie 

wydatków - 
Podróże 

służbowe 

(kategoria 4) 

197/2018 236,8 236,8 WFOŚiGW w Opolu, udział doradcy 08/2 

(koszty podróży i dieta) w warsztatach 
wydobywczych "Plan przeprowadzenia 

badań UX Projekt Doradztwa 

Energetycznego" w dniu 30.10.2018 r. w 
NFOSiGW w ramach Projektu Doradztwa 

Energetycznego . Brak konieczności 
zawarcia umowy i sporządzenia protokołu 

odbioru. 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-021 

8 Inne kategorie 

wydatków - 
Podróże 

służbowe 

(kategoria 4) 

55/2019 218,8 218,8 WFOŚiGW w Opolu, udział doradcy 08/1 

(bilety,dieta) w szkoleniu dla DE i 
pracowników JRP dot. nowych 

programów realizowanych ze środków 

NFOŚiGW (Warszawa) w dniu 
18.07.2019 r. w ramach  projektu 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-025 

9 Inne kategorie 

wydatków - 
Podróże 

służbowe 

(kategoria 4) 

100/2020 86,09 86,09 WFOŚiGW w Opolu, wyjazd doradcy 

08/1 (koszty przejazdu) w celu 
przeprowadzenia konsultacji w Gminie 

Lubsza dotyczących PP "Czyste 

Powietrze" w ramach  projektu  
"Ogólnopolskiego systemu (...)". Podróż 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-031 

10 Inne kategorie 

wydatków - 

Wynagrodzenia 
Doradców 

Energetycznych 

i pracowników 
merytorycznych 

JRP (kategoria 

6) 

8/2018 18 079,64 18 079,64 WFOŚiGW w Opolu, wynagrodzenie za 

VIII 2018 r. Wydatek dotyczy  zadania 1. 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-019 
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11 Inne kategorie 

wydatków - 

Wynagrodzenia 

Doradców 

Energetycznych 

i pracowników 
merytorycznych 

JRP (kategoria 

6) 

04/2020 21 274,19 21 274,19 WFOŚiGW w Opolu, wynagrodzenie za 

IV 2020 r. Wydatek dotyczy  zadania 1 

HRP. 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-031 

Ogółem wydatki kwalifikowalne: 66 758,52 
 

  

Źródło: opracowanie własne Zespołu kontrolującego na podstawie danych przedstawionych przez WFOŚiGW Opole w zatwierdzonych 

wnioskach o płatność. 

 

W toku prowadzonych  czynności kontrolnych ustalono, że w WFOŚiGW w Opolu miało miejsce 

13 przypadków rozpoczęcia i/lub zakończenia delegacji poza siedzibą Funduszu6. W związku 

z powyższym Zespół kontrolujący podjął decyzję o dodatkowej weryfikacji wybranych delegacji 

pod kątem efektywności poniesionych wydatków. 

 

Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie osądu eksperckiego. W sposób celowy 

wybrano 4 wydatki do kontroli: 2 dotyczyły przejazdu samochodem prywatnym (poz. 5 i 8 

zestawienia) oraz 2 przejazdów PKP (poz. 11 i 12). 

 

Na podstawie ww. doboru próby dokumentów badaniu podlegały następujące wydatki: 

 
lp. trasa Nr 

dokumentu 

kwota 

brutto 

dokumentu 

kwota 

kwalifikowalna   

Nazwa towaru lub usługi 

1. Opole – Zakrzów - 

Głubczyce - Nysa 

75/2018 125,37 

 

125,37 Delegacja  (koszty podróży) Doradcy Energetycznego  

08/1 w związku z udziałem w dniu 11.04.2018 r. w 

celu konsultacji z JST w miejscowości Zakrzów oraz 
udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dla 

sołtysów z terenu Gminy Głubczyce. Wydatek 

dotyczy zadania 1 HRP, samochód prywatny 

2. Opole - Podlesie-

Nysa 

160/2019 85,25 85,25 WFOŚiGW w Opolu, udział doradcy 08/1 (koszty 

podróży) w 86 Konferencji Regionalnego Związku 

Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu  
w dniu 07.11.2019 r. (Podlesie) realizowanych w 

ramach  projektu "Ogólnopolskiego systemu (...)". 

Podróż służbowa 07.11.2019 r. Wydatek dotyczy 
zadania 1 HRP, samochód prywatny 

3. Brzeg – Zakopane -

Brzeg 

198/2019 163,80 163,80 WFOŚiGW w Opolu, udział doradcy 08/3 (koszty 

podróży i dieta) w konferencji "Efektywnosć 

energetyczna kluczem do poprawy jakości powietrza 
w Małopolsce"  w dniach 09-11.12.2019 r. (Zakopane) 

realizowanej w ramach  projektu  "Ogólnopolskiego 

systemu (...)". Podróż służbowa 09-11.12.2019 r. 
Wydatek dotyczy zadania 1 HRP, pkp 

4. Brzeg - Opole- 

Warszawa - Brzeg 

186/2019 224,70 224,70 WFOŚiGW w Opolu, udział doradcy 08/3 (koszty 

podróży, dieta) w szkoleniu  "Profesjonalny Doradca 
Energetyczny" w dniach 27-29.11.2019 r. (Warszawa) 

realizowanego w ramach  projektu "Ogólnopolskiego 

systemu (...)". Podróż służbowa 27-29.11.2019 r. 
Wydatek dotyczy zadania 1 HRP, pkp 

Źródło: opracowanie własne Zespołu kontrolującego 
 

Po przeprowadzonej analizie ww. otrzymanej próby delegacji i powstałych wątpliwościach w zakresie 

rozliczenia jednej z kontrolowanych delegacji, ZK podjął decyzję o ponownym poszerzeniu próby 

kontrolnej o pozostałe 9 delegacji, w których rozpoczęcie i/lub zakończenie delegacji miało miejsce 

poza siedzibą Funduszu oraz ich weryfikacji pod kątem efektywności poniesionych wydatków7. 

 

 

 

 

 

 
6 Wykaz delegacji przesłany przez WFOŚiGW w Opolu 24.04.2021 r.  
7 Mail z 22.06.2021 r. 
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W związku z powyższym, dodatkowemu badaniu podlegały następujące wydatki: 

 

 
lp. trasa Nr 

dokumentu 
kwota 
brutto 

dokumentu 

kwota 
kwalifikowalna   

Nazwa towaru lub usługi 

1. Opole – Nysa - 
Pakosławice 

141/2015 54,33 54,33 Delegacja doradcy energetycznego (08/1) biorącego 
udział dnia 24.06.2015 r. w: 1. Spotkaniu 

informacyjnym  z przedsiębiorcami terenu gminy 

Pakosławice, Skoroszyce, Kamiennik dotyczącego roli 
przedsiębiorców, jako partnera w opracowywaniu 

PGN oraz przedstawienie projektu pn."Ogólnopolski 

system…”. 2. Spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym 
PGN z przedstawicielami  UM w Nysie. Wydatek 

dotyczy zadania 1 HRP, samochód prywatny 

2. Opole - Nysa 149/2015 46,80 46,80 Delegacja doradcy energetycznego (08/1) biorącego 
udział dnia 26.06.2015 r. w spotkaniu dotyczącym  

realizowanego projektu pn "Ogólnopolski system…”. 

Na spotkaniu, które odbyło się w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej  w Nysie omówiono 

zadania gospodarki niskoemisyjnej ze środków UE  

perspektywa finansowania 2014-2020. Wydatek 

dotyczy zadania 1 HRP, samochód prywatny 

3. Opole - Nysa 32/2016 8,00 8,00 Delegacja doradcy energetycznego (08/1)  biorącego 

udział w spotkaniu  w związku z przygotowaniem 
projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Nysie 

dnia 03.03.2016 r. Wydatek dotyczy zadania 1 HRP, 

bilety PKS 

4. Nysa - Głuchołazy -
Opole  

33/2016 73,55 73,55 Delegacja doradcy energetycznego (08/1)  biorącego 
udział w konsultacjach w sprawie opracowanego 

Planu Gospodarki Niskiej Emisji dla Gminy 

Głuchołazy dnia 07.03.2016 r. Wydatek dotyczy 
zadania 1 HRP, samochód prywatny. 

5. Nysa - Wrocław - 

Nysa 

143/2019 55,80 55,80 WFOŚiGW w Opolu, udział doradcy 08/1 (koszty 

podróży, dieta) w Warsztatach szkoleniowych 
"Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych" w 

dniu 29.10.2019 r. (Wrocław) realizowanym w 

ramach  projektu  "Ogólnopolskiego systemu (...)". 
Podróż służbowa 29.10.2019 r.  Wydatek dotyczy 

zadania 1 HRP, bus. 

6. Nysa - Wrocław - 
Poznań -Nysa 

107/2019 128,80 128,80 WFOŚiGW w Opolu, udział doradcy 08/1 (koszty 
podróży, dieta) w "EkoSferze" i Dniu Pozytywnej 

Energii w ramach Międzynarodowych Targów POL-

ECO-SYSTEM 2019  w dniach 08-10.10.2019 r. 
(Poznań) realizowanych w ramach  projektu  

"Ogólnopolskiego systemu (...)". Podróż służbowa 08-

10.10.2019 r.  Wydatek dotyczy zadania 1 HRP, bus, 
pkp. 

7. Opole - Głubczyce-

Nysa 

169/2019 100,29 100,29 WFOŚiGW w Opolu, udział doradcy 08/1 (koszty 

podróży) w spotkaniu w sprawie aktualizacji PGN dla 

Gminy Głubczyce  w dniu 15.11.2019 r. (Głubczyce) 
realizowanego w ramach  projektu  "Ogólnopolskiego 

systemu (...)". Podróż służbowa 15.11.2019 r. 

Wydatek dotyczy zadania 1 HRP, samochód prywatny 

8. Opole - Głubczyce 

Nysa 

33/2020 105,31 105,31 WFOŚiGW w Opolu, wyjazd doradcy 08/1 (koszty 

przejazdu) w celu weryfikacji danych dot. formularza 

przesłanego przez ZSO w Głubczycach (Program 
1000 szkół zero emisji) realizowanego w ramach  

projektu  "Ogólnopolskiego systemu (...)". Podróż 

służbowa 03.02.2020 r. (Głubczyce). Wydatek 
dotyczy zadania 1 HRP,  samochód prywatny 

9. Brzeg - Warszawa - 

Brzeg 

201/2019 233,10 233,10 WFOŚiGW w Opolu, udział doradcy 08/3 (koszty 

podróży, dieta) w szkoleniu  "Profesjonalny Doradca 

Energetyczny" w dniu 06.12.2019 r. (Warszawa) 
realizowanego w ramach  projektu "Ogólnopolskiego 

systemu (...)". Podróż służbowa 06.12.2019 r. 
Wydatek dotyczy zadania 1 HRP, pkp. 

Źródło: opracowanie własne Zespołu kontrolującego 
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Ustalenia dotyczące badanych wydatków:  
 

1. Faktura nr: 11/T/2019/A data wystawienia 18.03.2019 r. dot. przewozu osób w dniu 11 i 13 

marca 2019 r., sprzedawca: Komercyjne Linie Autobusowe Luz Sp. z o.o. z Opola, nabywca: 

WFOSiGW Opole, wartość brutto 1 590,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego 

jest równa kwocie wydatku brutto.    

 

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

✓ wydatek dotyczy przewozu osób w dniu 11 i 13 marca 2019 r. w związku ze zleceniem 

wynajmu autokaru wraz z kierowcą w celu przewozu 50 osób8 podczas organizacji 

Ogólnopolskiej Konferencji pn.: „Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa jakości powietrza”, 

✓ dane9 zawarte na ww. fakturze są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-023, za wyjątkiem stwierdzonego uchybienia, 

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku10 są zgodne z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-023, 

✓ poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

✓ wydatek został prawidłowo przypisany do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich 

projektu,  

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu, 

✓ w tytule przelewu podano numer faktury, płatność za fakturę została dokonana terminowo, 

na rachunek wykonawcy usługi, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ sporządzony w formie załącznika opis do faktury zawiera wszystkie obligatoryjne elementy 

wynikające z Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4),  

✓ na podstawie przedstawionego skanu dokumentu ustalono, że na odwrocie faktury znajduje się 

krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek oraz numer umowy o dofinansowanie, 

w ramach której został zrealizowany, 

 

Ponadto, ustalono, że: 

✓ wydatek został poniesiony na podstawie zamówienia11 udzielonego w oparciu o zapisy 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych12, 

✓ wydatek został poniesiony zgodnie z Rozdziałem V Ogólna procedura udzielania zamówień 

do 10 000,00zł netto wydatkowanych ze środków Funduszu zawartym w ww. regulaminie.  

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

✓ został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, spełniając tym samym wymogi 

podrozdziału 6.2 pkt 3 lit. g Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ, 

✓ dotyczy usługi zrealizowanej,  

✓ został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi 

w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

✓ został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

 
8 zgodnie z informacją zawartą w Zleceniu nr 4/III/2019 z dnia 07.03.2019 r., 
9 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu brutto,  kwota 

dokumentu netto,  
10 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie.  
11 Zlecenie nr 4/III/2019 z dnia 07.03.2019 r., 
12 wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu WFOSiGW w Opolu nr 8/2019 z dnia 26.02.2019 r., 
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Ustalenia: Stwierdzono następujące uchybienie w badanym obszarze: 

1) Data wystawienia dokumentu wskazana we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-

023 jest niezgodna z datą wystawienia widniejącą na dokumencie źródłowym. 

Na dokumencie źródłowym widnieje data wystawienia 18.03.2019 r., natomiast we wniosku 

o płatność w zestawieniu wydatków wpisano datę wystawienia dokumentu 13.03.2019 r. 

Weryfikacja dokumentu źródłowego wykazała, że data 13.03.2019 r. jest datą sprzedaży, 

a nie datą wystawienia dokumentu.   

 

2. Faktura nr: FV/1985/2016, data wystawienia: 01.06.2016 r., sprzedawca: LANKO Wyrób 

Pieczątek Poligrafa i Handel, Małgorzata Landau, nabywca: WFOŚiGW Opole, dot. zakupu 

3 szt. pieczątek, wartość brutto 250,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa 

kwocie wydatku brutto. 

 

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że:  

✓ wydatek dotyczy zakupu 3 szt. pieczątek w celu oznaczenia dokumentów dotyczących 

doradztwa energetycznego w WFOŚiGW Opole,  

✓ dane13 zawarte na ww. fakturze są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-02,   

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku14 są zgodne z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-02,  

✓ poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

✓ wydatek został prawidłowo przypisany do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich 

projektu,  

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu, 

✓ w tytule przelewu podano numer faktury, płatność za fakturę została dokonana terminowo, 

na konto dostawcy zgodnie ze Zleceniem nr 5/V/2016 z 31.05.2016 r., 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ sporządzony w formie załącznika opis do faktury zawiera wszystkie obligatoryjne elementy 

wynikające z Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ na podstawie przedstawionego skanu dokumentu ustalono, że na odwrocie faktury znajduje się 

krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, odniesienie do zawartej umowy 

z dostawcą, z tytułu której poniesiono wydatek oraz numer umowy o dofinansowanie, 

w ramach której został zrealizowany, 

✓ wydatek został poniesiony na podstawie zamówienia udzielonego w oparciu o zapisy 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu15, 

✓ wydatek został poniesiony zgodnie z Ogólną procedurę udzielania zamówień do 2 000,00 

złotych netto wydatkowanych w ramach POIiŚ zawartą w ww. regulaminie udzielania 

zamówień16.   

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

✓ został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, spełniając tym samym wymogi 

podrozdziału 6.2 pkt 3 lit. g Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ,  

 
13 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru, kwota dokumentu brutto,  kwota dokumentu 

netto,  
14 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), 

dofinansowanie.  
15 wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu Nr 04/2016 z dnia 22.03.2016 r.  
16 Rozdział V Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu 
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✓ został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi 

w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

✓ został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020.   

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

3. Faktura nr: FA/9/09/2015, data wystawienia 01.09.2015 r., sprzedawca: PM GROUP LAAX 

Sp. z o.o., Sp. k. z Białegostoku, nabywca: WFOSiGW Opole, dot. szkolenia zrealizowanego 

na podstawie umowy nr 2015/0166/NFK - 2 osoby, wartość brutto 5 936,00 zł, w tym wartość 

wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto.     

 

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

✓ wydatek dotyczy udziału 2 osób w szkoleniach przygotowujących do świadczenia usług 

doradczych w ramach projektu w terminie od 15.07.2015 r. do 07.08.2015 r., 

✓ cena szkolenia przypadająca na 1 osobę jest zgodna z postanowieniami zawartej w dniu 

08.06.2015 r. Umowy nr 2015/0166/NFK, 

✓ osoby biorące udział w szkoleniu zdały egzamin końcowy w terminie i otrzymały certyfikat 

ukończenia szkolenia,  

✓ dane17 zawarte na ww. fakturze są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-001, 

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku18 są zgodne z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-001, 

✓ poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

✓ wydatek został prawidłowo przypisany do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich 

projektu,  

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu, 

✓ płatność za fakturę została dokonana terminowo, na konto dostawcy zgodnie 

z postanowieniami zawartej w dniu 08.06.2015 r. Umowy nr 2015/0166/NFK, 

✓ w tytule przelewu podano numer faktury, za którą dokonuje się płatności zgodne z zawartą 

w dniu 08.06.2015 r. Umową nr 2015/0166/NFK, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ sporządzony w formie załącznika opis do faktury zawiera wszystkie obligatoryjne elementy 

wynikające z Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ na podstawie przedstawionego skanu dokumentu ustalono, że na odwrocie faktury znajduje się 

krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek oraz numer umowy o dofinansowanie, 

w ramach której został zrealizowany, 

✓ wydatek został poniesiony na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń 

przygotowujących NFOSiGW i jego Partnerów do świadczenia usług doradczych w ramach 

projektu w trybie przetargu nieograniczonego19 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadził Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

 
17 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu brutto, kwota 

dokumentu netto,  
18 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie.  
19 Nr ogłoszenia: 2015/S 029-049211 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,  
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Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

✓ został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi 

w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

✓ został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

   

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

4. Faktura nr: 012/05/2019 data wystawienia 14.05.2019 r. na usługę cateringową podczas 

szkolenia kandydatów na energetyków gminnych, sprzedawca: FPH Refleks Grzegorz Nawara, 

nabywca: WFOSiGW w Opolu, wartość dokumentu brutto 3 828,00 zł, w tym wartość 

wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto. 

 

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że:  

✓ poniesiony wydatek związany był z usługą cateringową podczas szkolenia kandydatów  

na energetyków gminnych w terminie 17–18.04, 24-25.04, 9-10.05.2019 r. (przewidziana 

liczba uczestników to 29 osób), 

✓ dane20 zawarte na ww. fakturze są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-24, 

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku21 są zgodne z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-24, 

✓ poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

✓ wydatek został prawidłowo przypisany do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich 

projektu,  

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu, 

✓ w tytule przelewu podano numer faktury, za którą dokonuje się płatności zgodnie z zawartą 

25.04.2018 r. Umową nr 6/IV/2018,  

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ sporządzony w formie załącznika opis do faktury zawiera wszystkie obligatoryjne elementy 

wynikające z Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ na podstawie przedstawionego skanu dokumentu ustalono, że na odwrocie faktury znajduje się 

krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek oraz numer umowy o dofinansowanie, 

w ramach której został zrealizowany.  

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

✓ został poniesiony na podstawie zamówienia udzielonego w oparciu o zapisy Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych przez WFOŚiGW w Opolu22, 

✓ wydatek został poniesiony zgodnie z Ogólną procedurą udzielania zamówień o wartości 

równej lub przekraczającej 2 000,00 złotych netto wydatkowanych w ramach POIiŚ 

lub równej lub przekraczającej 5 000,00 złotych netto wydatkowanych ze środków Funduszu 

a nieprzekraczającej równowartość w złotych 30 000,00 euro netto zawartą 

w ww. Regulaminie udzielania zamówień, 

 
20 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu 

brutto,  kwota dokumentu netto,  
21 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie.  
22 wprowadzonego Zarządzeniem nr 8/2017 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu z dnia 26.06.2017 r.  
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✓ ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie dokonania 

i udokumentowania rozeznanie rynku, zawartymi w Rozdziale 6 pkt 6.5.1, ppkt. 2 Wytycznych 

kwalifikowalności POIiŚ, tj.: 

➢ w zakresie potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do więcej niż trzech 

potencjalnych oferentów, 

➢ na podstawie oceny i porównania ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą, 

➢ w dniu 25.04.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą wybranym w ramach 

przeprowadzonego rozeznania rynku, 

✓ został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

 

 

Ustalenia: Stwierdzono następujące uchybienie w badanym wydatku: 

 

1) Zgodnie z § 3 ust. 3 umowy nr 6/IV/2018 z 25.04.2018 r., termin płatności wynosi 7 dni 

od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Na fakturze  

nr 012/05/2019 wskazano 14-dniowy termin zapłaty tj. 28.05.2019 r. Faktura została opłacona 

przez Fundusz dzień później - 29.05.2019 r.  

WFOŚiGW w Opolu wyjaśnił, że nie zna przyczyn ustalenia przez zleceniobiorcę innego 

terminu płatności niż ten, który wynikał z umowy. Faktura wpłynęła do Funduszu 

15.05.2019 r. i został zachowany według niego 14-dniowy termin zapłaty. Jednoczenie 

Wykonawca nie wystawiał noty obciążeniowej z tytułu terminu, w którym dokonano zapłaty 

za przedmiotową fakturę. 

 

 

 

 

5. Faktura nr: F/18/05/036/S data wystawienia 28.05.2018 r., sprzedawca: „Koncept” 

Spółka z o.o. z Warszawy, nabywca: WFOSiGW Opole, dot. dostawy sprzętu komputerowego 

dla dwóch Doradców Energetycznych, wartość brutto 14 981,40 zł, w tym wartość wydatku 

kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto. 

 

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

✓ wydatek dotyczy dostawy sprzętu komputerowego, tj.: laptopa, stacji dokującej i monitora 

wraz z oprogramowaniem biurowym oraz antywirusowym dla dwóch Doradców 

Energetycznych, 

✓ cena jednostkowa dostarczonego sprzętu komputerowego jest zgodna z postanowieniami 

zawartej w dniu 15.02.2018 r. Umowy nr 2018/0027/NFK, 

✓ zakupione dwa zestawy sprzętu komputerowego są użytkowane przez dwóch doradców, 

✓ dane23 zawarte na ww. fakturze są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-018, 

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku24 są zgodne z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-018, 

✓ poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

✓ wydatek został prawidłowo przypisany do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich 

projektu,  

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu, 

✓ płatność za fakturę została dokonana terminowo, na konto dostawcy zgodnie 

z postanowieniami zawartej w dniu 15.02.2018 r. Umowy nr 2018/0027/NFK, 

 
23 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu brutto, kwota 

dokumentu netto,  
24 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie,  
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✓ w tytule przelewu podano numer faktury, za którą dokonuje się płatności zgodne z zawartą 

w dniu 15.02.2018 r. Umową nr 2018/0027/NFK, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ sporządzony w formie załącznika opis do faktury zawiera wszystkie obligatoryjne elementy 

wynikające z Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ na podstawie przekazanego skanu dokumentu ustalono, że na odwrocie faktury znajduje się 

krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek oraz numer umowy o dofinansowanie, 

w ramach której został zrealizowany, 

✓ wydatek został poniesiony na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę zestawów mobilnych (laptopów z wyposażeniem) 

w trybie przetargu nieograniczonego25 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

✓ został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi 

w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

✓ został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

 

Ustalenia: Stwierdzono następujące uchybienie w badanym wydatku. 

 

1) Na weryfikowanym skanie dokumentu, na jego odwrocie stwierdzono zapis niezgodny 

z prawdą, tj.: widnieje informacja o następującej treści: „Wartość zamówienia poniżej 30 000 

euro nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych”, tymczasem z dokumentacji 

wynika, że wydatek został poniesiony na podstawie przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów mobilnych (laptopów 

z wyposażeniem) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadził Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.   

 

 

6. Polecenie wyjazdu służbowego nr 3/2017, data wystawienia 6.02.2017 r. związana 

z wyjazdem Doradcy Energetycznego w celu udziału w spotkaniu szkoleniowym, wartość 

brutto 277,60 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto. 

 

 

Weryfikacja ww. delegacji wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku 

wykazała że:  

✓ poniesiony wydatek związany z kosztem dojazdu (dieta, bilety PKP i ZTM) Doradcy 

Energetycznego do Warszawy w dniach 7-8.02.2017 r. w celu udziału w spotkaniu 

szkoleniowym, które dotyczyło oferty finansowej POIiŚ i RPO, 

✓ dane26 zawarte na ww. delegacji są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

POIS.01.03.03-00-0001/15-009, 

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku27 są zgodne z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność POIS.01.03.03-00-0001/15-009, 

 
25 Nr ogłoszenia: 2017/S 209-432742 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,  
26 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu brutto, kwota 

dokumentu netto,  
27 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie.  
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✓  poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

✓ wydatek został prawidłowo przypisany do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich 

projektu,  

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu,  

✓ raport kasowy potwierdza wypłatę środków związanych z delegacją, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ sporządzony w formie załącznika opis 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 przedstawionego skanu dokumentu uznano, że na odwrocie delegacji znajduje 

się numer umowy o dofinansowanie w ramach której został zrealizowany, 

✓ wydatek związany z delegacją rozliczony został zgodnie z zasadami określonymi 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej z dnia 29.01.2013 r.28 

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

✓ został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi 

w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

✓ został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

 

7. Polecenie wyjazdu służbowego nr 197/2018 data wystawienia z 29.10.2018 r. związana 

z udziałem Doradcy Energetycznego w warsztatach w dniu 30.10.2018 r. w NFOŚiGW, 

wartość brutto 236,80 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku 

brutto. 

 

Weryfikacja ww. delegacji wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku 

wykazała że:  

✓ poniesiony wydatek związany z kosztem dojazdu (dieta, bilety PKP i ZTM) Doradcy 

Energetycznego do Warszawy w dniu 30.10.2018 r. w celu udziału w warsztatach pn. „Plan 

przeprowadzenia badań UX Projektu Doradztwa Energetycznego”, 

✓ dane29 zawarte na ww. delegacji są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

POIS.01.03.03-00-0001/15-021, 

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku30 są zgodne z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność POIS.01.03.03-00-0001/15-021, 

✓ poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

✓ wydatek został prawidłowo przypisany do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich 

projektu,  

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu,  

✓ raport kasowy potwierdza wypłatę środków związanych z delegacją, 

 
28 Dz.U.2013 poz.167 
29 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu brutto, kwota 

dokumentu netto,  
30 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie.  
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✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ sporządzony w formie załącznika opis 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 przedstawionego skanu dokumentu ustalono, że na odwrocie delegacji wskazano 

numer umowy o dofinansowanie w ramach której został zrealizowany, 

✓ wydatek związany z delegacją rozliczony został zgodnie z zasadami określonymi 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej z dnia 29.01.2013 r.31 

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

✓ został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi 

w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

✓ został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

8. Polecenie wyjazdu służbowego nr 55/2019 data wystawienia z 16.07.2019 r. związana 

z udziałem Doradcy Energetycznego w szkoleniu dla Doradców Energetycznych 

i pracowników JRP dot. nowych programów realizowanych ze środków NFOŚiGW w dniu 

18.07.2019 r., wartość brutto 218,80 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa 

kwocie wydatku brutto. 

 

Weryfikacja ww. delegacji wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku 

wykazała że:  

✓ poniesiony wydatek związany z kosztem dojazdu (dieta, bilety PKP i ZTM) Doradcy 

Energetycznego do Warszawy w dniu 18.07.2019 r. w celu udziału w szkoleniu dla Doradców 

Energetycznych i pracowników JRP dotyczącym nowych programów realizowanych  

ze środków NFOŚiGW m.in. ciepłownictwa powiatowego, Agroenergii, Polskiej Geotermii 

Plus, 

✓ dane32 zawarte na ww. delegacji są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

POIS.01.03.03-00-0001/15-025, 

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku33 są zgodne z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność POIS.01.03.03-00-0001/15-025, 

✓ poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

✓ wydatek został prawidłowo przypisany do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich 

projektu,  

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu,  

✓ raport kasowy potwierdza wypłatę środków związanych z delegacją, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

 
31 Dz.U.2013 poz.167 
32 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu brutto, kwota 

dokumentu netto,  
33 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie.  
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✓ 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 przedstawionego skanu dokumentu ustalono, że na odwrocie delegacji wskazano 

numer umowy o dofinansowanie w ramach której został zrealizowany, 

✓ wydatek związany z delegacją rozliczony został zgodnie z zasadami określonymi 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej z dnia 29.01.2013 r.34 

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

✓ został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi 

w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

✓ został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

 

9. Polecenie wyjazdu służbowego nr 100/2020 data wystawienia z 25.05.2020 r. związana 

z udziałem Doradcy Energetycznego w konsultacjach w gminie Lubsza w dniu 26.05.2020 r., 

wartość brutto 86,09 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku 

brutto. 

 

Weryfikacja ww. delegacji wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku 

wykazała że:  

✓ poniesiony wydatek związany z kosztem dojazdu (przejazd samochodem prywatnym) 

Doradcy Energetycznego do Urzędu Gminy w Lubszy w dniu 26.05.2020 r. w celu udziału  

w konsultacjach dotyczących Programu „Czyste powietrze”, 

✓ dane35 zawarte na ww. delegacji są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

POIS.01.03.03-00-0001/15-031, 

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku36 są zgodne z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność POIS.01.03.03-00-0001/15-031, 

✓ poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

✓ wydatek został prawidłowo przypisany do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich 

projektu,  

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu,  

✓ raport kasowy potwierdza wypłatę środków związanych z delegacją, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ 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 przedstawionego skanu dokumentu ustalono, że na odwrocie delegacji wskazano 

numer umowy o dofinansowanie, 

 
34 Dz.U.2013 poz.167 
35 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu brutto,  kwota 

dokumentu netto,  
36 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie.  
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✓ wydatek związany z delegacją rozliczony został zgodnie z zasadami określonymi 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej z dnia 29.01.2013 r.37, 

✓ wydatek związany z delegacją rozliczony został zgodnie z zasadami określonymi 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy38. 

 

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

✓ został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi 

w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność 

beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

✓ został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

 

10. Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem za sierpień 2018 r., 

nr zestawienia 8/2018. Wynagrodzenia osobowe wypłacone 2 Doradcom Energetycznym 

zaangażowanych w realizację projektu w ramach poddz. 1.3.3 POIiŚ. Wartość dokumentu 

brutto 18 079,64 zł., w tym wartość wydatku kwalifikowanego równa kwocie wydatków 

brutto. 

 

Weryfikacja ww. zestawienia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku 

wykazała że: 

✓ wynagrodzenia za sierpień 2018 r. Doradców Energetycznych zostały wypłacone zgodnie 

z zasadami obowiązującymi w WFOŚiGW Opole, 

✓ wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność POIS.01.03.03-00-0001/15-19, 

✓ wysokość wynagrodzeń Doradców Energetycznych za sierpień 2018 r. jest zgodna 

z obowiązującą tabelą wynagrodzeń oraz tabelą stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych  

pracowników biura WFOŚiGW Opole, w której wskazano zakres miesięcznej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego pracownika odpowiadającej kategorii osobistego 

zaszeregowania, 

✓ wynagrodzenia za sierpień 2018 r. Doradców Energetycznych nie przekraczają maksymalnej 

wysokości wynagrodzenia na ww. stanowisku pracy określonej w Tabeli nr 139 zawartej w 

Załączniku nr 2 do Uchwały Nr 85/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Opolu z dnia 30 

listopada 2018 r. ,,Zasady wynagradzania pracowników biura Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, które obowiązywały w październiku 

2019 r. 

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

✓ rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem za sierpień 2018 – 

nr zestawienia 8/2018 zostało zatwierdzone przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu,  

✓ każdy z Doradców Energetycznych posiada wymagane doświadczenie zawodowe 

i kompetencje określone w opisach stanowisk pracy, co ustalono na podstawie przekazanych 

certyfikatów poświadczających zdanie egzaminu w ramach projektu „Ogólnopolskiego 

 
37 Dz.U.2013 poz.167 
38 Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm. 
39 Wykaz stanowisk i wartości współczynników wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk pracy 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
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systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 

w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, 

✓ szczegółowe zakresy czynności Doradców Energetycznych zatrudnionych w WFOŚiGW 

Opole są zgodne z charakterem pracy i obowiązkami, które realizują Doradcy Energetyczni, 

✓ wysokość wydatków stanowiąca koszty kwalifikowalne składa się z wynagrodzeń brutto 

2 Doradców Energetycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 

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

doradcom, do ZUS są zgodne z dokumentami źródłowymi (umowy o pracę 2 Doradców 

Energetycznych, rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem,  

nr dokumentu księgowego 8/DE/2018 z 27.08.2018 r., naliczenie składek ZUS), 

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

przekazane w obowiązujących terminach40 (do 15 i 20 dnia następnego miesiąca po dacie 

wypłaty wynagrodzeń, w analizowanym przypadku przelewy zrealizowano odpowiednio 

14.09.2018 r. oraz 19.09.2018 r.), 

✓ dowody księgowe: Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem  

8/DE/2018 oraz PK/VIII/15/PK/Lista: LG/8/DE/2018 z 27.08.2018 r. potwierdzają ujęcie 

w księgach rachunkowych WFOŚiGW Opole operacji gospodarczej polegającej na obciążeniu 

kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w kwotach wynikających z dowodów źródłowych 

(Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem i naliczenie składek ZUS). 

 

Podczas weryfikacji poprawności rozliczenia środków finansowych związanych z zatrudnieniem 

za sierpień 2018 r. kontroli poddano umowy o pracę dwóch Doradców Energetycznych zatrudnionych 

w WFOŚiGW Opole w roku 2018. W wyniku kontroli Umów o pracę Doradców Energetycznych 

zatrudnionych41 stwierdzono, że wysokość wynagrodzeń Doradców Energetycznych ustalona 

we wskazanych umowach jest niezgodna z obowiązującą tabelą wynagrodzeń oraz tabelą stanowisk 

i wymagań kwalifikacyjnych pracowników biura WFOŚiGW Opole, w której wskazano zakres 

miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika odpowiadającej kategorii osobistego 

zaszeregowania.  

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, kontrolę rozszerzono na 100% wydatków związanych 

z zatrudnieniem, wykazanych we wnioskach o płatność w ramach kategorii „Inne kategorie wydatków 

- Wynagrodzenia Doradców Energetycznych i pracowników merytorycznych JRP (kategoria 6) 

w  latach 2015-2020. Przy czym kontroli poddano również Umowę o pracę Doradcy Energetycznego 

zatrudnionego 18.11.2019 r.42 

 

Ustalenia: Stwierdzono następujące nieprawidłowości w badanym obszarze: 

1) Potwierdzono, że wysokość wydatków związanych z zatrudnieniem, wykazanych 

we wnioskach za okres: 

− 02-12.2015 roku43, 

− 01-12.2016 roku44, 

− 01-10.2017 roku45, 

 
40 art. 47 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.), 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.). 
41 Umowa z 31.12.2015 r., Porozumienie z 27.10.2017 r oraz z 17.01.2018 r. Doradcy Energetycznego (kod stanowiska 

08/2); Umowa z 31.12.2015 r., Porozumienie z 27.10.2017 r oraz z 17.01.2018 r. Doradcy Energetycznego (kod stanowiska 

08/1).  
42 Umowa z 18.11.2019 r., Porozumienie z 9.12.2019 r. Doradcy Energetycznego (kod stanowiska 08/3).  
43 We wniosku o płatność nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-001-04 (wydatki wykazane w pozycji nr: 553-563). 
44 We wniosku o płatność nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-001-04 (wydatki wykazane w pozycji nr: 564-566); 

nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-002-04 (wydatki wykazane w pozycji nr: 67, 68); 

nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-004-02 (wydatki wykazane w pozycji nr: 115, 116); 

nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-005-02 (wydatki wykazane w pozycji nr: 119, 123); 

nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-007-03 (wydatki wykazane w pozycji nr: 206, 211); 

nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-009-03 (wydatki wykazane w pozycji nr: 125). 
45 We wniosku o płatność nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-009-03 (wydatki wykazane w pozycji nr: 129); 

nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-010-03 (wydatki wykazane w pozycji nr: 184), 

nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-011-03 (wydatki wykazane w pozycji nr: 191, 194); 

nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-012-03 (wydatki wykazane w pozycji nr: 180, 184, 185); 

nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-013-02 (wydatki wykazane w pozycji nr: 124); 
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− 03.2018 roku46, 

− 11-12.2019 roku47 

jest niezgodna z obowiązującą tabelą wynagrodzeń oraz tabelą stanowisk i wymagań 

kwalifikacyjnych pracowników biura WFOŚiGW Opole, w której wskazano zakres 

miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika odpowiadającej kategorii 

osobistego zaszeregowania. Wysokość wydatków wykazanych we wnioskach o płatność 

za wskazany okres przekracza maksymalną wysokość wynagrodzenia na zajmowanych 

stanowisku pracy określoną w Tabeli nr 1, tj. w Wykazie stanowisk i wartości 

współczynników wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk pracy 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 48. 

 

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 1083/200649.  

Zgodnie z definicją zawartą w przedmiotowym przepisie nieprawidłowość 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, 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 zatwierdzającą 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.50 

Jak wynika z § 4 przedmiotowego rozporządzenia w przypadku gdy jest możliwe precyzyjne 

wskazanie kwoty wydatków poniesionych nieprawidłowo związanej ze stwierdzoną 

nieprawidłowością indywidualną wartość korekty finansowej jest równa wartości współfinansowania 

UE w ramach tej kwoty, a w przypadku pomniejszenia – wartości wydatków kwalifikowalnych równej 

tej kwocie. 

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje niekwalifikowalnością kosztów poniesionych w ramach 

wydatków poniesionych w ramach kategorii „Inne kategorie wydatków - Wynagrodzenia Doradców 

Energetycznych i pracowników merytorycznych JRP (kategoria 6) w wysokości 38 669,55 zł brutto51.     

 
nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-014-03 (wydatki wykazane w pozycji nr: 60); 

nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-015-04 (wydatki wykazane w pozycji nr: 191). 
46 We wniosku o płatność nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-017-03 (wydatki wykazane w pozycji nr: 277). 
47 We wniosku o płatność nr: POIS.01.03.03-00-0001/15-0-29-03 (wydatki wykazane w pozycji nr: 71). 
48 zawartej w Załączniku do Uchwały Nr 47/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Opolu z 31 lipca 2012 r. ,,Zasady 

wynagradzania członków Zarządu i pracowników biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu; Załączniku do Uchwały Nr 42/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Opolu z 29 czerwca 2015 r. ,,Zasady 

wynagradzania członków Zarządu i pracowników biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu”;  Załączniku nr 2 do Uchwały Nr 85/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Opolu z dnia 30 listopada 

2018 r. ,,Zasady wynagradzania pracowników biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu”, które obowiązywały w październiku 2019 r.;  
49 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. ze zm. 
50 Dz.U. z 2017 r. poz. 615 z późn. zm. 
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11. Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem za kwiecień 2020 r., 

nr zestawienia 04/2020. Wynagrodzenia osobowe wypłacone 2 Doradcom 

Energetycznym zaangażowanych w realizację projektu w ramach poddz. 1.3.3 POIiŚ. 

Wartość dokumentu brutto 21 274,19 zł., w tym wartość wydatku kwalifikowanego równa 

kwocie wydatków brutto. 

 

Weryfikacja ww. zestawienia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku 

wykazała że: 

✓ wynagrodzenia za kwiecień 2020 r. Doradców Energetycznych zostały wypłacone zgodnie 

z zasadami obowiązującymi w WFOŚiGW Opole, 

✓ wysokość wynagrodzeń Doradców Energetycznych za kwiecień 2020 r. jest zgodna 

z obowiązującą tabelą wynagrodzeń oraz tabelą stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych  

pracowników biura WFOŚiGW Opole, w której wskazano zakres miesięcznej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego pracownika odpowiadającej kategorii osobistego 

zaszeregowania, 

✓ wynagrodzenia za kwiecień 2020 r. Doradców Energetycznych nie przekraczają maksymalnej 

wysokości wynagrodzenia na ww. stanowisku pracy określonej w Tabeli nr 152 zawartej 

w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr 85/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW Opole z dnia 

30 listopada 2018 r. ,,Zasady wynagradzania pracowników biura Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, które obowiązywały w październiku 

2019 r., 

✓ wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność POIS.01.03.03-00-0001/15-31, 

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

✓ rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem za kwiecień 2020 r. – 

nr zestawienia 04/2020 zostało zatwierdzone przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu,  

✓ każdy z Doradców Energetycznych posiada wymagane doświadczenie zawodowe 

i kompetencje określone w opisach stanowisk pracy, co ustalono na podstawie przekazanych 

certyfikatów poświadczających zdanie egzaminu w ramach projektu „Ogólnopolskiego 

systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 

w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, 

✓ szczegółowe zakresy czynności Doradców Energetycznych zatrudnionych w WFOŚiGW 

Opole są zgodne z charakterem pracy i obowiązkami, które realizują Doradcy Energetyczni, 

✓ wysokość wydatków stanowiąca koszty kwalifikowalne składa się z wynagrodzeń brutto 

2 Doradców Energetycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 

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

doradcom, do ZUS są zgodne z dokumentami źródłowymi (umowy o pracę 2 Doradców 

Energetycznych, rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem,  

nr dokumentu księgowego 04/DE/2020 z 24.04.2020 r., naliczenie składek ZUS), 

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

przekazane w obowiązujących terminach53 (do 15 i 20 dnia następnego miesiąca po dacie 

wypłaty wynagrodzeń, w analizowanym przypadku przelewy zrealizowano odpowiednio 

14.05.2020 r. oraz 18.05.2020 r.), 

✓ dowody księgowe: Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem 

04/DE/2020 oraz PK/IV/18/PK/Lista: LG/4/DE/2020 z 24.04.2020 r. potwierdzają ujęcie 

w księgach rachunkowych WFOŚiGW Opole operacji gospodarczej polegającej na obciążeniu 

kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w kwotach wynikających z dowodów źródłowych 

(Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem i naliczenie składek ZUS). 

 

 
51 Zgodnie z załączoną do LS 7.7.3-1, tabelą wyliczeń kosztów niekwalifikowanych. 
52 Wykaz stanowisk i wartości współczynników wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk pracy 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
53 art. 47 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.), 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.) 
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Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

Ustalenia dotyczące weryfikacji delegacji: 

 

Weryfikacja przedłożonych przez WFOŚiGW w Opolu dodatkowych delegacji do kontroli w zakresie 

ich efektywności wykazała, że: 

✓ wydatki są zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, 

✓ wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu, 

✓ wydatki związane z delegacjami rozliczone zostały zgodnie z zasadami określonymi 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej z dnia 29.01.2013 r., 

✓ wydatki związane z delegacjami rozliczone zostały zgodnie z zasadami określonymi przez 

jednostkę kontrolowaną tj. „Zasadami delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych 

w WFOŚiGW w Opolu” § 2 ust. 254: Miejscowość stałego lub czasowego pobytu pracownika 

(dotyczy pracowników mieszkających w miejscowości innej niż miejscowość, w której znajduje 

się siedziba Funduszu) może być uznana przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego 

upoważnioną do delegowania, za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży, 

jeśli skraca to czas podróży lub stanowi istotne udogodnienie komunikacyjne, a pracownik 

został zwolniony z obowiązku stawienia się w miejscu pracy w dniu wyjazdu lub powrotu. 

✓ Potwierdzono, że 10 kontrolowanych delegacji55 zrealizowanych przy użyciu samochodu 

prywatnego/busu rozpoczynały się w Opolu bądź Nysie zaś kończyły się w większości 

przypadków, w miejscowości innej niż siedziba Funduszu tj. w Nysie. We wszystkich 

analizowanych przypadkach czas podróży był krótszy niż gdyby pracownik wyjeżdżał lub 

powracał z tych delegacji do Opola. Ponadto, stanowiło to istotne udogodnienie 

komunikacyjne, gdyż w części przypadków nie ma bezpośredniego połączenia 

komunikacyjnego do wybranych miejscowości56 . 

✓ Potwierdzono, że dwie kontrolowane delegacje realizowane przy użyciu PKP, jako środka 

lokomocji, rozpoczynały się i kończyły w miejscowości Brzeg. 

Należy zauważyć, że w przypadku delegacji nr 198/2019 na trasie Brzeg – Zakopane – Brzeg 

rozpoczęła się ona w godzinach porannych tj. o godz. 6.50 i wiązała się z przesiadką na PKS  

w Krakowie tak aby zapewnić udział pracownika w konferencji, która rozpoczynała się tego 

samego dnia w Zakopanem o godz. 13.30. Z przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną 

wyjaśnień57 wynika, że Brzeg jest położony na trasie przejazdu pociągu Brzeg – Zakopane, 

co znacznie skraca czas podróży oraz stanowi istotne udogodnienie komunikacyjne. Powyższe 

potwierdza zasadność rozpoczęcia delegacji przez pracownika z miejsca jego zamieszkania  

a nie z miejscowości w której znajduje się siedziba WFOŚiGW w Opolu oraz jest to zgodne  

z zapisami zawartymi w § 2 ust. 2 „Zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży 

służbowych w WFOŚiGW w Opolu”. W analizowanej sytuacji, skrócenie czasu dojazdu 

pociągiem PKP Intercity do Opola uznano za udogodnienie komunikacyjne, a tym samym 

kwalifikowanie wydatku poniesionego na ww. delegację uznano za racjonalne, zasadne  

i efektywne.  

W przypadku drugiej delegacji nr 201/2019 na trasie Brzeg – Warszawa – Brzeg rozpoczęła 

się ona w godzinach porannych tj. o godz. 6.41 i pozwoliła pracownikowi dotrzeć do miejsca 

docelowego jednym środkiem lokomocji, którym był pociąg PKP EIP.  

Z przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną wyjaśnień58 wynika, że Brzeg jest położony 

na trasie przejazdu pociągu Wrocław – Opole - Warszawa co znacznie skróciło czas podróży 

pracownika. Powyższe potwierdza zasadność rozpoczęcia delegacji przez pracownika  

 
54 Stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu Nr 30/2018 z dnia 06.09.2018 r. 

We wcześniejszej wersji procedury - §4 ust. 7 załącznika do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu nr 05/2016 

z dnia 06.04.2016 r.  
55 Delegacje nr: 141/2015, 149/2015, 32/2016, 33/2016, 75/2018, 143/2019, 107/2019, 160/2019, 169/2019, 33/2020 
56 np. na trasie Opole-Zakrzów, Zakrzów-Głubczyce, Opole-Polesie. 
57 Wyjaśnienia z 26.04.2021 r.  
58 Wyjaśnienia z 24.06.2021 r.  
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z miejsca jego zamieszkania a nie z miejscowości w której znajduje się siedziba WFOŚiGW  

w Opolu oraz jest to zgodne z zapisami zawartymi w § 2 ust. 2 „Zasad delegowania  

i rozliczania kosztów podróży służbowych w WFOŚiGW w Opolu”. W analizowanej sytuacji, 

skrócenie czasu dojazdu pociągiem PKP Express Intercity Premium (tzw. Pendolino) 

do Opola uznano za udogodnienie komunikacyjne, a tym samym kwalifikowanie wydatku 

poniesionego na ww. delegację uznano za racjonalne, zasadne i efektywne. 

 

Ustalenia: Stwierdzono następujące nieprawidłowości w badanym obszarze: 

1) Przedłożone kontrolującym dokumenty dotyczące delegacji nr 198/2019 na trasie Brzeg – 

Zakopane – Brzeg i delegacji nr 186/2019 na trasie Brzeg – Opole – Warszawa – Brzeg 

nie dokumentują w pełni zachowania przez WFOŚiGW w Opolu właściwej ścieżki audytu  

i uprawdopodobnienia wystąpienia istotnego udogodnienia komunikacyjnego w postaci 

rozpoczęcia i zakończenia delegacji w miejscowości Brzeg. 

2) Ustalono, że delegacja nr 186/2019 na trasie Brzeg – Opole – Warszawa – Brzeg, rozpoczęła 

się przejazdem pociągiem w godzinach porannych, przed godzinami pracy Funduszu 

tj. o godz. 5.30 i wiązała się z przesiadką w Opolu o godz. 5.55 na PKP tak aby zapewnić 

udział pracownika w szkoleniu, które rozpoczynało się tego samego dnia w Warszawie 

o godz. 10.00. W analizowanym przypadku ze środków POIiŚ w dniu 27.11.2019 r. został 

sfinansowany przejazd pociągiem Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. na trasie Brzeg – 

Opole Główne w kwocie 10,60 zł. Wątpliwość kontrolujących budzi zasadność finansowania 

dojazdu pracownika z miejsca zamieszkania do Opola pociągiem, który nie znajdował się 

na trasie przejazdu pociągu do Warszawy ani nie zapewnił szybszego dojazdu niż inny pociąg 

np. PKP Intercity.  

Powyższa sytuacja nie wyczerpuje spełnienia przesłanek określonych § 2 ust. 2 „Zasad 

delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych w WFOŚiGW w Opolu”, gdyż czas 

podróży był wydłużony i nie wystąpiło, w opinii kontrolujących, istotne udogodnienie 

komunikacyjne. Ponadto, WFOŚiGW w Opolu nie przedstawił żadnych dodatkowych 

wyjaśnień i dokumentów, które potwierdzają spełnienie wymogów wewnętrznych procedur 

Funduszu w tym zakresie. 

Należy podkreślić, że stosowane przez jednostkę kontrolowaną określenie „istotne 

udogodnienie komunikacyjne” jest niedoprecyzowane, a tym samym pozwala na szerokie 

i uznaniowe podejmowanie decyzji przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego 

upoważnioną do delegowania pracownika, w zakresie określania miejsca rozpoczęcia 

lub zakończenia podróży.  
Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, koszt dojazdu pracownika na trasie Brzeg – Opole 

uznano za wydatek nieefektywny z punktu widzenia zasad realizacji POIiŚ.  

 

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 1083/200659.  

Zgodnie z definicją zawartą w przedmiotowym przepisie nieprawidłowość 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, a co za tym idzie mogło mieć wpływ 

na wynik przedmiotowego postępowania i mogło spowodować potencjalną szkodę w budżecie 

ogólnym UE. 

 
59 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. ze zm. 
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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 zatwierdzającą 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.60 

Jak wynika z § 4 przedmiotowego rozporządzenia w przypadku gdy jest możliwe precyzyjne 

wskazanie kwoty wydatków poniesionych nieprawidłowo związanej ze stwierdzoną 

nieprawidłowością indywidualną wartość korekty finansowej jest równa wartości współfinansowania 

UE w ramach tej kwoty, a w przypadku pomniejszenia – wartości wydatków kwalifikowalnych równej 

tej kwocie. 

 

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje niekwalifikowalnością kosztu poniesionego w ramach 

wydatku w kategorii „Inne kategorie wydatków – Podróże służbowe (kategoria 4) w wysokości 

10,60 zł brutto. 

 

 

3. WERYFIKACJA, CZY ZAPEWNIONA JEST WYODRĘBNIONA EWIDENCJA 

KSIĘGOWA. 

 

Dobór próby: 

Próbkowania nie stosowano. W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano ujęcie wszystkich 

wydatków wykazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu we wnioskach o płatność od numeru POIS.01.03.03-00-0001/15-01 do numeru 

POIS.01.03.03-00-0001/15-31 z zapisami na kontach: 463-005, 080-POIS, 469-004, 468-003, 442-

002, 431-002,441-002. Pliki zostały przekazane drogą mailową w dniu 29.03.2021r. 

 

Opis sytuacji: 

Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03.00-0001/15-00 pn. „Ogólnopolski 

system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 

w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” zawartej 03.03.2016 r. i § 18 umowy o partnerstwie 

na rzecz realizacji ww. projektu z 28.04.2016 r., WFOŚiGW Opole, jako partner NFOŚiGW 

realizujący przedmiotowy projekt zobowiązał się do prowadzenia dla projektu odrębnej 

informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach 

istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego 

umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych 

związanych z dokonywaniem księgowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W jednostce kontrolowanej w okresie trwania umowy o dofinansowanie obowiązywała polityka 

rachunkowości wprowadzona Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Opolu nr 450/10 z dnia 31.12.2010 r. 

Zgodnie z zapisami powyższej uchwały księgowanie operacji gospodarczych WFOŚiGW  Opole 

związanych z realizacją odbywa się poprzez: 

• dodanie do numeru konta dodatkowego członu – „POIS”, 

• dodanie do nazwy konta dodatkowego członu – „POIiŚ lub DE” oraz zastosowanie 

dodatkowego poziomu analityki, 

• zastosowanie kodu DE na kontach dotyczących wynagrodzeń dotyczących Projektu 

Doradztwa. 

Potwierdzono, że WFOŚiGW Opole prowadzi wymaganą zgodnie z § 18 Umowy o Partnerstwie 

wyodrębnioną ewidencję księgową kosztów.  

 
60 Dz.U. z 2017 r. poz. 615 z późn. zm. 



25 

 

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektu polega na księgowaniu operacji gospodarczych 

dedykowanych projektowi POIS.01.03.03.00-0001/15-00 na wyodrębnionych kontach księgi głównej 

WFOŚiGW Opole, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Polityki Rachunkowości. 

Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Prolan IAS który zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi 

rachunkowe w całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.  

WFOŚiGW Opole udostępnił w formie elektronicznej zapisy za okres od 01.01.2015 r. do 

31.08.2020 r. na poniższych kontach: 

• 463-005 – Podróże DE, 

• 080-POIS – Zakup środków trwałych – POIiŚ, 

• 469-004 – Pozostałe koszty dot. DE, 

• 468-003 – Informacja i promocja – DE, 

• 442-002 – Świadczenia pracownicze DE, 

• 431-002 – Wynagrodzenie osobowe pracowników (z kodem DE), 

• 440-001 – Narzuty na wynagrodzenie ZUS (z kodem DE). 

W dniu 26.03.2021 r. Kontrolującym przekazano poniższe pliki: 

• Ewidencja zbiorcza dowodów pozostałych.xls – rozmiar pliku 120.832 bajtów, 

• Ewidencja wynagrodzeń DE.xls – rozmiar pliku 119.808 bajtów. 

W dniu 29.03.2021 r. ponownie przekazano pliki, skorygowane o numery pozycji, niezbędne 

do prawidłowej weryfikacji zapisów na kontach z danymi zawartymi we wnioskach o płatność: 

• Ewidencja zbiorcza kont pozostałych-1.xls – rozmiar pliku 123.392 bajtów, 

• Ewidencja wynagrodzeń DE-1.xls – rozmiar pliku 144.384 bajtów. 

Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Prolan. Wydatki wykazane we wnioskach zostały ujęte na dedykowanych projektowi 

kontach. 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

4. WERYFIKACJA SPOSOBU PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO – 

PROMOCYJNYCH. 

 

Oceny dokonano na podstawie skanów dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej przekazanej 

przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych potwierdzających działania związane z realizacją 

projektu. 

Tabela 2. Działania informacyjno-promocyjne stan na dzień 31.12.2020 r.  

L.p. Nazwa działania Ilość zaplanowana do roku 

2023 dla Beneficjenta 

Projektu -Partnera 

Wiodącego 

Ilość zrealizowana 

przez WFOŚiGW  

w Opolu 

1)  Liczba audycji telewizyjnych lub radiowych 150 6 

2)  Liczba publikacji prasowych ogółem 250 24 

3)  Liczba zorganizowanych konferencji 

regionalnych   

40 1 

4)  Liczba materiałów informacyjno-promocyjnych 

(wydawnictwa) 

30000 1980 /wszystkie 

otrzymane od 

Partnera Wiodącego/ 

5)  Udział w imprezach masowych (konferencje 

branżowe) z udziałem przedstawicieli Partnera 

50 >15 /wskaźnik 

monitorowany przez 

https://mail.mos.gov.pl/service/home/~/?auth=co&loc=pl&id=1195&part=3
https://mail.mos.gov.pl/service/home/~/?auth=co&loc=pl&id=1195&part=3
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Wiodącego i/lub Partnerów Projektu  Partnera Wiodącego/ 

Źródło: Tabela uzupełniona przez Beneficjenta. 

 

Dobór próby: 

W sposób losowy z wykorzystaniem generatora liczb losowych ze strony internetowej 

www.generujemy.pl, na podstawie osadu kontrolującego wybrano po 1 zrealizowanym działaniu 

informacyjno-promocyjnym z następujących rodzajów przedsięwzięć: audycje, materiały 

informacyjno-promocyjne, a także dla każdego z 2 doradców: po 1 przedsięwzięciu – publikacja 

prasowa oraz po 2 przedsięwzięcia – wydarzenia. Łącznie wytypowano 8 działań. Zweryfikowano 

pod kątem oznaczeń losowo wybraną dokumentację Projektu: 

1) Wiadomości TV – Wypowiedź związana z inwestycjami realizowanymi w Szpitalu 

Powiatowym w Głubczycach w zakresie EE i OZE, TV Pogranicze, 

2) Publikacja prasowa – „Niska emisja w edukacji”, https://glubczyce.pl/2135/12304/niska-

emisja-w-edukacji.html, 

3) Publikacja prasowa – Razem przeciw smogowi, https://nto.pl/razem-przeciw-smogowi-co-dla-

ochrony-powietrza-robi-rzad-opolskie-samorzady-a-co-biznes-skad-dofinansowanie-dla-

mieszkancow/ar/c1-15047150, 

4) Materiały informacyjno-promocyjne – Ulotki dotyczące Projektu Doradztwa Energetycznego, 

5) Wydarzenia – Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, Obsługa stoiska na konferencji „Z energią 

na TY”, 20.10.2017 r., Siedlce, 

6) Wydarzenia – Zajęcia edukacyjne w zakresie niskiej emisji, 12.02.2018 r., Głubczyce, 

7) Wydarzenia – Szkolenie dla Pracowników OPS w ramach Programu Czyste Powietrze, 

11.12.2018 r., Opole, 

8) Wydarzenia – Szkolenie dla Pracowników OPS w ramach Programu Czyste Powietrze, 

15.10.2019 r., Opole, 

 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta 

polegały na: 

✓ oznaczeniu pokojów Doradców Energetycznych, 

✓ oznaczeniu dokumentów dotyczących realizacji projektu, 

✓ oznaczeniu zakupionych sprzętów, 

✓ umieszczeniu informacji o realizowanym projekcie na podstronie internetowej Beneficjenta, 

✓ przekazywaniu osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt 

uzyskał dofinansowanie. 

 

Ponadto, ustalono że: 

✓ informacje umieszczone na tablicach i naklejkach informacyjnych są prawidłowo oznaczone, 

✓ zamieszczone znaki i informacje na każdej tablicy są czytelne, w łatwy sposób można 

zapoznać się z jej treścią, 

✓ Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, 

w tym z Funduszu Spójności i Programu umieszczając na dokumentach znak Funduszy 

Europejskich z nazwą Programu oraz znak Unii Europejskiej z nazwą Fundusz Spójności, 

✓ na podstronie internetowej Beneficjenta widnieją informacje dotyczące: celu projektu, 

planowanych efektów, wartości projektu oraz wysokości wkładu funduszy Europejskich, 

✓ podstrona internetowa została oznaczona zestawieniem znaków złożonych ze znaku Funduszy 

Europejskich z nazwą programu oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą funduszu. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

 

 

 

 

http://www.generujemy.pl/
https://glubczyce.pl/2135/12304/niska-emisja-w-edukacji.html
https://glubczyce.pl/2135/12304/niska-emisja-w-edukacji.html
https://nto.pl/razem-przeciw-smogowi-co-dla-ochrony-powietrza-robi-rzad-opolskie-samorzady-a-co-biznes-skad-dofinansowanie-dla-mieszkancow/ar/c1-15047150
https://nto.pl/razem-przeciw-smogowi-co-dla-ochrony-powietrza-robi-rzad-opolskie-samorzady-a-co-biznes-skad-dofinansowanie-dla-mieszkancow/ar/c1-15047150
https://nto.pl/razem-przeciw-smogowi-co-dla-ochrony-powietrza-robi-rzad-opolskie-samorzady-a-co-biznes-skad-dofinansowanie-dla-mieszkancow/ar/c1-15047150
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5. SPRAWDZENIE SPOSOBU ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ 

Z REALIZACJĄ PROJEKTU. 

 

Oceny dokonano na podstawie skanów dokumentów przekazanych przez WFOŚiGW Opole oraz 

dokumentacji fotograficznej potwierdzającej miejsce jej przechowywania. 

 

Dobór próby: 

Próbkowania nie stosowano. W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano funkcjonującą 

u Beneficjenta procedurę archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Projektu, która została 

określona w § 14 ust. 1-3 oraz ust. 6-11 Umowy o dofinansowanie. Zasady wynikające z ust. 1-3 

oraz ust. 6-11 w odniesieniu do WFOŚiGW Opole (Partnera projektu) zostały określone w § 18 ust. 2 

Umowy o partnerstwie. 

 

Podczas kontroli ustalono, że w WFOŚiGW Opole obowiązuje Instrukcja61 oraz Zarządzenie,62 

w których zostały określone kategorie archiwalne akt dla komórek merytorycznych i innych komórek 

organizacyjnych wraz z okresem ich przechowywania. W obowiązujących ww. dokumentach zawarto 

informacje na temat czasu przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu, wskazano, 

że przedmiotowa dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z zapisem: „Okres przechowywania 

liczy się od daty zamknięcia Programu Operacyjnego, jednak nie krócej niż do 31.12.2020 r.”.   

Nie jest to zgodne z zapisami § 18 ust. 2 Umowy o partnerstwie (…) przez okres wskazany 

w rozporządzeniu 1303/2013 tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu 

zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej (…). 

 

Na podstawie otrzymanej dokumentacji fotograficznej miejsca przechowywania dokumentacji 

projektowej potwierdzono, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób 

zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, zgodnie 

z wymogami określonymi w § 14 Umowy o dofinansowanie. 

 

Ustalenia: Stwierdzono uchybienie w badanym obszarze: 

1) Nieodpowiednie ustalenie terminu archiwizacji dokumentacji projektowej w dokumentach 

wewnętrznych pn. Instrukcja63 oraz Zarządzenie64. W obowiązujących ww. dokumentach 

WFOŚiGW Opole w szczególności, nie wskazano, że przedmiotowa dokumentacja będzie 

przechowywana zgodnie z zapisami § 18 ust 2 Umowy o partnerstwie przez okres wskazany 

w rozporządzeniu 1303/2013. 

 

 

6. WERYFIKACJA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z § 4 PKT 15-19 

UMOWY O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU 

PN.: „OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA 

PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE” W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.3. 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, ZAWARTEJ 

W DNIU 28.04.2016 R. 
 

Beneficjent zobowiązał się do wypełnienia poniższych działań: 

✓ wprowadzenia i stosowania w trakcie realizacji Projektu odpowiednich działań 

zapobiegających konfliktowi interesów, 

 
61 Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją 

w WFOŚiGW w Opolu, Załącznik do Zarządzenia prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu Nr 17/2017 z dnia 07.12.2017 r., 
62 Zarządzenie Nr 17/2017 prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu z dnia 07.12.2017 r., 
63 Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją 

w WFOŚiGW w Opolu, Załącznik do Zarządzenia prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu Nr 17/2017 z dnia 07.12.2017 r., 
64 Zarządzenie Nr 17/2017 prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu z dnia 07.12.2017 r., 
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✓ stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich 

procesach związanych z realizacją Projektu, 

✓ zobowiązanie do upublicznienia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego 

sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości, 

✓ zobowiązanie do zaniechania podejmowania działań odwetowych wobec pracowników 

oraz innych osób korzystających z mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości, 

✓ zobowiązanie do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych 

oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu 

nadużyć finansowych.65 

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi w formie e-mail w dniu 05.02.2021 r. poinformowano, 

iż w celu zapobieżenia konfliktu interesu zamieszczono odpowiednie zapisy w Regulaminie Pracy66, 

a także oświadczono, iż od początku realizacji Projektu Doradztwa Energetycznego do dnia złożenia 

oświadczenia, tj.: do 05.02.2021 r. nie został zidentyfikowany konflikt interesów. 

 

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent upublicznił na swojej stronie internetowej, informacje 

o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości 

lub nadużyć finansowych, poprzez odnośnik do strony internetowej: 

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/. W przekazanych w dniu 23.02.2021 r. 

oświadczeniach potwierdzono, że Doradcy Energetyczni zostali poinformowani o ww. mechanizmie.  

 

Zgodnie z § 76 Regulaminu Pracy obowiązującego u Beneficjenta, potwierdzono, iż zastosowano 

procedury gwarantujące brak działań odwetowych wobec pracowników, wykonawców i innych osób 

powiązanych z realizowanym Projektem. 

 

Potwierdzono, iż zgodnie z wymaganiem opracowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych 

w WFOŚiGW Opole wprowadzono Zarządzeniem Nr 2/2020 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu 

z dnia 13 stycznia 2020 r. odpowiednie dokumenty regulujące zasady i tryb zarządzania ryzykiem, 

a także jest prowadzony Zbiorczy Rejestr Ryzyk. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 
 

 

7. WERYFIKACJA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW POROZUMIENIA W SPRAWIE 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z REALIZACJI POIIŚ 2014-2020. 

 

Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych67 w ramach zbiorów: 

✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: POIiŚ 2014-2020), 

✓ Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z POIiŚ 2014-2020 (dalej:CST). 

Weryfikacji poddano dane zawarte w: 

✓ Informacji o zapewnieniu przez Partnera (WFOŚiGW Opole) odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, umożliwiających należyte zabezpieczenia danych 

osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO,  

✓ Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w WFOŚiGW Opole 

(dalej: Ewidencja), 

✓ Rejestrze kategorii czynności przetwarzania w WFOŚiGW Opole (dalej: RKCP). 

 

Dobór próby: 

Stwierdzono, że w Ewidencji prowadzonej przez WFOŚiGW Opole widnieją 2 upoważnienia 

dla Doradców Energetycznych realizujących zadania w projekcie. Wobec tego próbkowania 

nie stosowano, weryfikacji podlegały wszystkie obowiązujące upoważnienia. 

 
65 Zgodnie z § 4 pkt 15-19 Umowy o dofinansowanie na rzecz realizacji projektu, 
66 Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu Nr 27/2019 z dnia 09.07.2019 r. Regulamin Pracy WFOŚiGW w Opolu. 
67 Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 z dnia 31.01.2019 r. (dalej: Porozumienie)  

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
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W przypadku rejestru kategorii czynności przetwarzania, informacji o zapewnieniu przez Partnera 

(WFOŚiGW Opole) odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, próbkowania 

nie stosowano, weryfikacji podlegała cała zawartość dokumentów. 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że WFOŚiGW Opole: 

✓ posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,  

w tym w szczególności Politykę Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

✓ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, którym 

powierzono zadania związane z dbałością o przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania 

danych osobowych,  

✓ przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych 

w systemie,  

✓ nie powierzał innym podmiotom przetwarzania danych osobowych w zbiorze POIiŚ 2014-

2020 w ramach realizacji projektu, 

✓ co do zasady prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 

jednakże stwierdzono uchybienia w tym zakresie, 

✓ wydano Doradcom Energetycznym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

jednakże nie są one zgodne ze wzorem takiego upoważnienia określonego przez Instytucję 

Zarządzającą w Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją POIiŚ z dnia 31 stycznia 2018 r. oraz nie wskazują na odniesienie 

do zbioru POIiŚ 2014-2020, 

✓ prowadzi RKCP, który jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 rozporządzenia 

o ochronie danych (tzw. RODO68), za wyjątkiem stwierdzonych uchybień,   

✓ w ramach realizacji obowiązku informacyjnego posługuje się błędną klauzulą informacyjną, 

o której mowa w art. 13 i 14 RODO.  

Reasumując należy stwierdzić, że WFOŚiGW Opole, któremu powierzono przetwarzanie danych 

osobowych, przetwarza te dane co do zasady zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

oraz postanowieniami zawartego Porozumienia, za wyjątkiem stwierdzonych uchybień. 

 

Ustalenia: Stwierdzono następujące uchybienia w badanym obszarze: 

1) w zakresie wydanych upoważnień: 

✓ wydane upoważnienia dla Pana D. Grabowieckiego, Pana G. Sudryka – Doradców 

Energetycznych zaangażowanych w realizację projektu w ramach POIiŚ nie są zgodne 

ze wzorem upoważnienia określonym przez Instytucję Zarządzającą wskazanym w § 3 pkt 2 

Porozumienia z NFOŚiGW w sprawie powierzenia przetwarzania danych w związku 

z realizacją POIiŚ 2014 – 2020. Upoważnienia nie wskazują na odniesienie do zbioru POIiŚ 

2014-2020. Ponadto nie zwierają wszystkich wskazanych elementów ze wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych w związku 

z realizacją POIiŚ 2014 – 2020,  

2) w zakresie Rejestru kategorii czynności przetwarzania – nie jest na bieżąco aktualizowany:  

✓ w kolumnie pn. „Nazwa i dane kontaktowe administratora” widnieją nieaktualne informacje. 

W rejestrze prowadzonym przez WFOŚiGW Opole w roli administratora danych wskazano 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tymczasem obecnie, administratorem zbiorów POIiŚ 

2014-2020 i CST jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 

✓ w kolumnie pn.:„inspektor ochrony danych” wskazano niewłaściwy adres mailowy, 

jest iod@miir.gov.pl a powinien być adres mailowy aktualnego administratora danych 

osobowych, tj.: Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 

 

 
68 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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3) w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego: 

✓ obowiązek informacyjny względem osób fizycznych wypełniany jest przez WFOŚiGW Opole 

poprzez przedłożenie klauzuli informacyjnej osobie fizycznej podczas konsultacji doradczych. 

Treść klauzuli przekazana w trakcie kontroli jest niewłaściwa. Zawiera błędne wskazanie 

na administratora jako WFOŚiGW Opole. Obecnie, administratorem zbiorów POIiŚ 2014-

2020 i CST jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Właściwy wzór klauzuli 

informacyjnej Partnerzy (w tym WFOŚiGW Opole) otrzymali w Porozumieniu z NFOŚiGW 

w sprawie powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją POIiŚ 2014 – 2020. 

Stanowi on załącznik nr 9 do niniejszego Porozumienia, 

 

4) w zakresie ewidencji osób upoważnionych: 

✓ ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzona 

jest dla całej instytucji. Zawiera wykaz wszystkich upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wydanych w WFOŚiGW Opole. Ewidencja nie zawiera kolumny ze wskazaniem 

dla którego ze zbiorów danych wydane jest upoważnienie, w tym brak jest wskazania na zbiór 

danych POIiŚ 2014-2020. Ponadto ewidencja nie zawiera dat nadania i ustania uprawnień, 

tym samym nie można potwierdzić, że jest prowadzona w sposób ciągły. 

 

Zalecenia: 

 

Lp. Punkt w części 

informacji 

pokontrolnej 

Podsumowanie 

ustalenia 

Zalecenia 

pokontrolne 

Termin 

realizacji 

zalecenia 

Stopień 

ważności69 

1. 2) Weryfikacja 

czy wydatki  

(…) 

Data wystawienia 

dokumentu wskazana 

we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-

0001/15-023 jest 

niezgodna z datą 

wystawienia widniejącą 

na dokumencie 

źródłowym, tj.: na 

Fakturze nr 

11/T/2019/A. 

Pracownicy 

WFOSiGW Opole 

zobowiązani są do 

dochowania należytej 

staranności przy 

wprowadzaniu 

danych do wniosku o 

płatność. 

Zalecenie 

prewencyjne.70 

Wysoki 

2. 2) Weryfikacja 

czy wydatki  

(…) 

Wskazany na Fakturze 

nr 012/05/2019 termin 

płatności był niezgodny 

z terminem 

wynikającym z zapisów 

podpisanej umowy. 

Pracownicy 

WFOSiGW Opole 

zobowiązani są do 

dochowania należytej 

staranności przy 

weryfikacji terminów 

zapłaty wskazanych 

na fakturach z 

zapisami umów oraz 

realizować płatności 

na rzecz 

wykonawców w 

terminach 

wynikających z 

postanowień 

zawartych umów.  

 

Zalecenie 

prewencyjne. 

Wysoki 

 
69 hierarchia: wysoki, średni, niski 
70 zalecenie prewencyjne, odstępuje się od zobowiązania Beneficjenta do przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń 

pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań. 
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3. 2) Weryfikacja 

czy wydatki  

(…) 

Na odwrocie Faktury nr 

F/18/05/036/S 

stwierdzono zapis 

niezgodny z prawdą, tj.: 

widnieje informacja o 

tym, że: „Wartość 

zamówienia poniżej 

30 000 euro nie stosuje 

się ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych”, 

tymczasem z 

dokumentacji wynika, 

że wydatek został 

poniesiony na 

podstawie 

przeprowadzonego 

postępowania 

o udzielenie 

zamówienia 

publicznego w trybie 

przetargu 

nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień 

publicznych.  

Należy dokonać 

korekty opisu faktury 

oraz przesłać skan do 

IP.  

14 dni wysoki 

4. 2) Weryfikacja 

czy wydatki  

(…) 

Stwierdzono wydatki 

niekwalifikowalne w 

wysokości 38 669,55 zł 

brutto w zakresie 

wypłaconych 

wynagrodzeń 

Doradcom 

Energetycznym. 

Nieprawidłowość 

dotyczy niezgodności z 

obowiązująca tabelą 

wynagrodzeń oraz 

tabelą stanowisk i 

wymagań 

kwalifikacyjnych 

pracowników biura 

WFOSiGW Opole. 

Wynagrodzenia 

wypłacane Doradcom 

Energetycznym 

winny być zgodne z 

obowiązującymi w 

WFOSiGW Opole 

dokumentami 

regulującymi 

wysokość należnego 

wynagrodzenia za 

pracę.  

Zalecenie 

prewencyjne. 

Wysoki 

5. 2) Weryfikacja 

czy wydatki  

(…) 

W przypadku kilku 

wyjazdów 

służbowych, w których 

rozpoczęcie/ 

zakończenie delegacji 

przez pracownika 

występowało z miejsca 

jego zamieszkania, a 

nie z miejscowości w 

której znajduje się 

siedziba WFOŚiGW w 

Opolu, przedłożone 

W przypadku 

delegacji 

realizowanej przez 

pracownika z 

miejsca lub do 

miejsca jego 

zamieszkania, a nie 

z miejscowości w 

której znajduje się 

siedziba WFOŚiGW 

w Opolu, należy 

udokumentować 

Zalecenie 

prewencyjne. 

Wysoki 
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kontrolującym 

dokumenty 

nie dokumentowały w 

pełni zachowania 

przez kontrolowanego 

właściwej ścieżki 

audytu i 

uprawdopodobnienia 

wystąpienia istotnego 

udogodnienia  

komunikacyjnego w 

podróży. 

 

zasadność wyboru 

miejsca rozpoczęcia 

lub zakończenia 

delegacji.  

Dodatkowo, 

WFOŚiGW w Opolu 

powinien 

doprecyzować 

zapisy procedury 

dotyczącej delegacji 

w zakresie 

rozumienia pojęcia 

„istotnego 

udogodnienia 

komunikacyjnego” 

w sposób, w którym 

ograniczona będzie 

dowolna jego 

interpretacja, co 

ułatwi potwierdzenie  

efektywności 

realizowanej 

podróży służbowej. 

 

6. 2) Weryfikacja 

czy wydatki  

(…) 

Stwierdzono wydatki 

niekwalifikowalne w 

wysokości 10,60 zł 

brutto w zakresie 

rozliczonego w ramach 

delegacji przejazdu na 

trasie Brzeg - Opole. 

Nieprawidłowość 

dotyczy rozliczenia w 

ramach POIiŚ kosztu 

nieefektywnego 

dojazdu pracownika do 

Opola. 

WFOŚiGW w Opolu 

rozliczając delegacje 

pracowników 

finansowanych ze 

środków POIiŚ 

powinien zapewniać 

efektywność 

wydatków 

ponoszonych w 

ramach POIiŚ. 

Zalecenie 

prewencyjne. 

Wysoki 

7. 5)Sprawdzenie 

sposobu 

archiwizacji 

(…) 

Nieodpowiednie 

ustalenie terminu 

archiwizacji 

dokumentacji 

projektowej w 

dokumentach 

wewnętrznych 

WFOŚiGW Opole, tj. 

w  Instrukcji71.  

Należy dokonać 

korekty zapisów w 

obowiązujących w 

WFOŚiGW Opole 

dokumentach 

wewnętrznych 

regulujących proces 

archiwizacji zgodnie 

z postanowieniami 

§ 18 ust. 2 Umowy 

o partnerstwie przez 

okres wskazany 

w rozporządzeniu 

1303/2013. 

Niezwłocznie. wysoki 

8. 7) Weryfikacja 

przestrzegania 

przepisów 

Upoważnienia do 

przetwarzania danych 

w zbiorze PO IiŚ 2014-

Należy wydać 

upoważnienia dla 

Doradców 

Niezwłocznie. średni 

 
71 Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w 

WFOŚiGW w Opolu, Załącznik do Zarządzenia prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu Nr 17/2017 z dnia 07.12.2017 r., 
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porozumienia  

(…)  

2020 nie są zgodne ze 

wzorem upoważnienia 

określonego przez 

Instytucję Zarządzającą 

wskazanego w § 3 pkt 2 

Porozumienia z 

NFOŚiGW w sprawie 

powierzenia 

przetwarzania danych 

w związku z realizacją 

POIiS 2014 – 2020.   

Energetycznych do 

przetwarzania danych 

w zbiorze POIiŚ 

2014-2020 zgodne ze 

wzorem lub zakresem 

upoważnienia 

określonego przez 

Instytucję 

Zarządzającą 

wskazanego w § 3 

pkt 2 Porozumienia z 

NFOŚiGW w 

sprawie powierzenia 

przetwarzania danych 

w związku z 

realizacją POIiS 2014 

– 2020.   

9. 7) Weryfikacja 

przestrzegania 

przepisów 

porozumienia  

(…)  

Rejestr kategorii 

czynności 

przetwarzania nie jest 

na bieżąco 

aktualizowany. 

Należy uaktualnić 

Rejestr kategorii 

czynności 

przetwarzania w 

kolumnach: „Nazwa i 

dane kontaktowe 

administratora” oraz 

„Inspektor ochrony 

danych” zgodnie ze 

wskazaniem IP.  

Niezwłocznie. wysoki 

10. 7) Weryfikacja 

przestrzegania 

przepisów 

porozumienia  

(…)  

Treść klauzuli zawiera 

błędne wskazanie na 

administratora jako 

WFOSiGW Opole.  

W celu realizacji 

obowiązku 

informacyjnego 

wynikającego z 

RODO należy 

posługiwać się 

klauzulą 

informacyjną 

stanowiącą załącznik 

nr 9 do Porozumienia 

(…) ze wskazaniem 

obecnego 

administratora 

zbiorów POIiŚ 2014-

2020 i CST. 

Zalecenie 

prewencyjne. 

wysoki 

11. 7) Weryfikacja 

przestrzegania 

przepisów 

porozumienia  

(…)  

Ewidencja osób 

upoważnionych do 

przetwarzania danych 

osobowych prowadzona 

jest bez wyodrębnienia 

nazwy zbiorów, dla 

których wydano 

upoważnienia oraz nie 

zawiera dat nadania i 

ustania uprawnień (jeśli 

dotyczy). 

Należy wprowadzić 

nazwę zbioru, 

którego dotyczy 

wydane 

upoważnienie  oraz 

uzupełnić daty 

nadania i ustania 

uprawnień (jeśli 

dotyczy).   

Niezwłocznie. średni 

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach 

niepodjęcia odpowiednich działań: 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej. 
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W przypadku zalecenia prewencyjnego, odstępuje się od zobowiązania Beneficjenta do przekazania 

informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich 

działań. 

 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19 

 

 
Katarzyna Rudna   

(członek Zespołu kontrolującego) …………..….………………….…… 

 

 

 

 

Bożena Zawłocka    

(członek Zespołu kontrolującego) …………..….………….…………… 

 

 

 

 

Anna Skowronek    

(członek Zespołu kontrolującego) ……………………….……………… 

 

 

 

Magdalena Majerowska - Wyrobek  

(członek Zespołu kontrolującego) nie pracuje w Wydziale Kontroli 

 

 

 

 

Magdalena Bylińska  

(członek Zespołu kontrolującego) ………………………….……………… 

 

 

Sylwia Półtorak     

(członek Zespołu kontrolującego) ……………………..….……………… 

 

 

 

 

Artur Konarski                   nieobecny w pracy  

(członek Zespołu kontrolującego)  

 

 

Agnieszka Kaczyńska  

(członek Zespołu kontrolującego) ……………………….….……………… 
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Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej:  

 

 

 

 
Małgorzata Keller-Boroszko 

Dyrektor Biura Kontroli i Audytu   ……………………………………. 

w zastępstwie      w zastępstwie 

Bożena Zawłocka, Naczelnik 

                                                                                             

 

 

Pouczenie: 

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo 

do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych 

pisemnych zastrzeżeń do tej informacji, w tym do treści zaleceń pokontrolnych. W przypadku 

przekroczenia określonego terminu, kierownik instytucji kontrolującej może odmówić rozpatrzenia 

zgłoszonych zastrzeżeń. Istnieje możliwość przedłużenia terminu na zgłoszenie zastrzeżeń na wniosek 

podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. 
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