
 
 

 

 

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 6(2)/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 we Wrocławiu – Partner nr 1   

(dalej: WFOSiGW Wrocław) 

ul. Jastrzębia 24 

53-148 Wrocław 

Termin kontroli: 

05.10.2020 r. – 26.02.2021 r. 

Zakres kontroli: 

1. Weryfikacja informacji o postępie w realizacji projektu; 

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

projektem zostały faktycznie poniesione i są zgodne z wymogami POIiŚ oraz zasadami 

unijnymi i krajowymi (na próbie); 

3. Weryfikacja, czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa; 

4. Weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych; 

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu; 

6. Weryfikacja realizacji zobowiązań wynikających z § 4 pkt 15-19 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. 

Tryb kontroli: 

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

kontrolę przeprowadzono na dokumentach przesłanych przez WFOŚiGW Wrocław w formie skanów  

do jednostki kontrolującej.  

 
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. 
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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. Magdalena Bylińska – Członek Zespołu Kontrolującego, 

6. Sylwia Półtorak – Członek Zespołu Kontrolującego, 

7. Artur Konarski – Członek Zespołu Kontrolującego. 

 

Podstawy Prawne: 

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

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

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

• Podrozdział 2.4.1 Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura 

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

wersja 5, Warszawa, lipiec 2020 r., 

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

wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

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

Ministrem Energii2 a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie (dalej: Umowy o dofinansowanie),  

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

doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

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

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

o Partnerstwie). 

 

Ustalenia kontroli w zakresie: 

1. WERYFIKACJA INFORMACJI O POSTĘPIE W REALIZACJI PROJEKTU. 

 

WFOŚiGW Wrocław 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 Wrocław zobowiązany jest do realizacji następujących 

wskaźników Projektu: 

✓ liczba udzielonych konsultacji,  

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

 
2 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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✓ liczba inwestycji w zakresie Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii  

(dalej: EE i OZE) objętych wsparciem doradczym,  

✓ liczba przeszkolonych energetyków gminnych. 

 

Dane dotyczące stopnia realizacji ww. wskaźników przez WFOŚiGW Wrocław wg. stanu na dzień 30 

kwietnia 2020 r. zostały przedstawione w Tabeli nr 1. 
 

Tab. 1 Stopień realizacji wskaźników przez Partnera projektu WFOŚiGW Wrocław, stan na dzień 30.04.2020 r. 

Nazwa wskaźnika
Jednostka 

miary

Wartość docelowa 

Projektu

Rok 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej

Wartość docelowa 

dla Partnera 

(WFOŚiGW we 

Wrocławiu)

Wartość osiągnięta 

od początku 

realizacji  projektu 

do dnia  30.04.2020 

r.

 z
aa

w
an

so
w

an
ie

Liczba udzielonych 

konsultacji
Szt. 50.000 2023 3 430 3 485 102%

Liczba planów 

gospodarki 

niskoemisyjnej 

(PGN) objętych 

wsparciem 

doradczym

Szt. 1.200 2023 90 78 87%

Liczba inwestycji w 

zakresie EE i OZE 

objętych wsparciem 

doradczym

Szt. 800 2023 53 96 181%

 
 
 

Dobór próby: 

✓ Wskaźnik: Liczba udzielonych konsultacji.  

Doboru próby dokonano na podstawie przedłożonego podczas kontroli zestawienia działań doradców 

energetycznych. W WFOŚiGW Wrocław od początku realizacji projektu do czasu przeprowadzonych 

czynności kontrolnych zatrudnionych było 8 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 23 działania (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 5 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 10 działań. 

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

Na podstawie osądu eksperckiego z pośród przedłożonych podczas kontroli raportów z pracy 

doradców w sposób celowy wybrano 4 Karty inwestycji z zakresu efektowności energetycznej  

i odnawialnych źródeł energii objętych wsparciem doradczym wraz z załącznikami. Wybrane 

inwestycje zostały wykazane jako inwestycje wsparte ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach I osi. 

 

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 

http://www.generujemy.pl/
http://www.generujemy.pl/
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czy działań edukacyjnych, a także za pomocą nośników poprzez korespondencje e-mail, 

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

WFOŚiGW Wrocław 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 Wrocław 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, iż Doradcy energetyczni, co do zasady prowadzą dokumentację potwierdzającą 

realizację przedmiotowego wskaźnika w sposób właściwy, tj.: w treści notatek z działań doradczych 

zamieszczają informację dotyczące doradztwa, a także opisują zakres udzielanej porady.  

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień w badanym obszarze. 

 

 

2. WERYFIKACJA CZY WYDATKI ZADEKLAROWANE PRZEZ BENEFICJENTA 

W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYM PROJEKTEM ZOSTAŁY FAKTYCZNIE 

PONIESIONE I SĄ ZGODNE Z WYMOGAMI POIiŚ ORAZ ZASADAMI UNIJNYMI 

I KRAJOWYMI (NA PRÓBIE). 

 

W niniejszym obszarze badaniu podlegała próba dokumentów finansowych WFOŚiGW 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. 

Dodatkowo, weryfikacji 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 Wrocławiu”3 

(dalej: Regulamin udzielania zamówień).  

 

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.01.03.03-00-0001/15-030. Z każdego 

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

finansowy) wyfiltrowano wydatki poniesione przez WFOŚiGW Wrocław i scalono w sposób 

narastający w jeden plik Excel. W ten sposób ustalono populację generalną wykazaną w 1303 

pozycjach o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych w wysokości 2 768 691,73zł. Z populacji 

generalnej wyłączono 15 pozycji, w których wskazano wartość kwalifikowalną wydatków 

w wysokości 0,00zł. Wobec powyższego ustalono, że populacja generalna składa się z 1 289 pozycji, 

a łączna wartość wydatków kwalifikowalnych nie uległa zmianie. W wyniku przeprowadzonej analizy 

ww. danych ustalono, że wydatki były ponoszone w podziale na następujące kategorie kosztów, tj.:  

 
3 wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2016 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2016 r. oraz zmieniony Zarządzeniem nr 26/2020 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2020 r. 
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✓ Działania informacyjne i promocyjne - Działania promocyjne i informacyjne w zakresie JRP 

i Partnerów (kategoria 1) – wygenerowano 17 pozycji, wartość wydatków kwalifikowalnych 

89 616,44 zł, 

✓ Inne kategorie wydatków - Materiały biurowe, eksploatacyjne i usługi (kategoria 2), 

wygenerowano 21 pozycji, wartość wydatków kwalifikowalnych 2 193,17 zł, 

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

24 pozycje, wartość wydatków kwalifikowalnych 59 073,11 zł, 

✓ Inne kategorie wydatków - Podróże służbowe (kategoria 4), wygenerowano 1073 pozycji, 

wartość wydatków kwalifikowalnych 244 935,00 zł,  

✓ Inne kategorie wydatków - Pozostałe wydatki administracyjne dla Doradców (kategoria 5), 

wygenerowano 23 pozycje, wartość wydatków kwalifikowalnych 5 804,59 zł,  

✓ Inne kategorie wydatków - Spotkania Doradców (kategoria 6), wygenerowano 5 pozycji, 

wartość wydatków kwalifikowalnych 7 447,98 zł,  

✓ Inne kategorie wydatków - Szkolenia gminnych energetyków (kategoria 7), wygenerowano 

28 pozycji, wartość wydatków kwalifikowalnych 86 814,33 zł, 

✓ Inne kategorie wydatków - Wynagrodzenia Doradców Energetycznych i pracowników 

merytorycznych JRP (kategoria 8), wygenerowano 88 pozycji, wartość wydatków 

kwalifikowalnych 2 210 205,27 zł, 

✓ Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (kategoria 9), wygenerowano 

10 pozycji, wartość wydatków kwalifikowalnych 62 601,84 zł . 

 

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 4, 

kategorii 6 oraz kategorii 7. W przypadku kategorii 8, wybrano 3 wydatki, z czego 2 dotyczyły 

wypłaconej nagrody za IV kwartał 2019 r. dla Doradców Energetycznych oraz 1 wydatek dotyczący 

wynagrodzenia miesięcznego za październik 2019 r.  

W sposób losowy z wykorzystaniem generatora liczb losowych ze strony internetowej 

www.generujemy.pl wylosowano po 1 wydatku w kategorii 3, kategorii 5 oraz kategorii 9. Losowania 

dokonano poprzez enumeratywne przyporządkowanie wyfiltrowanych wydatków w każdej  

z ww. kategorii.  Ogółem do badania wylosowano wydatki o łącznej wartości 143 528,63 zł, co 

stanowi  5,18% wydatków poniesionych przez WFOŚiGW Wrocław.  

 

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, nr 

pozycji 

Nr pozycji 
populacji 

generalnej 

 
Wydatki wybrane w sposób celowy: 

1. Działania 
informacyjne i 

promocyjne - 
Działania 

promocyjne i 

informacyjne w 
zakresie JRP i 

Partnerów 

(kategoria 1) 

22/10/2019 39 945,98 39 945,98 Usługa cateringowa oraz 
wynajmu sal szkoleniowych 

wraz z niezbędnym 
wyposażeniem dla uczestników 

dwudniowych warsztatów 

szkoleniowych "Kontrola 
przestrzegania uchwał 

antysmogowych" w dniach 28-

29.10.2019r. 

POIS.01.03.03-
00-0001/15-028, 

poz.  

poz. 1196 

2. Inne kategorie 

wydatków - 
Materiały 

biurowe, 

eksploatacyjne i 
usługi (kategoria 

2) 

1803310136403 454,26 454,26 usługi telekomunikacyjne za 

marzec 2018 dla 5-ciu 
Doradców Energetycznych zg. z 

um. 2018/0034/NFK z 

Polkomtel S.A. Warszawa 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-017 

Poz. 622 

3. Inne kategorie 
wydatków - 

Podróże służbowe 

(kategoria 4) 

363513 3 642,00 3 642,00 nocleg doradców 
energetycznych WDE-

ZDEWR7, WDE-ZDELG6 w 

związku z udziałem w szkoleniu 
"Profesjonalny doradca 

energetyczny" w dn.20-

POIS.01.03.03-
00-0001/15-028 

Poz. 1199 

http://www.generujemy.pl/
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22.11.2019r., 27-29.11.2019r., 

6.12.2019r. w Warszawie. 

4. Inne kategorie 

wydatków - 
Spotkania 

Doradców 

(kategoria 6) 

189/2019/M 11 670,00 6 855,99 organizacja spotkania 

monitorującego Partnerów w 
ramach Projektu Doradztwa 

Energetycznego w dniach 11-

12.02.2019r. w Karpaczu, zg. z 
umową z dn.28.01.2019r. z 

Hotel Gołębiewski 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-023 

Poz. 947 

5. Inne kategorie 
wydatków - 

Szkolenia 

gminnych 
energetyków 

(kategoria 7) 

FV/K/0009/02/19 8 449,28 8 449,28 usługa wynajmu sali 
szkoleniowej oraz usługa 

cateringu w związku ze 

Szkoleniem Energetyków 
Gminnych w dn.13-14.02.2019r. 

oraz 27-28.02.2019r., zg. z 

umową nr EG/III/01 z 
dn.30.01.2019r. z Legnickim 

Parkiem Technologicznym 

LETIA S.A. 

POIS.01.03.03-
00-0001/15-023 

Poz. 955 

6. Inne kategorie 

wydatków - 

Wynagrodzenia 
Doradców 

Energetycznych i 

pracowników 
merytorycznych 

JRP (kategoria 8) 

3201/56/X/2019 36 827,52 36 827,52 wynagrodzenie Doradców 

Energetycznych za październik 

2019 r. 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-028 

Poz. 1163 

7. Inne kategorie 

wydatków - 
Wynagrodzenia 

Doradców 

Energetycznych i 
pracowników 

merytorycznych 

JRP (kategoria 8) 

3203/23/XII/2019 25 568,70 25 568,70 

 

I-sza część nagrody za IV 

kwartał 2019r. dla Doradców 
Energetycznych 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-029 

Poz. 1238  

8. Inne kategorie 

wydatków - 

Wynagrodzenia 
Doradców 

Energetycznych i 

pracowników 
merytorycznych 

JRP (kategoria 8) 

3203/01/I/2020 12 784,36 12 784,36 II-ga część nagrody za IV 

kwartał 2019r. dla Doradców 

Energetycznych 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-030 

Poz. 1252 

 

Wydatki wybrane w sposób losowy: 

 

9. Inne kategorie 

wydatków - 
Podnoszenie 

kompetencji 

(kategoria 3) 

338/W/01/19 438,51 438,51 dostawa prasy w 2019r. dla 

Zespołu Doradztwa 
Energetycznego zgodnie z 

Umową o systematyczną 

dostawę prasy z dnia 
11.12.2018r.z Garmond Press 

Sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie. 

POIS.01.03.03-

00-0001/15-023 

Poz. 946 

10. Inne kategorie 

wydatków - 

Pozostałe wydatki 
administracyjne 

dla Doradców 

(kategoria 5) 

1912310119744 270,60 270,60 usługi telekomunikacyjne za 

grudzień 2019 dla Zespołu 

Doradców Energetycznych zg. z 
um. 2018/0034/NFK.  

POIS.01.03.03-

00-0001/15-029 

Poz. 1249 

11. Zakup środków 
trwałych i 

wartości 
niematerialnych i 

prawnych 

(kategoria 9) 

FV/2020/1/6 8 291,43 8 291,43 zakup mebli biurowych w 
ramach wyposażenia stanowiska 

pracy Doradcy Energetycznego 
zg. z Umową z dnia 

30.12.2019r. z Broks Stanisław 

Daum z siedzibą w Legnicy, ul. 
Pątnowska 9. Protokół odbioru z 

dn.28.01.2020r. 

POIS.01.03.03-
00-0001/15-030 

Poz. 1273 

Ogółem wydatki kwalifikowalne: 143 528,63    

Źródło: opracowanie własne Zespołu kontrolującego na podstawie danych przedstawionych przez 

WFOŚiGW Wrocław w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
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Ustalenia dotyczące:  

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 Wrocławiu (dalej: Regulamin udzielania zamówień). 

 

Weryfikacji poddano zgodność procedury dotyczącej spełnienia wymagań zgodnych z kryteriami 

obowiązującymi w POIiŚ, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności POIiŚ oraz ustawą Prawo 

zamówień publicznych wprowadzonej 5 sierpnia 2020 r. Zarządzeniem nr 26/2020 Prezesa Zarządu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w oparciu 

o regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne kwalifikowalności 

POIiŚ). Czynności kontrolne wykazały, że wprowadzone przez WFOŚiGW Wrocław zapisy w § 4 ust. 

2 oraz w § 6 ust. 2  Regulaminu udzielania zamówień nie pozwalają na precyzyjne ustalenie przebiegu 

poszczególnych czynności podejmowanych w toku postępowania zmierzającego do zawarcia umowy 

w ramach projektu oraz dokonanie ich oceny pod kątem ich zgodności z zasadami obowiązującymi 

w Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że ww. regulamin 

nie jest zgodny z regulacjami zawartymi w pkt 6.5.1 oraz 6.5.2 Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Ustalenia dotyczące badanych wydatków:  

 

1. Faktura nr: 22/10/2019, data wystawienia 31.10.2019 r. na wynajem sal szkoleniowych wraz 

z wyposażeniem oraz zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników dwudniowych 

warsztatów szkoleniowych „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych - warsztaty 

szkoleniowe”, w terminie 28-29.10.2019 r., wartość dokumentu brutto 39 945,98 zł, w tym 

wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto. 

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

że: 

✓ poniesione wydatki związane były z usługą organizacji warsztatów szkoleniowych 

pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych - warsztaty szkoleniowe”, 

realizowanych w ramach projektu doradztwa energetycznego przez WFOŚiGW Wrocław  

w terminie 28-29.10.2019 r. (przewidziana liczba uczestników to max 300 osób).  Wydatek 

poniesiony w ramach kategorii „Działania informacyjno – promocyjne działania promocyjne  

i informacyjne w zakresie JRP i partnerów”,  

✓ wartość wydatku zadeklarowanego4 jako kwalifikowany jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-28, 

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

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

o dofinansowanie, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz 

zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności w jednostce 

kontrolowanej, 

✓ płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury zgodnie  

z postanowieniami zawartej 25.10.2019 r. Umowy nr 1/2019/DE,  

✓ w tytule przelewu podano numer faktury zgodnie z zawartą 25.10.2019 r. Umową  

nr 1/2019/DE, 

✓ na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

✓ na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

✓ opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (Załącznik 4), 

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

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

Regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej  

w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro, 

✓ ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie przeprowadzenia 

i udokumentowania postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z zapisami 

Rozdziału 6.5.2 Wytycznych5. 

 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym wydatku. 

 

 

 

2. Faktura nr: 1803310136403, data wystawienia: 03.04.2018 r., sprzedawca: Polkomtel 

Sp. z o.o. z Warszawy, nabywca: WFOŚiGW Wrocław, dot. usług telekomunikacyjnych 

za marzec 2018 r. dla Pięciu Doradców Energetycznych, wartość brutto 454,26zł, w tym 

wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto. 

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

że: 

✓ wydatek dotyczy opłaty abonamentowej za usługi telekomunikacyjne za pierwszy okres 

rozliczeniowy po podpisaniu umowy i obejmuje wydłużony okres, tj. od 15.03.2018 r. 

do 30.04.2018 r. oraz koszt połączeń w okresie od 15.03.2018 r. do 31.03.2018 r., 

tj.: abonament w wysokości 353,10 zł netto, inne usługi w wysokości 29,10 zł netto, 

połączenia i smsy 3,67 zł, a także udzielony rabat w wysokości -16,55 zł netto, łączna wartość 

brutto 454,26 zł dla 5 numerów telefonów, 

✓ numery telefonów objęte wydatkiem są użytkowane przez pięciu zatrudnionych Doradców 

Energetycznych, 

✓ dane6 zawarte na ww. fakturze są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-017, 

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku7 są zgodne z danymi przedstawionymi 

we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-017, 

✓ 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 z postanowieniami zawartej w dniu 21.02.2018 r. Umowy, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

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

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

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ z przedstawionego skanu dokumentu można wywnioskować, że na odwrocie faktury znajduje 

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

w ramach której został zrealizowany, 

✓ wydatek został poniesiony na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zakupem 

i dostawą nowych aparatów telefonicznych w trybie przetargu nieograniczonego8 zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
5 Do badanego postępowania Projektu stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 wersja 

z 07.07.2017 r.. 
6 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu brutto,  kwota 

dokumentu netto,  
7 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie.  
8 Nr ogłoszenia: 634787-N-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych,  
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Na podstawie ww. faktury ustalono, że cena abonamentu przypadającego na 1 telefon za okres 

rozliczeniowy nie jest zgodna z postanowieniami zawartej w dniu 21.02.2018 r. Umowy. Wobec 

powyższego, poproszono WFOŚiGW Wrocław o wyjaśnienia powstałych rozbieżności. W toku 

trwania czynności kontrolnych ustalono, że do ww. faktury została wystawiona w dniu 18.05.2018 r. 

Faktura korygująca nr 1803310136403/KOR/634936 z tytułu błędnie wyliczonej wartości usług 

w przypadku naliczonego udzielonego rabatu. Zgodnie z ww. dokumentem, wartość brutto korekty 

wyniosła - 30,75zł. Ustalono, że po skorygowaniu dokumentu, cena abonamentu przypadającego na 1 

telefon za okres rozliczeniowy od 15.03.2018 r. do 30.04.2018 r. jest zgodna z postanowieniami 

zawartej w dniu 21.02.2018 r. Umowy i wynosi 54,12 zł brutto. Wartość wynikająca z ww. faktury 

korygującej została rozliczona we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-018. 

Potwierdzono, że: 

✓ dane9 zawarte na ww. korekcie faktury są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku 

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

✓ pozostałe dane identyfikujące skorygowanie poniesionego ww. wydatku10 są zgodne z danymi 

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

✓ należność wynikająca z ww. korekty faktury dla WFOŚiGW Wrocław została odzyskana 

poprzez dokonane pomniejszenie w dniu 15.06.2018 r. należności dla usług 

telekomunikacyjnych wynikających z Faktury nr 1805310134405.   

 

Reasumując należy stwierdzić, że badany 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 wydatku. 

 

 

3. Faktura nr: 363513, data wystawienia 08.11.2019 r. za nocleg 2 Doradców Energetycznych, 

wartość dokumentu brutto 3 642,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa 

kwocie wydatku brutto. 

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

że: 

✓ poniesione wydatki związane z kosztem noclegu dla 2 Doradców Energetycznych WFOŚiGW 

Wrocław w związku z udziałem w szkoleniu „Profesjonalny doradca energetyczny” 

w Warszawie, które odbyło się w dniach: 20-22.11.2019 r., 27-29.11.2019 r., 04-06.12.2019 r. 

są kosztem kwalifikowalnym projektu. W ramach kategorii wydatków Inne kategorie 

wydatków – Podróże służbowe do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in. zwrot kosztów 

podróży służbowych doradców energetycznych bezpośrednio związanych z realizacją 

przedmiotu Projektu, w tym kosztów delegacji krajowych związanych z usługami doradczymi, 

wymianą doświadczeń i pozyskiwaniem najnowszej wiedzy z zakresu przedmiotu Projektu, 

✓ wartość wydatku kwalifikowalnego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.01.03-00-0001/15-28, 

✓ wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,  

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

o dofinansowanie, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

 
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.  
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✓ płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury,  

✓ w tytule przelewu podano numer faktury, 

✓ na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

✓ na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

✓ opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie dokonania 

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

kwalifikowalności POIiŚ wskazujące, że dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania 

rynku to w szczególności: wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie 

internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami lub potwierdzenie wysłania zapytania 

ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, 

✓ 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, 

✓ wydatek 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. 

 

Z uwagi na fakt, że wydatek za nocleg dwóch doradców energetycznych wykazany Fakturą 

nr  363513 z dnia 08.11.2019 r. powiązany jest z poleceniami wyjazdu, kontrolę rozszerzono 

o delegacje:  

− nr 573/2019, 

− nr 585/2019, 

− nr 596/2019, 

− nr 285/2019, 

− nr 296/2019, 

− nr 307/2019. 

 

W wyniku weryfikacji ww. dokumentów potwierdzono, że: 

✓ poniesione wydatki związane są z kosztem delegacji służbowej dla dwóch Doradców 

Energetycznych WFOŚiGW Wrocław w związku z udziałem w szkoleniu „Profesjonalny 

doradca energetyczny” w Warszawie, które odbyło się w dniach: 20-22.11.2019 r., 

27-29.11.2019 r., 04-06.12.2019 r. prowadzonym przez przedstawicieli Verity Innovations  

Sp. z o.o. W ramach kategorii wydatków Inne kategorie wydatków – Podróże służbowe 

do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in. zwrot kosztów podróży służbowej doradcy 

energetycznego bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu Projektu, w tym kosztów 

delegacji krajowych związanych z usługami doradczymi, wymianą doświadczeń 

i pozyskiwaniem najnowszej wiedzy z zakresu przedmiotu Projektu; 

✓ wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-28; 

✓ wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności;  

✓ 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.11, 

✓ opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (Załącznik 4). 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

 
11 Dz.U.2013 poz.167 
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4. Faktura nr: 189/2019/M, data wystawienia 18.02.2019 r. na organizację spotkania 

monitorującego Partnerów w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego w dniach  

11-12.02.2019 r. w Karpaczu, w szczególności zapewnienie noclegu oraz kolacji w dniu 

11.02.2019 r. oraz serwisku kawowego oraz obiadu 12.02.2019 r. Wartość dokumentu brutto 

11 670,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie 6 855,99 zł brutto. 

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

że: 

✓ poniesione wydatki związane były z usługą organizacji spotkania monitorującego Partnerów 

w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego w dniach 11-12.02.2019 r. w Karpaczu, 

w szczególności zapewnienie noclegu oraz kolacji w dniu 11.02.2019 r. oraz serwisu 

kawowego oraz obiadu 12.02.2019 r., realizowanych w ramach projektu doradztwa 

energetycznego przez WFOŚiGW Wrocław w terminie 28-29.10.2019 r. (przewidziana liczba 

uczestników to max 300 osób). Wydatek poniesiony w ramach kategorii „Inne kategorie 

wydatków-spotkania doradców”, 

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-23, 

✓ wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,  

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

o dofinansowanie, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury zgodnie 

z postanowieniami Umowy zawartej 28.01.2019 r.,  

✓ w tytule przelewu podano numer faktury zgodnie z zawartą 28.01.2019 r. Umową,  

✓ na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek; 

✓ na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie; 

✓ opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (Załącznik 4). 

 

Ponadto, Zespół kontrolujący ustalił, że przedmiotowy wydatek został poniesiony w ramach Umowy 

z 28.01.2019 r. zawartej pomiędzy WFOŚiGW Wrocław a „Hotelem Gołębiewski-Tadeusz 

Gołębiewski”. Z opisu do faktury, zawierającego wydzielenie kosztów kwalifikowanych oraz treści 

załącznika nr 1 do faktury nr 189/2019/M z 18.02.2019 r – rozliczenie konferencji wykazano: 

✓ noclegi dla 2 osób na kwotę 700,00 zł brutto (cena jednostkowa brutto – 350,00 zł) 

✓ kolacja serwowana 11.02.2019 r. dla 30 osób na kwotę 4 499,99 zł brutto (cena jednostkowa 

brutto – 150,00 zł) 

✓ przerwa kawowa całodniowa (w tym obiad) 12.02.2019 r. dla 23 osób na kwotę 1 656,00 zł 

brutto (cena jednostkowa brutto – 72,00 zł). 

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

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

w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych 

równowartości kwoty netto 30 000 euro12, 

✓ wydatek został poniesiony zgodnie z Zasadą udzielania zamówień, których wartość 

przekracza kwotę netto 5 000,00zł, ale nie przekracza kwoty netto 12 000,00 zł zawartą w ww. 

Regulaminie udzielania zamówień, 

✓ ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie dokonania 

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

kwalifikowalności POIiŚ, tj.: 

 
12 wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2016 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu z dnia 24.02.2016 r. 
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➢ w zakresie potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do więcej niż trzech 

potencjalnych oferentów, 

➢ na podstawie oceny i porównania ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą, 

➢ w dniu 28.01.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą wybranym w ramach 

przeprowadzonego rozeznania rynku. 

 

 

Ustalenia: Stwierdzono następujące nieprawidłowości/uchybienia w badanym obszarze: 

1) stwierdzono rozbieżność pomiędzy liczbą uczestników wykazaną na dokumentach13 

z faktyczną liczbą osób14 biorących udział w warsztatach szkoleniowych w dniach  

11-12.02.2019 r. Zawyżono wysokość kosztów kwalifikowalnych o kwotę 1 937,99 zł brutto 

(nieprawidłowość). 

Zarówno opis do dowodu księgowego, jak i protokół odbioru z 12.12.2019 r. nie zawiera liczby 

uczestników warsztatów szkoleniowych. Z Listy obecności wynika, że faktyczna liczba 

uczestników 11.02.2019 r. oraz 12.02.2019 r. wynosiła 19 osób. Z treści dokumentów 

dotyczących wydatku poniesionego w ramach Faktury nr 189/2019/M z 18.02.2019 r. nie można 

potwierdzić prawidłowości wydatku w stosunku do liczby uczestników wskazanych w załączniku 

nr 1 do Faktury nr 189/2019/M, tj. w stosunku do 30 osób 11.02.2019 r. oraz do 23 osób 

12.02.2019 r. 

Zgodnie z pkt.1 załącznika nr 1 do Umowy Zamawiający jest zobowiązany do 9 dni przed 

realizacją pobytu do przesłania e-mailowo imiennej listy uczestników z podziałem na pokoje oraz 

przekazania informacji dotyczącej udziału osób nienocujących w hotelu. W myśl pkt.2 

wskazanego załącznika do Umowy, lista meldunkowa potwierdzona na 5 dni przed rozpoczęciem 

pobytu stanowi podstawę rozliczenia powykonawczego. Z przedłożonych w trakcie kontroli 

dokumentów i wyjaśnień wynika, że Beneficjent nie wywiązał się z obowiązku nałożonego 

Umową na Zamawiającego nie przekazując listy uczestników potwierdzających ich uczestnictwo 

w spotkaniu.   

W ocenie IP z punktu widzenia zasad kwalifikowalności, nieuzasadnione jest uznanie kosztów 

kwalifikowanych dla wskazanej w załączniku nr 1 do Faktury nr 189/2019/M liczby osób. 

W związku z powyższym uznano za kwalifikowalną kwotę w wysokości 4 918,00 zł brutto dla 

faktycznej, potwierdzonej liczby uczestników, tj.: 19 osób, w szczególności: 

✓ noclegi dla 2 osób na kwotę 700,00zł brutto (cena jednostkowa brutto – 350,00zł), 

✓ kolacja serwowana 11.02.2019 r. dla 19 osób na kwotę 2 850,00zł brutto (cena jednostkowa 

brutto – 150,00 zł) 

✓ przerwa kawowa całodniowa (w tym obiad) 12.02.2019 r. dla 19 osób na kwotę 1 368,00 zł 

brutto (cena jednostkowa brutto – 72,00 zł). 

W świetle powyższego uznać należy, iż zawyżono wysokość kosztów kwalifikowalnych o kwotę 

1 937,99 zł brutto. 

 

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 1083/200615.  

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. 

 
13 załącznik nr 1 do Faktury nr 189/2019/M, 
14 Lista obecności, 
15 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. ze zm. 
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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 zatwierdzająca wniosek o płatność 

do dokonania pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność 

złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.  

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

w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 

nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia.16 

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 

ww. umowy w wysokości 1 937,99 zł brutto.     

 

2) w dokumentacji postępowania nie zapewniono właściwej ścieżki audytu dotyczącej procesu 

szacowania wartości zamówienia (uchybienie). 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia nie udokumentował czynności szacowania wartości 

zamówienia, co jest niezgodne z zapisami § 3 Regulaminu Zamawiającego oraz zapisami pkt.11 

Rozdziału 6.5 Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ. 

 

 

 

5. Faktura nr: FV/K/0009/02/19 z 28.02.2019 r. na wynajem sali i usługi cateringu w związku 

ze szkoleniem gminnych energetyków w dniach 13-14.02.2019 r. oraz 27-28.02.2019 r. 

zgodnie z Umową nr EG/III/01 z dnia 30.01.2019 r. z Legnickim Parkiem Technologicznym 

LETIA S.A. Wartość dokumentu brutto 8 449,28 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego 

jest równa kwocie wydatku brutto. 

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

że: 

✓ poniesione wydatki związane były z wynajmem sali szkoleniowej wraz z niezbędnym 

wyposażeniem oraz zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń „Energetyk 

Gminny”, przeprowadzonych w ramach projektu doradztwa energetycznego przez WFOŚiGW 

Wrocław w dniach 13-14.02.2019 r. oraz 27-28.02.2019 r. (przewidziana liczba uczestników 

to 20-35 osób). Wydatek poniesiony w ramach kategorii „Szkolenie gminnych energetyków”,  

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-23, 

✓ wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,  

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

o dofinansowanie, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

 
16 (Dz.U. z 2017 r. poz. 615 z późn. zm.) 
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✓ płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury zgodnie 

z postanowieniami Umowy nr EG/III/01 zawartej 30.01.2019 r., 

✓ w tytule przelewu podano numer faktury zgodnie z zawartą 30.01.2019 r. Umową 

nr EG/III/01,  

✓ na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

✓ na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

✓ opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (Załącznik 4), w opisie do faktury Zamawiający powołał się na protokół odbioru 

zawierający rzeczywistą liczbę uczestników szkolenia, 

✓ ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie przeprowadzenia 

i udokumentowania postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z zapisami  

Rozdziału 6.5.2 Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ, 

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

Regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej  

w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro17. 

 

Na podstawie ww. faktury ustalono, że wydatek obejmował: 

− wynajem sali szkoleniowej na 2 dni na kwotę 910,20 zł brutto (cena jednostkowa brutto – 

455,10 zł), 

− usługa cateringu (serwis kawowy) dla 62 osób w dniach 13-14.02.2019 r.- 1 333,03zł brutto 

(cena jednostkowa brutto – 21,50 zł), 

− usługa cateringu (obiad) dla 62 osób w dniach 13-14.02.2019 r.- 2 696,48 zł brutto (cena 

jednostkowa brutto – 43,49 zł), 

− usługa cateringu dla 54 osób w dniach 27-28.02.2019 r.- 1 161,02 zł brutto (cena jednostkowa 

brutto – 21,50 zł), 

− usługa cateringu dla 54 osób w dniach 27-28.02.2019 r.- 2 348,55 zł brutto (cena jednostkowa 

brutto – 43,49 zł). 

Po otrzymaniu faktury FV/K/0009/02/19 stwierdzono błędną liczbę uczestników wykazanych 

na fakturze, w stosunku do faktycznej liczby uczestników, wynikającej z list obecności z dni  

13-14.02.2019 r. i protokołów odbioru usługi. Jednocześnie stwierdzono zaniżoną liczbę dni 

szkoleniowych. Zaistniałe rozbieżności wyjaśniono z wykonawcą usługi, ustalając, że zostaną 

skorygowane fakturą korygującą. Kwota wykazana na fakturze FV/K/0009/02/19 była niższa 

od faktycznie należnej za usługę, na podstawie korekty miała zostać dokonana dopłata. 

Zapłata faktury nastąpiła po otrzymania faktury korygującej dnia 25.03.2019 r. Przelew należnej 

dopłaty, na podstawie faktury korygującej nastąpił dnia 28.03.2019 r.  

 

Do ww. faktury została wystawiona faktura korygująca nr FK/K/0001/03/19 z 19.03.2019 r. z tytułu 

błędnie wyliczonej liczby dni szkoleniowych oraz zawyżonej liczby uczestników w dniach  

13-14.02.2019 r. Zgodnie z ww. dokumentem, protokołami odbioru oraz listami obecności, wydatek 

obejmuje: 

− wynajem sali szkoleniowej na 4 dni na kwotę 1 820,40 zł brutto (cena jednostkowa brutto – 

455,10 zł), 

− usługa cateringu (serwis kawowy) dla 57 osób w dniach 13-14.02.2019 r.- 1 225,53 zł brutto 

(cena jednostkowa brutto – 21,50 zł), 

− usługa cateringu (obiad) dla 57 osób w dniach 13-14.02.2019 r.- 2 479,02 zł brutto (cena 

jednostkowa brutto – 43,49 zł), 

− usługa cateringu dla 54 osób w dniu 27.02.2019 r.- 1 161,02 zł brutto (cena jednostkowa 

brutto – 21,50 zł), 

− usługa cateringu dla 54 osób w dniu 28.02.2019 r.- 2 348,55 zł brutto (cena jednostkowa 

brutto – 43,49 zł). 

 
17 wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2016 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 24.02.2016 r. 
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Ustalono, że skorygowany dokument, jest zgodny z postanowieniami zawartej 30.01.2019 r. Umowy 

nr EG/III/01. Wartość wynikająca z ww. faktury korygującej została rozliczona we wniosku 

o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-023. Potwierdzono, że: 

✓ dane18 zawarte na ww. korekcie faktury są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku 

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

✓ pozostałe dane identyfikujące skorygowanie poniesionego ww. wydatku19 są zgodne z danymi 

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

✓ należność wynikająca z ww. korekty faktury dla Legnickiego Parku Technologicznego LETIA 

S.A. została przekazana w dniu 28.03.2019 r. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

6. Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem za październik 2019 r., 

nr zestawienia 3201/56/10/2019 z 29.11.2019 r. Wynagrodzenia osobowe wypłacone 

5 Doradcom Energetycznym zaangażowanych w realizację projektu w ramach poddz. 

1.3.3 POIiŚ. Wartość dokumentu brutto 36 827,52 zł., w tym wartość wydatku 

kwalifikowanego równa kwocie wydatków brutto. 

 

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

wykazała że: 

✓ wynagrodzenia za październik 2019 r. doradców energetycznych zostały wypłacone zgodnie 

z zasadami obowiązującymi w WFOŚiGW Wrocław, 

✓ wysokość wynagrodzeń Doradców Energetycznych za październik 2019 r. jest zgodna 

z obowiązującą tabelą wynagrodzeń oraz tabelą stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych  

pracowników biura WFOŚiGW Wrocław, w której wskazano zakres miesięcznej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego pracownika odpowiadającej kategorii osobistego 

zaszeregowania, 

✓ wynagrodzenia za styczeń 2019 r. Doradców Energetycznych nie przekraczają maksymalnej 

wysokości wynagrodzenia na ww. stanowisku pracy określonej w załączniku nr 2 

do zarządzenia nr 27/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW Wrocław z 08.05.2014 r. w sprawie 

wprowadzenia ,,Zasad wynagradzania członków Zarządu i pracowników biura 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”, 

które obowiązywały w październiku 2019 r., 

✓ wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność POIS.01.03.03-00-0001/15-28, 

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

✓ rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem za październik 2019 – 

nr zestawienia 3201/56/10/2019 zostało zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym 

i merytorycznym przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu, jednakże stwierdzono 

uchybienie, tj.: brak daty dokonania tych czynności,   

✓ 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 

Wrocław są zgodne z charakterem pracy i obowiązkami, które realizują Doradcy 

Energetyczni, 

✓ wysokość wydatków stanowiąca koszty kwalifikowalne składa się z wynagrodzeń brutto 

5 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 5 Doradców 

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

dokumentu netto,  
19 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie.  
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Energetycznych, rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem,  

nr zestawienia 3201/56/10/2019 z 29.11.2019 r., naliczenie składek ZUS), 

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

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

wypłaty wynagrodzeń, w analizowanym przypadku przelewy zrealizowano odpowiednio 

4.11.2019 r. oraz 15.11.2019 r.), 

✓ dowody księgowe PK Lista płac 3201/55/10/2019 nr ewidencyjny 145 z 24.10.2019 r., 

PK Naliczenie ZUS od pracodawcy za X 2019 nr ewidencyjny 152 z 31.10.2019 r. 

potwierdzają ujęcie w księgach rachunkowych WFOŚiGW Wrocław operacji gospodarczej 

polegającej na obciążeniu kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w kwotach wynikających 

z dowodów źródłowych (Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem, 

nr zestawienia 3201/56/10/2019 z 29.11.2019 r. i naliczenie składek ZUS). 

 

Ustalenia: Stwierdzono następujące uchybienie w badanym obszarze: 

1) Na rozliczeniu środków finansowych związanych z zatrudnieniem (nr zestawienia 

3201/56/10/2019 z 29.11.2019) widnieją adnotacje o sprawdzeniu dokumentu pod względem 

formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz o zatwierdzeniu go przez Głównego 

Księgowego i Prezesa Zarządu bez dat dokonania ww. czynności sprawdzających 

i zatwierdzających. 

 

 

7.  Rozliczenie środków finansowych związanych z I-szą częścią nagrody za IV kwartał 

2019 r. dla Doradców Energetycznych wypłaconą 5 Doradcom zaangażowanym w 100% 

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

25 568,70 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego równa kwocie wydatku brutto. 

 

W wyniku weryfikacji dokumentacji potwierdzono, że: 

✓ na podstawie przedstawionego przez WFOŚiGW Wrocław rozliczenia środków finansowych 

związanych z wypłatą I cz. nagrody kwartalnej, nr zestawienia 3203/23/12/2019 

z 30.01.2020 r., oraz wydruku z operacji z systemu BGK, potwierdzono wypłatę I części 

nagrody kwartalnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w WFOŚiGW Wrocław. Zgodnie  

z § 8 zarządzenia nr 27/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW Wrocław z 08.05.2014 r. w sprawie 

wprowadzenia ,,Zasad wynagradzania członków Zarządu i pracowników biura 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”, 

dodatkowymi elementami wynagrodzenia o charakterze uznaniowych są m.in. nagroda 

kwartalna, 

✓ wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-029, 

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności;  

✓ rozliczenie środków finansowych związanych z wypłatą I cz. nagrody kwartalnej, 

nr zestawienia 3203/23/12/2019 z 30.01.2020 r., zostało zatwierdzone pod względem 

formalno-rachunkowym i merytorycznym przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu; 

jednakże stwierdzono uchybienie, tj.: brak daty dokonania tych czynności, 

✓ wysokość wydatków stanowiąca koszty kwalifikowalne składa się z sumy nagród brutto 

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

a ich wysokość wynika z obowiązujących w tym zakresie regulacji, 

✓ kwoty składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy są zgodne z dokumentami źródłowymi 

(rozliczenie środków finansowych związanych z wypłatą nagrody kwartalnej, nr zestawienia 

3203/23/12/2019 z 30.01.2020 r.), 

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

zostały przekazane w obowiązujących terminach (do 15 i 20 dnia następnego miesiąca 

po dacie wypłaty wynagrodzeń, w analizowanym przypadku przelewy zrealizowano 

przed terminem, odpowiednio 18.12.2019 r. oraz 30.12.2019 r.), 

✓ dowody księgowe PK Lista płac 3203/23/12/2019 nr ewidencyjny 175 z 18.12.2019 r.,  

PK Naliczenie ZUS od pracodawcy za XII 2019 nr ewidencyjny 189 z 31.12.2019 r. 

potwierdzają ujęcie w księgach rachunkowych WFOŚiGW Wrocław operacji gospodarczej 
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polegającej na obciążeniu kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w kwotach wynikających 

z dowodów księgowych – rozliczenie środków finansowych związanych z wypłatą nagrody 

kwartalnej, nr zestawienia 3203/23/12/2019 z 30.01.2020 r. i naliczenie składek ZUS. 

 

Ustalenia: Stwierdzono następujące uchybienia w badanym obszarze: 

1) Na rozliczeniu środków finansowych związanych z zatrudnieniem (nr zestawienia 

3203/23/12/2019 z 30.01.2020 r.), widnieją adnotacje o sprawdzeniu dokumentu pod 

względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz o zatwierdzeniu go przez Głównego 

Księgowego i Prezesa Zarządu bez dat dokonania ww. czynności sprawdzających 

i zatwierdzających. 

 

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

przed terminami wynikającymi z odrębnych przepisów: 

▪ art. 47 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  

(Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.)  

▪  art. 38 ust. 1 Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.).  

W przypadku składek ZUS obowiązują jedynie terminy graniczne, których nie wolno przekroczyć, 

co wskazywałoby, że nie ma przeciwwskazań, aby wpłaty dokonać z wyprzedzeniem. Z uwagi 

jednak na zapis w art. 44 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych stanowiący m.in., 

że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, oraz w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań; przedterminowe dokonywanie płatności składek ZUS 

jest niecelowe i sprzeczne z zasadą gospodarności. 

 

8.  Rozliczenie środków finansowych związanych z II-gą częścią nagrody za IV kwartał 

2019 r. dla Doradców Energetycznych wypłaconą 5 Doradcom zaangażowanym w 100% 

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

12 784,36 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego równa kwocie wydatku brutto. 

 

W wyniku weryfikacji dokumentacji potwierdzono, że: 

✓ na podstawie przedstawionego przez WFOŚiGW Wrocław rozliczenia środków finansowych 

związanych z wypłatą II-giej cz. nagrody kwartalnej, nr zestawienia 3203/01/I/2020  

z 25.02.2020 r., oraz wydruku z operacji z systemu BGK, potwierdzono wypłatę II-giej części 

nagrody kwartalnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w WFOŚiGW Wrocław. 

Na podstawie § 8 zarządzenia nr 27/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW Wrocław 

z 08.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia ,,Zasad wynagradzania członków Zarządu 

i pracowników biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu”, dodatkowymi elementami wynagrodzenia o charakterze uznaniowych 

są m.in. nagroda kwartalna. 

✓ wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-030, 

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności;  

✓ rozliczenie środków finansowych związanych z wypłatą II-giej cz. nagrody kwartalnej,  

nr zestawienia 3203/01/I/2020 z 25.02.2020 r., został zatwierdzony pod względem formalno-

rachunkowym i merytorycznym przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu; 

jednakże stwierdzono uchybienie, tj.: brak daty dokonania tych czynności, 

✓ wysokość wydatków stanowiąca koszty kwalifikowalne składa się z sumy nagród brutto 

5 Doradców Energetycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a ich 

wysokość wynika z obowiązujących w tym zakresie regulacji, 

✓ kwoty składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy są zgodne z dokumentami źródłowymi 

(rozliczenie środków finansowych związanych z wypłatą II-giej cz. nagrody kwartalnej,  

nr zestawienia 3203/01/I/2020 z 25.02.2020 r., naliczenie składek ZUS), 

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

zostały przekazane w obowiązujących terminach (do 15 i 20 dnia następnego miesiąca 

po dacie wypłaty wynagrodzeń, w analizowanym przypadku przelewy zrealizowano 

przed terminem, odpowiednio 18.12.2019 r. oraz 30.12.2019 r.), 
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✓ dowody księgowe PK Lista płac 2303/02/I/2020 nr ewidencyjny 3 z 15.01.2020 r., 

PK Naliczenie ZUS od pracodawcy za I 2019 nr ewidencyjny 14 z 31.01.2020 r., potwierdzają 

ujęcie w księgach rachunkowych WFOŚiGW Wrocław operacji gospodarczej polegającej 

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

księgowych – rozliczenie środków finansowych związanych z wypłatą nagrody kwartalnej,  

nr zestawienia 3203/01/I/2020 z 25.02.2020 r. i naliczenie składek ZUS. 

 

 

Ustalenia: Stwierdzono następujące uchybienie w badanym obszarze: 

 

1) Na rozliczeniu środków finansowych związanych z zatrudnieniem (nr zestawienia 

3203/01/I/2020 z 25.02.2020 r.), widnieją adnotacje o sprawdzeniu dokumentu 

pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz o zatwierdzeniu go przez 

Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu bez dat dokonania ww. czynności 

sprawdzających i zatwierdzających. 

 

 

9. Faktura nr: 338/W/01/19, data wystawienia: 07.01.2019 r., sprzedawca: Garmond Press 

Sp. z o.o. z Krakowa, nabywca: WFOSiGW Wrocław, dot. dostawy prasy w 2019 r., wartość 

brutto 438,51 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 prenumeraty prasy w 2019 r.20 dla Zespołu Doradztwa Energetycznego, 

✓ wykaz tytułów prasowych zawarty na dokumencie jest zgodny z postanowieniami zawartej 

Umowy21 

✓ dane22 zawarte na ww. fakturze są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-023, 

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatku23 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 

konto dostawcy zgodnie z postanowieniami zawartej w dniu 25.02.2019 r. Umowy, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

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

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

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ z przedstawionego skanu dokumentu można wywnioskować, że na odwrocie faktury znajduje 

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

w ramach której został zrealizowany, 

✓ przekazana dokumentacja fotograficzna potwierdza dostarczenie zamówionych tytułów 

prasowych. 

 

 

 

 

 
20 miesięczniki: Magazyn Biomasa, Izolacje, Murator, Rynek Instalacyjny, 
21 Umowa o systematyczną dostawę prasy zawarta w dniu 11.12.2018 r., 
22 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu brutto,  kwota 

dokumentu netto,  
23 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie,  
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Ponadto, ustalono, że: 

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

Regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej  

w złotych równowartości kwoty netto 308 000 euro24, 

✓ wydatek został poniesiony zgodnie z Zasadą udzielania zamówień, których wartość 

przekracza kwotę netto 12 000 zł i nie przekracza w złotych równowartości kwoty netto 30 000 

EURO zawartą w ww. Regulaminie udzielania zamówień, 

✓ wydatek został poniesiony zgodnie z rozeznaniem rynku, o którym mowa w pkt 6.5.1 

Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ, tj.: 

➢ ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie cen rynkowych prenumeraty 

rocznej tytułów prasowych pomniejszonych o stosowany przez dostawców rabat 

w wysokości 20%, 

➢ ustalenia wartości zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 

wszczęcia postępowania na dostawę, 

➢ szacowania wartości zamówienia dokonano z należytą starannością, a szacowanie jest 

dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu, 

➢ ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta, 

➢ w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie 

o zamówieniu w wyznaczonym terminie złożono dwie ważne oferty,   

➢ dodatkowo, wysłano informację o wszczęciu postępowania do dwóch potencjalnych 

wykonawców danego zamówienia,  

➢ na podstawie oceny i porównania ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą, 

➢ w dniu 11.12.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą wybranym w ramach 

przeprowadzonego rozeznania rynku. 

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

✓ został poniesiony po cenie nie wyższej, niż cena rynkowa, spełniając tym samym wymogi 

podrozdziału 6.5.1 pkt 1 Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ, 

✓ dotyczy towarów dostarczonych,  

✓ 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. Faktura nr: 1912310119744, data wystawienia: 07.01.2020 r., sprzedawca: Polkomtel 

Sp. z o.o. z Warszawy, nabywca: WFOŚiGW Wrocław, dot. usług telekomunikacyjnych 

za grudzień 2019 r. dla Zespołu Doradców Energetycznych, wartość brutto 270,60 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 opłaty abonamentowej za usługi telekomunikacyjne za okres  

01-31.01.2020 r. oraz koszt połączeń w okresie 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r., tj.: abonament 

w wysokości 228,20 zł netto, inne usługi w wysokości 4,10 zł netto, a także udzielony rabat 

w wysokości -12,30 zł netto, łączna wartość brutto 270,60 zł dla 5 numerów telefonów, 

✓ cena abonamentu przypadającego na 1 telefon za okres rozliczeniowy jest zgodna 

z postanowieniami zawartej w dniu 21.02.2018 r. Umowy25, 

✓ numery telefonów objęte wydatkiem są użytkowane przez pięciu Doradców Energetycznych, 

 
24 wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2016 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu z dnia 24.02.2016 r. 
25 Umowa nr 2018/0034/NFK zawarta w dniu 21.02.2018 r. 
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✓ dane26 zawarte na ww. fakturze są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność 

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-029, 

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

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-029, 

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

o dofinansowanie, 

✓ wydatek został prawidłowo przypisany do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich 

projektu,  

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu, 

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

z postanowieniami zawartej w dniu 21.02.2018 r. Umowy, 

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

w dniu 21.02.2018 r. Umową, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

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

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

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ z przedstawionego skanu dokumentu można wywnioskować, że na odwrocie faktury znajduje 

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

w ramach której został zrealizowany, 

✓ wydatek został poniesiony na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zakupem 

i dostawą nowych aparatów telefonicznych w trybie przetargu nieograniczonego28 zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

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

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

beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

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

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

11. Faktura nr: FV/2020/1/6, data wystawienia: 29.01.2020 r., sprzedawca: BROKS Stanisław 

Daum z Legnicy, nabywca: WFOŚiGW Wrocław, dot. zakupu mebli biurowych, wartość 

brutto 8 291,43 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 mebli oraz wyposażenia biurowego do pomieszczenia  

w WFOŚiGW Wrocław, Oddział Biura w Legnicy, ul. Okrzei 16, 59-220 Legnica, 

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

nr POIS.01.03.03-00-0001/15-030,   

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

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.01.03.03-00-0001/15-030,  

 
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.  
28 Nr ogłoszenia: 634787-N-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych,  
29 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, kwota dokumentu brutto,  kwota dokumentu netto,  
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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, 

✓ faktura została wystawiona po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru przedmiotu Umowy 

zawartej w dniu 30.12.2019 r.,  

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

konto dostawcy zgodnie z postanowieniami zawartej w dniu 30.12.2019 r. Umowy, 

✓ protokół odbioru został podpisany zgodnie z zapisami zawartej w dniu 30.12.2019 r. Umowy, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

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

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

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ z przedstawionego skanu dokumentu można wywnioskować, że na odwrocie faktury znajduje 

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

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

w ramach której został zrealizowany, 

✓ wykazane na fakturze meble biurowe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych WFOŚiGW 

Wrocławiu, 

✓ WFOŚiGW Wrocław posiada dokumenty potwierdzające przyjęcie zakupionego środka 

trwałego do użytkowania (OT),  

✓ przekazana dokumentacja fotograficzna potwierdza oznaczenie zakupionych mebli zgodnie 

z ewidencją środków trwałych. 

Ponadto, ustalono, że: 

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

Regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej  

w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro31, 

✓ wydatek został poniesiony zgodnie z Zasadą udzielania zamówień, których wartość 

przekracza kwotę netto 5 000,00zł, ale nie przekracza kwoty netto 12 000,00zł zawartą 

w ww. regulaminie udzielania zamówień.   

Dodatkowo, WFOŚiGW Wrocław zamieścił informację o dostawie mebli oraz wyposażenia 

biurowego na swojej stronie internetowej32 określając przedmiot zamówienia, wzór oferty, projekt 

umowy. Weryfikacja przedłożonych dokumentów wykazała, że zawarta w dniu 30.12.2019 r. Umowa 

z BROKS Stanisław Daum z Legnicy jest zgodna z informacją podaną do publicznej wiadomości.         

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 towarów dostarczonych,  

✓ 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. 

 
30 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie.  
31 wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2016 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu z dnia 24.02.2016 r. 
32 https://wfosigw.wroclaw.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/o_251,dostawa-mebli-oraz-wyposazenia-biurowego-dla-stanowisk-pracy-

doradcow-energetycznych-w-wfosigw-we-wroclawiu  

https://wfosigw.wroclaw.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/o_251,dostawa-mebli-oraz-wyposazenia-biurowego-dla-stanowisk-pracy-doradcow-energetycznych-w-wfosigw-we-wroclawiu
https://wfosigw.wroclaw.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/o_251,dostawa-mebli-oraz-wyposazenia-biurowego-dla-stanowisk-pracy-doradcow-energetycznych-w-wfosigw-we-wroclawiu
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3. WERYFIKACJA, CZY ZAPEWNIONA JEST WYODRĘBNIONA EWIDENCJA 

KSIĘGOWA. 

 

Dobór próby: 

Próbkowania nie stosowano. W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano ujęcie wszystkich 

kosztów wykazanych przez WFOŚiGW Wrocław we wnioskach o płatność od numeru POIS.01.03.03-

00-0001/15-001 do numeru POIS.01.03.03-00-0001/15-030 z zapisami na koncie 507. Pliki zostały 

przekazane drogą mailową w dniu 04.02.2021r. 

 

Opis sytuacji: 

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

system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 

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

na rzecz realizacji ww. projektu z 28.04.2016 r., WFOŚiGW Wrocław, 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 Wrocław nr 646/2015 z dnia 30.12.2015 r., 

• Uchwałą Zarządu WFOŚiGW Wrocław nr 629/2017 z dnia 12.10.2017 r., 

• Uchwałą Zarządu WFOŚiGW Wrocław nr 834/2018 z dnia 20.12.2018 r. 

Zgodnie z zapisami powyższych Uchwał, księgowanie operacji gospodarczych WFOŚiGW Wrocław 

związanych z realizacją Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 

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

w ramach POIiŚ 2014-2020 odbywa się na kontach: 

• 507 – ewidencja kosztów związanych z obsługą PDE, 

• 130-1-60 – wpływ środków z tytułu refundacji wydatków w PDE, 

• 010-3-6 i 010-5-6 środki trwałe związane z projektem. 

Potwierdzono, że WFOŚiGW Wrocław: 

✓ prowadzi wymaganą zgodnie z § 18 Umowy o Partnerstwie wyodrębnioną ewidencję 

księgową kosztów,  

✓ udostępnił zapisy na kontach 507, 130-1-60, 010-3-6 oraz 010-5-6 w formie elektronicznej, 

✓ 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 Wrocław,  

✓ ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu programu SAGE 

Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość, 

✓ co do zasady, wszystkie wydatki wykazane w zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą 

wnioskach o płatność zostały ujęte na dedykowanym projektowi koncie kosztowym 507, 

z wyjątkiem dwóch wydatków, dla których stwierdzono uchybienie.  

Stwierdzono, że dwa wydatki zostały ujęte na innym koncie kosztów, niż to dedykowane dla projektu, 

tj. ujęte zostały na koncie 501 – Koszty Oddziału Wrocław. Dotyczy to poniższych faktur: 

Nr dokumentu 
Nr księgowy lub 

ewidencyjny 
NIP wystawcy 

Data 

wystawienia 

dokumentu 

Nazwa towaru lub usługi 
Kwota 

dokumentu 

66/2015 143 8961001536 2015-03-20 
szkolenie doradców energetycznych - 

egzamin - Warszawa 
686,12 

59/2015 142 8961001536 2015-03-18 
Udział w teletransmisji z konferencji 

burmistrzów 
127,04 
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WFOSiGW we Wrocławiu pismem33 z dnia 24.02.2021 r. złożył wyjaśnienia dotyczące powyższego 

uchybienia. Z wyjaśnień wynika, że zgodnie z Polityką Rachunkowości WFOŚiGW Wrocław, 

wszystkie wydatki poniesione w ramach Projektu, ujęte są w księgach rachunkowych na koncie 

kosztów 507. Wyjątek stanowią dwa dokumenty: dokument nr 59/2015 na kwotę 127,04 zł 

oraz dokument nr 66/2015 na kwotę 686,12 zł. Dokumenty te dotyczą wyjazdów służbowych 

pracownika zaangażowanego w Projekt. Zostały poniesione w marcu 2015 r. i wówczas ujęte zostały 

na koncie kosztów 501 - koszty WFOŚiGW Oddział Wrocław. 

Po podpisaniu dnia 28.04.2016 r. Umowy o Partnerstwie pomiędzy WFOŚiGW Wrocław, 

a NFOŚiGW w Warszawie, zdecydowano zakwalifikować powyższe wydatki jako koszt 

kwalifikowalny projektu. Z uwagi na zamknięcie i zatwierdzenie ksiąg rachunkowych 2015 r. 

oraz biorąc pod uwagę niską kwotę wydatków, pozostawiono koszty na koncie 501. 

W dniu 18.03.2021r. WFOŚiGW Wrocław przekazał drogą mailową polecenie księgowania 

nr PK DP7 3 z dnia 26.02.2021r., zgodnie z którym dokonano operacji przeksięgowania kosztów dot. 

delegacji 59/2015 i 66/2015 z konta 501-koszty Wrocław, na konto 507-koszty Projektu Doradztwa 

Energetycznego. 

 

W związku z faktem, iż uchybienie wystąpiło na samym początku Projektu i dotyczyło tylko dwóch 

dokumentów o niewielkiej wartości, odstąpiono od wydania zaleceń. 

 

Ustalenia: Stwierdzono następujące uchybienie w badanym obszarze: 

 
1) Stwierdzono, że Jednostka kontrolowana w księgach stosuje odmienny zapis „Nr dokumentu” 

od tego, który wynika z dokumentu źródłowego oraz wniosków o płatność. Przykładowo: 

 
 Nr dokumentu Nr ks lub ewid 

Wniosek FA/15/09/2015 666 

Konto 507 Fa FA/15/09/2015 FZ 666 

 
Te drobne różnice w zapisie numeru dokumentu utrudniają weryfikację ujęcia dokumentów 

w systemach księgowych, dlatego istotnym byłoby stosowanie jednolitego sposobu ewidencjonowania 

dokumentów. 

 

 

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. 

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, publikacja prasowa, 

materiały informacyjno-promocyjne, wydarzenia. Zweryfikowano pod kątem oznaczeń losowo 

wybraną dokumentację Projektu: 

1) Audycja - Pod Lupą, TV Bogatynia, Wywiad (Źródło finansowania EE i OZE), 

2) Publikacja prasowa - „Pieniądze na proekologiczne źródła ciepła”, http://wfosigw.wroclaw.pl, 

3) Materiały informacyjno-promocyjne - Teczki doradztwo NFOŚ, 

4) Wydarzenia- Spotkanie informacyjno-edukacyjne nt. założeń programu Czyste Powietrze, 

Stara Kamienica, Organizacja konferencji, spotkania, seminarium itp. 

 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta 

polegały na: 

✓ oznaczeniu pokojów doradców energetycznych, 

 
33 znak: SEFWR. 5110.1.2021.MS, L.dz.bCŚi/2021 

http://www.generujemy.pl/
http://wfosigw.wroclaw.pl/
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✓ oznaczeniu dokumentów dotyczących realizacji projektu, 

✓ oznaczeniu zakupionych mebli, 

✓ umieszczeniu informacji o realizowanym projekcie na podstronie internetowej Beneficjenta, 

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

uzyskał dofinansowanie. 

 

Ponadto, ustalono że: 

✓ informacje umieszczone na tablicach informacyjnych zawierają: nazwę Beneficjenta, tytuł 

i cel projektu, obowiązujący zestaw logo a także adres portalu www.mapadotacji.gov.pl, 

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

zapoznać się z jej treścią, 

✓ 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 nazwa programu oraz znaku Unii Europejskiej z nazwa funduszu. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

5. SPRAWDZENIE SPOSOBU ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ 

Z REALIZACJĄ PROJEKTU. 

 

Oceny dokonano na podstawie skanów dokumentów przekazanych przez WFOŚiGW Wrocław 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 Wrocław (Partnera projektu) zostały określone w § 18 ust. 2 

Umowy o partnerstwie. 

 

Podczas kontroli ustalono, że w WFOŚiGW Wrocław obowiązuje Instrukcja Kancelaryjna34 oraz 

Instrukcja archiwalna,35 w których zostały określone kategorie archiwalne akt dla komórek 

merytorycznych i innych komórek organizacyjnych wraz z okresem ich przechowywania.  

 

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 następujące uchybienia w badanym obszarze: 

1) Brak określenia okresu archiwizacji dokumentacji projektowej w Instrukcji Kancelaryjnej 

oraz Instrukcji archiwalnej. 

W obowiązujących ww. dokumentach WFOŚiGW Wrocław nie zawarto informacji na temat czasu 

przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu, 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. 

 

 
34 Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 16/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
35 Załącznik nr 3 do zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 16/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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6. WERYFIKACJA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z § 4 PKT 15-19 

UMOWY O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU 

PN.: „OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA 

PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE” W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.3. 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, ZAWARTEJ 

W DNIU 28.04.2016 R. 
 

Beneficjent zobowiązał się do wypełnienia poniższych działań: 

✓ wprowadzenia i stosowania w trakcie realizacji Projektu odpowiednich działań 

zapobiegających konfliktowi interesów, 

✓ stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich 

procesach związanych z realizacją Projektu, 

✓ zobowiązanie do upublicznienia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego 

sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości, 

✓ zobowiązanie do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych 

oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu 

nadużyć finansowych.36 

 

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym dnia 04.02.2021 r. WFOŚiGW Wrocław zapewnił, iż każdy 

z Doradców Energetycznych już na etapie rekrutacji miał możliwość zapoznania się z zakresem 

obowiązków jaki jest przypisany do stanowiska pracy. Beneficjent informuje, że na etapie 

podpisywania dokumentów o pracę, Doradca Energetyczny został zobowiązany do zapoznania się 

z zakresem obowiązków stanowiącym integralną część umowy o zatrudnieniu. Z dokumentów tych 

jasno wynika, jaki jest zakres odpowiedzialności pracy związanej m.in. z realizacją Projektu 

Doradztwa Energetycznego. Z chwilą zatrudnienia na stanowisko Doradcy Energetycznego, 

każdy musiał zapoznać się z Umową o partnerstwie, a także ze wszystkimi obowiązkami 

wynikającymi z tej umowy. Ponadto, Doradcy w dniu 30.03.2020 r. ponownie zobowiązali się 

do przestrzegania zasad wynikających z Umowy o partnerstwie i złożyli stosowne oświadczenia, 

iż nie podejmują dodatkowych czynności nie związanych z umową o pracę z WFOŚiGW Wrocław 

mogących skutkować konfliktem interesów.   

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

oświadczenia, tj.: do 03.02.2021 r. nie został zidentyfikowany konflikt interesów. 

 

W celu stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania WFOŚiGW 

we Wrocławiu wprowadził Zarządzeniem nr 39/2015 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2015 wewnętrzny 

dokument pn.: Kodeks etyki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu. 

 

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 wyjaśnieniach 

poinformowano, że Doradcy Energetyczni zostali poinformowani o ww. mechanizmie.  

 

W oświadczeniu Beneficjenta z dnia 04.02.2021 r. poinformowano także, iż w Projekcie Doradztwa 

Energetycznego dokonano analizy ryzyka i nie zostało zidentyfikowane zagrożenie. Zgodnie 

z informacją Beneficjenta, na bieżąco przeprowadzane są szkolenia podnoszące wiedzę 

oraz kwalifikację pracowników w powyższym zakresie. 

 
Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 
36 zgodnie z § 4 pkt 15-19 Umowy o dofinansowanie na rzecz realizacji projektu. 

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
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7. WERYFIKACJA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW POROZUMIENIA W SPRAWIE 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z REALIZACJI POIIŚ 2014-2020. 
 

Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych37 w ramach zbiorów: 

✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), 

✓ Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z PO IiŚ 2014-2020 (CST). 

Weryfikacji poddano dane zawarte w: 

✓ Informacji o zapewnieniu przez Partnera (WFOŚiGW we Wrocławiu) odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, umożliwiających należyte zabezpieczenia danych 

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

✓ Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach PO IiŚ 2014-

2020 (dalej: Ewidencja PO IiŚ 2014-2020), 

✓ Rejestrze kategorii czynności przetwarzania w WFOŚiGW Wrocław, 

✓ Rejestrze czynności przetwarzania danych w WFOŚiGW Wrocław. 

 

Dobór próby: 

Stwierdzono, że w Ewidencji PO IiŚ 2014-2020 prowadzonej przez WFOŚiGW Wrocław widnieje 

5 upoważnień, wobec tego próbkowania nie stosowano, weryfikacji podlegały wszystkie 

obowiązujące upoważnienia. 

W przypadku rejestru kategorii czynności przetwarzania, rejestru czynności przetwarzania danych, 

informacji o zapewnieniu przez Partnera (WFOŚiGW Wrocław) odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, próbkowania nie stosowano, weryfikacji podlegała cała zawartość dokumentów. 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że WFOŚiGW Wrocław: 

✓ posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,  

w tym w szczególności Politykę Ochrony Danych Osobowych w WFOŚiGW we Wrocławiu, 

Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi i Regulamin Ochrony Danych 

Osobowych, 

✓ wyznaczył inspektora Ochrony Danych, któremu powierzono zadania związane z dbałością  

o przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych,  

✓ przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych 

w systemie,  

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

2020 w ramach realizacji projektu, 

✓ prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (Ewidencji PO 

IiŚ 2014-2020), która zawiera daty nadania i ustania uprawnień, 

✓ Ewidencja PO IiŚ 2014-2020  jest prowadzona w sposób ciągły, 

✓ do przetwarzania danych osobowych w zbiorze POIiŚ 2014-2020 dopuszczeni są wyłącznie 

pracownicy WFOŚiGW Wrocław, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich 

przetwarzania,  

✓ wydane przez WFOŚiGW Wrocław swoim pracownikom upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych w zbiorze PO IiŚ 2014-2020 są zgodne ze wzorem takiego upoważnienia 

określonego przez Instytucję Zarządzającą,  

✓ WFOŚiGW Wrocław prowadzi Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP), który jest 

zgodny z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych 

 
37 Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 z dnia 31.01.2019 r.  
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(tzw. RODO38), (z zastrzeżeniem uchybień opisanych poniżej), natomiast dane zawarte w 

RKCP nie są na bieżąco aktualizowane,   

✓ WFOŚiGW Wrocław zamieścił klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 i 14 RODO na 

swojej stronie internetowej. 

Reasumując należy stwierdzić, że WFOŚiGW Wrocław, 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) Rejestr kategorii czynności przetwarzania nie jest na bieżąco aktualizowany:  

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

W rejestrze prowadzonym przez WFOŚiGW Wrocław w roli administratora danych  

wskazano Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tymczasem, na mocy rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r.39 administratorem zbiorów POIiŚ 2014-2020 i CST jest 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, tj.: Minister Funduszy i Polityki 

Regionalnej. Obecnie, administratorem zbiorów POIiŚ 2014-2020 i CST jest Minister 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 

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

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

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

 

 

Zalecenia: 

 

Lp. Punkt w części 

informacji 

pokontrolnej 

Podsumowanie 

ustalenia 

Zalecenia 

pokontrolne 

Termin 

realizacji 

zalecenia 

Stopień 

ważności40 

1. 2) Weryfikacja 

czy wydatki  

(…) 

W dokumentacji 

postępowania nie 

zapewniono 

właściwej ścieżki 

audytu dotyczącej 

procesu szacowania 

wartości 

zamówienia- brak 

notatki z szacowania 

zamówienia 

Zapewnienie 

właściwej ścieżki 

audytu oraz 

dochowanie należytej 

staranności 

dotyczącej procesu 

szacowania wartości 

zamówienia 

Przy następnych 

postępowaniach 

– zalecenie 

prewencyjne41. 

wysoki 

2. 2) Weryfikacja 

czy wydatki  

(…) 

Na rozliczeniach 

środków 

finansowych 

związanych z 

zatrudnieniem:  

- nr zestawienia 

3201/56/10/2019 z 

29.11.2019,  

Adnotacje 

na dokumentach 

księgowych  

dotyczące czynności 

sprawdzających 

i zatwierdzających 

winny być datowane. 

Na bieżąco - 

przy następnych 

postępowaniach 

– zalecenie 

prewencyjne. 

średni 

 
38 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” 
39 w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
40 hierarchia: wysoki, średni, niski 
41 zalecenie prewencyjne, odstępuje się od zobowiązania Beneficjenta do przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń 

pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań 
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- nr zestawienia 

3203/23/12/2019 z 

30.01.2020  

- nr zestawienia 

3203/01/I/2020 z 

25.02.2020 r. 

stwierdzono brak dat 

dokonania czynności 

sprawdzających i 

zatwierdzających. 

 

3. 2) Weryfikacja 

czy wydatki  

(…) 

Przelewy składek 

ZUS i zaliczek 

na podatek 

dochodowy od osób 

fizycznych za 

grudzień 2019 r. dot.  

I-szej częścią 

nagrody za IV 

kwartał 2019 r. 

zostały zrealizowane 

przed terminami 

(odpowiednio 13 dni 

i 1 dzień wcześniej) 

określonymi w 

Ustawie z 

13.10.1998 r. 

o systemie 

ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. 

2019 r. poz. 300, z 

późn. zm.) i Ustawie 

z 26.07.1991 r. o 

podatku 

dochodowym od 

osób fizycznych (t.j. 

Dz. U. 2019 r. poz. 

1387). 

Nie należy 

dokonywać 

przedterminowych 

płatności składek 

ZUS i zaliczek na 

podatek dochodowy 

od osób fizycznych. 

Na bieżąco - 

przy następnych 

postępowaniach 

– zalecenie 

prewencyjne. 

wysoki 

4. 3) Weryfikacja, 

czy zapewniona 

jest 

wyodrębniona 

ewidencja 

księgowa 

Jednostka 

kontrolowana we 

wnioskach o płatność 

stosuje odmienny 

zapis „Nr 

dokumentu” od tego, 

który nanoszony jest 

na koncie 507.  

WFOŚiGW Wrocław 

zobowiązany jest do 

dochowania należytej 

staranności przy 

wprowadzaniu 

danych. Dane 

wprowadzone na 

koncie 507 powinny 

być tożsame z 

danymi  

wprowadzonymi we 

wnioskach o 

płatność.  

Przy następnych 

wnioskach o 

płatność – 

zalecenie 

prewencyjne. 

wysoki  

5. 5)Sprawdzenie 

sposobu 

archiwizacji 

dokumentacji 

Brak określenia 

okresu archiwizacji 

dokumentacji 

projektowej w 

WFOŚiGW Wrocław 

zobowiązany jest do 

wprowadzenia w 

Instrukcji 

Niezwłocznie. wysoki 
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związanej z 

realizacją 

projektu 

Instrukcji 

Kancelaryjnej oraz  

Instrukcji 

archiwalnej 

Kancelaryjnej oraz 

Instrukcji 

archiwalnej 

informacji o terminie  

przechowywania 

wszystkich danych i 

dokumentów 

związanych z 

realizacją projektu 

zgodnie z zapisami § 

18 ust 2 Umowy o 

partnerstwie.  

6. 7) Weryfikacja 

przestrzegania 

przepisów 

porozumienia w 

sprawie 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

z realizacji 

POIiŚ 2014-

2020 

Rejestr kategorii 

czynności 

przetwarzania nie 

jest na bieżąco 

aktualizowany. 

Należy uaktualnić 

kolumnę pn. „Nazwa 

i dane kontaktowe 

administratora” oraz 

kolumnę „inspektor 

ochrony danych a 

także uzupełnić wpis 

w kolumnie pn.: 

„Czas trwania 

przetwarzania”  

podając termin 

przechowywania  

wszystkich danych i 

dokumentów 

związanych z 

realizacją projektów. 

Niezwłocznie. wysoki 

 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 
Katarzyna Rudna   

(Kierownik Zespołu kontrolującego) …………..….………………….…… 

 

 

 

Bożena Zawłocka    

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

 

 

 

Anna Skowronek   w dniu 21.05.2021 r. przebywa na urlopie 

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

 

 

Magdalena Majerowska-Wyrobek  

(członek Zespołu kontrolującego) nie pracuje w Wydziale Kontroli 

 

 

 

 

Magdalena Bylińska  

(członek Zespołu kontrolującego) ………………………….……………… 
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Sylwia Półtorak     

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

 

 

 

Artur Konarski  

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

 

 

 

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej:  

 

 

 

 
Małgorzata Keller-Boroszko 

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

 

 

 

 

 

 

 
Pouczenie: 

Zgodnie z pkt 26 rozdział 4.3 podrozdział 3 Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację 

POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń42, do ostatecznej 

Informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje 

możliwość złożenia zastrzeżeń. 

 

 
42 Wersja 5, Warszawa, lipiec 2020 r. 
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