
 
 

 

 

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 1/2021 

 

Numer działania/poddziałania:  

Plan Działań sektora energetyka na lata 2019-2020 o numerze POIS.10.01.00-00-0403/19 w ramach 

Działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Instytucja Wdrażająca (IW): 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

ul. Plebiscytowa 19 

40-035 Katowice  

miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:  

ul. Wita Stwosza 2 

40-035 Katowice 

Termin kontroli: 

24.05.2021 r. – 09.07.2021 r. i 04-30.08.2021 r., w tym w siedzibie IW 28.06-02.07.2021 r.  

Zakres kontroli: 

Kontrola wydatków finansowanych z pomocy technicznej POIiŚ w ramach projektu Planu Działań 

sektora energetyka na lata 2019-2020 

Tryb kontroli: 

Kontrola doraźna przeprowadzona zgodnie z Podrozdziałem 2.4.3 Zaleceń dla instytucji 

zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur 

kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń (dalej: Zalecenia) 

Kontrola realizowana częściowo w trybie zdalnym z uwagi na COVID-19. Zagrożenie 

epidemiologiczne COVID-19 spowodowało, że kontrolę częściowo przeprowadzono na dokumentach 

przesłanych przez WFOŚiGW Katowice w formie skanów  do jednostki kontrolującej oraz w siedzibie 

Instytucji Wdrażającej. 

 

Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ)1 

Biuro Kontroli i Audytu (BKA) 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Skład zespołu kontrolującego: 

1. Katarzyna Rudna – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 

2. Magdalena Bylińska – Członek Zespołu Kontrolującego, 

3. Paulina Nowicka – Członek Zespołu Kontrolującego, 

4. Ewa Bąbała – Członek Zespołu Kontrolującego. 

5. Michał Gałkowski – Członek Zespołu Kontrolującego, 

6. Sylwia Półtorak – Członek Zespołu Kontrolującego, 

7. Bożena Zawłocka – Członek Zespołu Kontrolującego. 

 

 
1 na podstawie zawartego 10 kwietnia 2020 r. Porozumienia, zadania związane z pełnieniem roli Instytucji Pośredniczącej 

POIiŚ 2014-2020 w sektorze energetyka realizuje Minister Klimatu i Środowiska 
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Podstawy Prawne: 

• § 12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/19-00 zawartej w dniu 

10.07.2019 r. pomiędzy Ministrem Energii, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej 

a Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach, pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej (z późn. zm.), dalej: Umowa 

o dofinansowanie, 

• art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 

poz. 1431, 1544, z późn. zm.), 

• Podrozdział 2.4.3 Sekcja 3 – Kontrole realizacji projektów PT w Zaleceniach dla instytucji 

zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur 

kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń (Dalej: Zalecenia)  

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne horyzontalne i/lub Wytyczne kwalifikowalności POIiŚ). 

 

 

Ustalenia kontroli: 

Istotą kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji Planu Działań na lata 2019-2020 z umową 

o dofinansowanie w tym w szczególności: 

1) ustalenie rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania realizacji projektu PT 

oraz porównanie ustaleń z danymi przedstawianymi przez instytucję we wnioskach 

o płatność, 

2) sprawdzenie zgodności zakresu realizowanych działań z zakresem przedmiotowym projektu 

PT, 

3) prawidłowość procedur zawierania umów związanych z realizacją projektu PT (dotyczy 

wydatków wytypowanych do próby), 

4) kwalifikowalność wydatków poniesionych w ramach projektu PT, tj. czy wydatki zostały 

poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie wykorzystania środków 

pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

5) prawidłowość sporządzenia wniosków o płatność oraz zestawień wydatków, 

6) uzyskanie zapewnienia utrzymania przez beneficjenta odrębnego systemu księgowego albo 

odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem, 

7) stosowanie przez daną instytucję zasad dotyczących obiegu i weryfikacji dokumentów 

księgowych związanych z realizacja projektu PT, 

8) ocenę podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z projektem PT, 

ich zgodności z zakresem przedmiotowym projektu, dokumentów potwierdzających 

wykonanie dostaw/usług, 

9) stosowanie przez daną instytucje zasad dotyczących przechowywania dokumentów, 

10) stosowanie przez daną instytucje zasad dotyczących informacji i promocji w zakresie działań 

finansowanych ze środków PT PO IiŚ. 
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Próba wybrana do kontroli.  

Obszar objęty kontrolą zgodnie z wyżej wymienionym zakresem obejmuje realizację  

PD w 2019-2020 r. W związku z powyższym dokonano weryfikacji wydatków następujących 

złożonych przez IW do IP wniosków o płatność: 

• za okres do 30/06/2019 r., 

• za okres do 30/09/2019 r., 

• za okres do 31/12/2019 r. 

• za okres do 31/03/2020 r., 

• za okres do 30/06/2020 r., 

• za okres do 30/09/2020 r., 

• za okres do 31/12/2020 r.(końcowy). 

Celem kontroli było ustalenie prawidłowości kwalifikowania przez Beneficjenta wydatków, 

które zgłoszono do dofinansowania w ramach PD na lata 2019-2020 wraz z oceną sposobu 

udokumentowania ich poniesienia w aspekcie obowiązujących przepisów i wytycznych oraz zbadania 

zgodności realizacji dokonanych działań Beneficjenta w zakresie stosowania prawa krajowego, 

wspólnotowego, jak również wytycznych w zakresie realizacji PD. Ww. weryfikacja została 

przeprowadzona zgodnie z zakresem ujętym w Załączniku Nr 4 Reguły oraz minimalny zakres 

kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej do Zaleceń dla instytucji 

zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur 

kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń z lipca 2020 r. (dalej: Załącznik nr 4 do Zaleceń) poprzez 

zastosowanie następujących metod i technik kontroli: 

1) weryfikacja na podstawie listy sprawdzającej PT, 

2) analiza dokumentów źródłowych pod kątem potwierdzenia poniesionych wydatków 

i prawidłowości ich kwalifikowania,  

3) rozmowy z pracownikami w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień dot. realizacji PD, 

4) dokonanie oględzin zakupionego sprzętu i/lub wyposażenia w ramach realizacji PD. 

Zespół Kontrolujący przed przystąpieniem do działań kontrolnych, przeprowadził analizę 

przed kontrolną w oparciu o złożone w latach 2019-2020 przez IW do IP wnioski o płatność 

oraz zapisy PD PT na lata 2019-2020. 

W toku tej czynności ustalono, że WFOŚiGW w Katowicach złożył w ramach PD 2019-2020 wnioski 

o płatność na łączna kwotę 358 245,39 zł wydatków kwalifikowanych. Wydatki zostały poniesione 

w 4 kategoriach. 

Kontrola projektu została przeprowadzona na próbie wydatków, dobór próby został dokonany zgodnie 

z regułami określonymi w Rozdziale 5.3 Zaleceń, tj.: 

a) ponieważ kontrola odbyła się po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową 

kontrolą została objęta próba wydatków nie mniejsza niż 20% wydatków deklarowanych 

we wnioskach o płatność tj. nie mniej niż 71 649,07 zł (pkt 2 ppkt. a Rozdziału 5.3 

Podrozdział 3 Zaleceń), 

b) ponieważ wydatki PD na lata 2019-2020 r. zostały zaplanowane i poniesione w ramach 

sześciu kategorii, dobór próby wydatków do kontroli został dokonany z uwzględnieniem 

każdej z nich (pkt. 3 Rozdziału 5.3 Podrozdział 3 Zaleceń). 

Przyjęto, że wydatki do próby zostaną dobrane zarówno w sposób celowy jak i losowy, a z każdej 

kategorii zostanie skontrolowane co najmniej 9% wydatków. 

W ramach doboru celowego do próby zostały wybrane dwa największe wydatki z każdej z kategorii 

w ilości zapewniającej zbadanie co najmniej 10% wydatków deklarowanych w ramach danej kategorii 

we wnioskach o płatność oraz jeden wydatek w kategorii Koszty organizacyjne, techniczne 

i administracyjne ze względu na fakt, że w poprzedniej przeprowadzonej kontroli PD PT stwierdzono 

uchybienie w zakresie metodologii wyliczenia kosztów kwalifikowalnych dot. materiałów biurowych2. 

 
 

 

 
2 sposób wyboru Wykonawcy usługi nie podlegał badaniu z uwagi na to, że zastrzeżenie dotyczyło tylko poprawności 

wyliczenia kosztów kwalifikowalnych wydatku 
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Tabela nr 1. Próba wydatków do kontroli wybrana w sposób celowy. 

 

Kategoria wydatków w WOP 

I-VII 

Wydatki 

kwalifikowane w 

ramach kategorii 

10% Wydatków 

kwalifikowanych w 

ramach kategorii 

Suma wydatków 

objętych próbą 

celową 

Ilość objętych 

próba celową 

wydatków w 

ramach kategorii 

1.1 Informacja i promocja  72 925,16 zł 7 193,26 zł 22 965,00 zł 2 

2.1 Koszty organizacyjne, 

techniczne i administracyjne 224 279,00 zł 20 185,12 zł 23 195,89 zł 3 

3.1 Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników 35 423,65 zł 3 188,13 zł 6 777,00 zł 2 

4.1 Wsparcie procesu realizacji 25 617,78 zł 2 305,60 zł 15 520,00 zł 2 

Suma 358 245,39 zł 32 872,11 zł 68 457,89 zł 9 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Kontrolującego. 
 
Pozostałą do zbadania próbę wydatków niezbędnych do spełnienia wymogu zbadania co najmniej 

20% deklarowanych we wnioskach o płatność wydatków dobrano w sposób losowy. Losowania 

dokonano z pliku, gdzie były ujęte wszystkie kategorie wydatków. Ustalono, że próg spełnienia 

wymogu zbadania co najmniej 20% deklarowanych we wnioskach o płatność wydatków zostanie 

osiągnięty przy wylosowaniu co najmniej jednego wydatku o wartości przewyższającej 3 000,00zł. 

Wobec powyższego na podstawie osądu zdecydowano o losowaniu 2 wydatków z pliku, gdzie były 

ujęte wszystkie kategorie wydatków, aby spełnić założone wymagania. Wyniki losowania zawarto 

w Tabeli nr 2. 

 
Tabela nr 2. Próba wydatków do kontroli wybrana w sposób losowy. 

 

Kategoria wydatków w WOP I-VIII Numer 

wylosowanego 

wydatku w tabeli z 

której losowano dana 

kategorię wydatków 

Numer wydatku 

w zbiorczym 

zestawieniu 

wydatków w 

WOP I-VIII 

Kwota wydatku 

3.1 Podnoszenie kwalifikacji pracowników 87 25 2 649,00 zł 

4.1 Wsparcie procesu realizacji 52 52 3 150,00 zł 

Suma wydatków objętych kontrolą losową  5 799,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Kontrolującego. 
 
Zgodnie z zapisami Zaleceń, Zespół Kontrolujący wybrał minimum 20% wartości wydatków 

kwalifikowanych przedstawionych we wnioskach o płatność. Została wybrana próba wydatków 

na łączną kwotę 74 256,89 zł, co stanowi 20,72% wydatków kwalifikowanych (358 245,39 zł). 

Tabela nr 3 przedstawiają informacje dotyczące wybranych do kontroli wydatków.  

Dodatkowo, w toku prowadzonych czynności kontrolnych rozszerzono próbę wydatków 

kwalifikowalnych o wydatki poniesione w ramach kategorii 1.1 Informacja i promocja. Weryfikacji 

podlegały wydatki związane z opracowaniem, realizacją oraz emisją dwóch audycji telewizyjnych 

promujących POIiŚ 2014-2020 o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych w wysokości 

10 000 zł brutto oraz usługa cateringowa podczas konferencji o wartości wydatków kwalifikowalnych 

w wysokości 2 256,10 zł, co daje łącznie kwotę 86 512,99 zł wydatków objętych kontrolą.  

Reasumując, należy wskazać, że kontroli podlegało 24,14% wydatków kwalifikowanych. 

 



5 

 

Tabela nr 3. Próba dokumentów poddana kontroli. 

 

Lp.  Kategoria 

wydatku 

Nr 

wniosku 

o 

płatność 

Numer 

księgowy 

Numer 

dokum

entu 

Data 

wystawie

nia 

Nazwa towaru lub 

usługi 

zrealizowanego 

zadania 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

wydatków 

kwalifikowa

lnych 

 

Wydatki wybrane w sposób  celowy: 

 

1. Działania 

informacy

jno-

promocyj

ne 

IV 

III/2020 

RFA 

2020/08/

021 

71/20 2020-07-

23 

Organizacja i 

przeprowadzenie 

dwóch 1-

dniowych szkoleń 

pn. Rozliczanie 

projektów POIiŚ 

2014-2020 z 

wykorzystaniem 

systemu SL2014, 

dla beneficjentów 

POIiŚ 2014-2020 

działanie 1.7 w 

dniach 14.07.2020 

r. i 15.07.2020 r. 

Łączna liczba 

uczestników 

szkolenia 60 osób. 

Koszty 

kwalifikowalne: 

10 995,00 zł 

netto+VAT 

zw.=10 995,00 zł 

10 995,00 10 995,00 

2. Działania 

informacy

jno-

promocyj

ne 

VII 

VI/2020 

RFA 

2020/10/

028 

127/11/

2020 

2020-10-

07 

Organizacja i 

przeprowadzenie 

2-dniowego 

szkolenia o 

charakterze 

zamkniętym pn. 

Udzielanie 

zamówień 

publicznych 

współfinansowan

ych ze środków 

unijnych przez 

podmioty 

zobowiązane do 

stosowania 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych, dla 

beneficjentów 

POIiS 2014-2020 

działanie 1.7 w 

dn. 21-22.09.2020 

r. W szkoleniu 

uczestniczyło 30 

osób. Koszty 

kwalifikowalne: 

11970,00zł netto 

+ VAT zw.= 

11970,00zł 

11 970,00 11 970,00 

3. Wydatki 

organizac

yjne, 

V 

II/2020 

RFA 

2020/04/

040 

FVS/5/

04/202

0 

2020-04-

01 

Wynajem 

pomieszczeń 

biurowych (poz.1-

100 088,47 7 224,18 
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techniczne 

i 

administra

cyjne 

cz.B p.1B, 2B, 

3B; poz.3-cz.A 

pok. 201-211) za 

04/20: Koszty 

kwalifikowalne: 

poz.1: 1206,29 

m2 

/84*5,25POIiŚx 

40,88zł/m2 

netto=3082,07zł 

netto + 

23%VAT= 

3790,95zł brutto, 

VAT 708,88zł. 

poz.3: 218,50 m2 

/16*4,75 POIiŚx 

43,03zł/m2 

netto=2791,24 zł 

netto + 

23%VAT= 

3433,23zł brutto, 

VAT 641,99zł. 

RAZEM: 7224,18 

zł brutto w tym 

VAT 1350,87 zł 

4. Wydatki 

organizac

yjne, 

techniczne 

i 

administra

cyjne 

VII 

IV/2020 

RFA 

2020/08/

051 

FA/195

20/202

0 

2020-08-

18 

Zakup 8 szt. 

klimatyzatorów 

przenośnych wraz 

z uszczelkami 

okiennymi. 

Klimatyzatory 

zamontowano w 

pokojach, w 

których pracują 

jedynie 

pracownicy 

wykonujący 

zadania 

kwalifikowalne w 

min. 50% w 

ramach POIiŚ 

2014 -2020 (tj. 

WK/AC, WK/MJ, 

WK/KLD, 

WK/ZL, 

WK/WMc, 

WK/WM, 

WK/KS, 

WK/ESW, KP/JJ, 

KP/AL, KP/BR, 

KP/PS, KP/MS, 

PT/MS,  PT/AR). 

Kwota faktury 

brutto jest w 

całości 

wydatkiem 

kwalifikowalnym 

 

14 629,60 

 

14 629,60 

5. Podnosze

nie 

kwalifikac

ji 

pracownik

III 

III/2019 

RFA 

2019/11/

056 

221/11/

H/19 

2019-11-

15 

Udział KP/BR, 

KP/PS, WK/ZL w 

szkoleniu 

"Najnowsze 

zmiany w 

4 077,00 4 077,00 



7 

 

ów kwalifikowalności 

wydatków 2019 i 

praktyczne 

problemy w 

rozliczaniu 

projektów 

dofinansowanych 

z funduszy 

unijnych 2014-

2020"  w dniach 

14-15.11.2019 w 

Warszawie oraz 

nocleg  w ramach 

niniejszego 

szkolenia. Kwota 

faktury jest w 

całości 

wydatkiem 

kwalifikowalnym 

6. Podnosze

nie 

kwalifikac

ji 

pracownik

ów 

VII 

IV/2020 

RFA 

2020/10/

019 

2/2020/

KONF

EO.WI

SŁA09 

2020-09-

30 

Udział ZA/IK, 

KP/ZN i KP/AZ 

w szkoleniu 

"Nowe Prawo ZP 

2021:przygotowa

nie do 

prowadzenia i 

udziału w 

postępowaniu", w 

dniach 23-

25.09.2020 r. w 

Wiśle. Naliczono 

dodatkową opłatę 

za pokój 1-

osobowy dla 

ZA/IK w 

wysokości 100zł. 

Koszty 

kwalifikowalne 

dotyczą KP/ZN i 

KP/AZ. Koszty 

kwalifikowalne: 

4050,00 zł netto/ 

3 os. x 2 os. 

(KP/ZN i KP/AZ) 

= 2 700,00 zł 

netto + zw. VAT= 

2 700,00 zł brutto 

4 150,00 2 700,00 

7. Wsparcie 

procesu 

realizacji 

I 

I/2019 

DP 

2019/03/

005 

2019/0

3/005 

2019-03-

12 

Dokonanie oceny 

7 wniosków o 

dofinansowanie 

projektów 

złożonych w 

ramach konkursu 

w Poddziałaniu 

1.7.2 pod 

względem 

kryteriów 

merytorycznych II 

stopnia w 

obszarze: 

Efektywna 

dystrybucja ciepła 

i chłodu (aspekty 

4 900,00 4 900,00 
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techniczne) przez 

eksperta 

zewnętrznego 

zgodnie ze 

zleceniem nr 

2/2019 dokonania 

oceny projektu z 

dnia 05.02.19r. 

oraz umowa 

ramowa z  dnia 

29.08.2017. 

Wydatek w 

całości 

kwalifikowalny 

8. Wsparcie 

procesu 

realizacji 

I 

I/2019 

DP 

2020/01/

003 

2020/0

1/004 

2020-01-

08 

 

Rachunek za 

wykonanie przez 

eksperta 

zewnętrznego 

oceny 36  

wniosków o 

dofinansowanie 

projektów 

złożonych w 

ramach konkursu 

w Poddziałaniu 

1.7.1  pod 

względem 

kryteriów 

merytorycznym II 

stopnia w 

obszarze: T-

aspekty 

techniczne oraz 

rozwiązania 

instytucjonalne 

oraz formalno-

prawne 

10 620,00 10 620,00 

9. Koszty 

organizac

yjne, 

techniczne 

i 

administra

cyjne 

II 

II/2019 

RFA 

2019/03/

021 

FV19/0

5684 

2019-03-

06 

Dostawa 

materiałów 

biurowych dla IW 

oraz 8 etatów 

realizujących 

POIŚ PD 2019-

2020. 

Metodologia 

wyliczenia 

wydatku 

kwalifikowanego: 

kwota faktury 

pomnożona przez 

wskaźnik 

etatomiesięcy 

POIiŚ w stosunku 

do etatów ogółem 

w IW, tj. 

20833,68zł netto* 

8/152,75=1091,13

zł netto. Koszty 

kwalifikowalne: 

1091,13zł 

netto+23%VAT=

1342,09zł brutto, 

w tym VAT 

25 625,43 1 342,09 
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250,96zł 

 

10. Działania 

informacy

jno-

promocyj

ne 

II 

II/2019 

RFA 

2019/08/

001 

FV 

080021

5383 

 

2019-07-

26 

opracowanie 

realizacja i emisja 

audycji 

telewizyjnej 

promującej POIiŚ 

2014-2020-sektor 

energetyka 

Działanie 1.7 

wyemitowanej w 

dn. 28.06.2019r. 

wraz z dwoma 

powtórkami i 

opublikowaniem 

na stronie 

wykonawcy przez 

min. 7 dni. 

Protokół odbioru 

z dnia 

22.07.2019r. 

Kwota faktury 

jest w całości 

wydatkiem 

kwalifikowalnym. 

5 000,00 5 000,00 

11. Działania 

informacy

jno-

promocyj

ne 

III 

III/2019 

RFA 

2019/12/

074 

FV 

080022

6194 

2019-12-

20 

opracowanie 

realizacja i emisja 

audycji 

telewizyjnej 

promującej POIiŚ 

2014-2020-sektor 

energetyka 

Działanie 1.7 

wyemitowanej w 

dn. 28.11.2019r. 

wraz z dwoma 

powtórkami i 

opublikowaniem 

na stronie 

wykonacy przez 

min. 7 dni. 

Protokół odbioru 

z dnia 

06.12.2019r. 

Kwota faktury 

jest w całości 

wydatkiem 

kwalifikowalnym 

5 000,00 5 000,00 

12. Działania 

informacy

jno-

promocyj

ne 

I 

I/2019 

RFA 

2019/05/

055 

FV 

230/04/

19 

2019-04-

29 

Zapłata za usługę 

cateringową 

podczas 

Konferencji 

dotyczącej 

możliwości 

uzyskania 

dofinansowania 

ze środków 

oferowanych w 

ramach  działania 

1.7  

zorganizowanej w 

Sali Sejmu 

Śląskiego w dn. 

2 456,10 2 256,10 
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29.04.2019r. 

Protokół zdawczo 

odbiorczym dnia 

29.04.2019r. 

zgodna z 

zamówieniem nr 

10/2019 z 

dn.23.04.2019r. 

Kwota faktury 

jest w całości 

wydatkiem 

kwalifikowalnym. 

 

Wydatki wybrane w sposób losowy: 

 

13. Podnosze

nie 

kwalifikac

ji 

pracownik

ów 

II 

II/2019 

RFA 

2019/07/

014 

107/06/

H/19 

2019-06-

28 

Zapłata za udział 

pracowników IW 

realizujących 

POIiŚ 2014-2020 

KP/JJ i KP/BR w 

szkoleniu 

pn."Zamykanie 

projektu unijnego-

dokumentacja, 

SL2014, 

nieprawidłowości, 

kontrola" w 

dniach 27-

28.06.2019r w 

Warszawie. 

Zgodnie z 

poleceniami 

wyjazdu 

służbowego nr 

403/2019 i 

404/2019. Kwota 

faktury jest w 

całości 

wydatkiem 

kwalifikowalnym 

2 649,00 2 649,00 

14. Wsparcie 

procesu 

realizacji 

I 

I/2019 

DP 

2019/03/

005 

2019/0

5/002 

2019-03-

12 

 

Dokonanie oceny 

7 wniosków o 

dofinansowanie 

projektów 

złożonych w 

ramach konkursu 

w Poddziałaniu 

1.7.2 pod 

względem 

kryteriów 

merytorycznych II 

stopnia w 

obszarze: Aspekty 

finansowe 

realizacji 

projektów 

energetycznych 

przez eksperta 

zewnętrznego 

zgodnie ze 

zleceniem nr 

1/2019 dokonania 

oceny projektu z 

3 150,00 3 150,00 
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dnia 05.02.19r. 

oraz umowa 

ramowa z  dnia 

07.08.2017. 

Wydatek w 

całości 

kwalifikowalny 

suma 86 512,99 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Kontrolującego. 
 

 
 

 

SZCZEGÓLOWE USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE: 

1) RZECZOWEGO I FINANSOWEGO STANU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI 

PROJEKTU PT ORAZ PORÓWNANIE USTALEŃ Z DANYMI 

PRZEDSTAWIANYMI PRZEZ INSTYTUCJĘ WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ. 

 

1.1. Stan zaawansowania rzeczowego projektu. 

W ramach kwoty określonej w umowie o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/19-00, 

IW zaplanowała wykorzystanie środków finansowych według kategorii przedstawionych w poniższej 

tabeli. 

 

Tabela nr 4. Zakres rzeczowy projektu - wskaźniki produktu. 

Nazwa wskaźnika Jedn. miary Wartość docelowa Wartość 

osiągnięta 

% stopień 

realizacji 

Liczba odwiedzin portalu 

informacyjnego/serwisu internetowego 

szt. 
17 000 30 447 179,10 % 

Liczba uczestników form szkoleniowych 

dla beneficjentów 

Osoby 
180 141 78,33 % 

Liczba uczestników form szkoleniowych 

dla instytucji 

Osoby 
30 22 73,33 % 

Liczba zakupionych urządzeń oraz 

elementów wyposażenia stanowisk pracy 

szt. 
 67 8 11,94 % 

Źródło: Opracowanie Zespołu Kontrolującego na podstawie wniosku o płatność końcowego. 

W trakcie kontroli ustalono, że: 

✓ liczbę odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego ustalono na podstawie 

zapisów licznika odwiedzin zainstalowanego na stronie internetowej, 

✓ liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów została potwierdzona listami 

obecności, programami szkoleń, wypełnionymi ankietami, informacjami dla uczestników 

szkoleń realizowanych przez IW w ramach Działania 1.7. Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

✓ liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji została potwierdzona zgłoszeniami, 

programami szkoleń, certyfikatami oraz fakturami i potwierdzeniami zapłaty,  

✓ liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowisk pracy została ustalona 

na podstawie faktur zakupu, potwierdzeń zapłaty oraz protokołów odbioru.  
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1.2. Stan zaawansowania finansowego projektu.   

Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/19-00 planowana wartość 

kosztów realizacji projektu w części dotyczącej IW zgodnie z Planem działań sektora energetyka 

na lata 2019-2020 wynosiła 519 796,89zł. Kwota ta odpowiada całkowitej wartości wydatków 

kwalifikowalnych projektu i wartości dofinansowania na poziomie 100%. Faktyczny stan 

zaawansowania finansowego przedstawia poniższa tabela.  

Tabela nr 5. Plan wydatków działań sektora energetyka na lata 2019-2020 r. w podziale na kategorie wydatków  

i zestawienie faktycznie poniesionych wydatków. 

 

 

Kategoria wydatków 

 

Zaplanowana 

wartość wydatków 

kwalifikowanych 

Faktycznie 

poniesione 

wydatki 

kwalifikowane 

 

Wykonanie planu 

(% ) przed 

aneksem nr 2  

 

Wykonanie 

planu (% ) po 

aneksie nr 2 

Działanie 10.1  

1.1 Informacja i promocja 86 086,00  72 925,16 84,71% 100% 

2.1 Koszty organizacyjne, techniczne i 

administracyjne 
332 100,00  224 278,75 67,53% 

100% 

3.1 Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników 
62 000,00  35 423,70 57,14% 

100% 

4.1 Wsparcie procesu realizacji 39 610,89 25 617,78 64,67% 100% 

                                      Razem 519 796,89 358 245,39 68,92% 100% 

Źródło: Opracowanie Zespołu Kontrolującego na podstawie umowy o dofinansowanie oraz wniosków o płatność. 

 

W dniu zawarcia Umowy o dofinansowanie planowana wartość kosztów realizacji projektu w części 

dotyczącej IW zgodnie z Planem Działania sektora energetyka na lata 2019-2020 wynosiła 

519 796,89 zł i odpowiada wartości dofinasowania na poziomie 100%. Realizując projekt okazało się, 

że Instytucja Wdrażająca przeszacowała wartość planowanych wydatków, zgodnie z tabelą nr 5, 

kolumna 4. W dniu 27.04.2021 r. zawarto Aneks nr 2 (tzw. „aneks czyszczący”) i kwotę tą obniżono 

do poziomu 358 245,39 zł, co przełożyło się na wykonanie zmienionego Planu przez WFOŚiGW 

w Katowicach w 100% (zgodnie z tabelą nr 5, kolumna 5).  

 

Ustalenia: Nie zidentyfikowano uchybień/nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

 

2)  ZGODNOŚĆ ZAKRESU REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESEM 

PRZEDMIOTOWYM PROJEKTU PT. 

Na podstawie analizy treści wniosków o płatność za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.: sekcja 3 

podstawowe informacje finansowe i sekcja 7 postęp rzeczowo-finansowy ustalono, że łącznie 

w ww. okresie wydatki w ramach Planu Działań sektora energetyka na lata 2019-2020 wyniosły 

358 245,39zł, co stanowi 68,92% planu (kwoty wydatków/refundacji) określonej w Umowie 

o dofinansowanie. 

Treść i charakter wydatków ujętych w zestawieniach finansowych odpowiadają kategoriom 

rodzajowym projektu i są zgodne z zakresem przedmiotowym projektu. 



13 

 

Instytucja Wdrażająca przeszacowała wartość planowanych wydatków w ramach Planu Działań 

sektora energetyka na lata 2019-2020, co wymagało korekty w postaci aneksowania Umowy 

o dofinansowanie. Początkowo w dacie podpisania umowy (10.07.2019 r.) poziom wydatków 

zaplanowano na kwotę 519 796,89zł. W dniu 22.01.2019 r. IW złożyła w systemie SL2014 wniosek 

o pomoc, stanowiący tzw. „aneks czyszczący”, w którym poziom wydatków/dofinansowania obniżono 

do poziomu 358 245,39zł. Aneksem nr 2 z dnia 27.04.2021 r. kwotę tą obniżono do poziomu 

358 245,39zł. 

 

Ustalenia: Nie zidentyfikowano uchybień/nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

3) PRAWIDŁOWOŚĆ PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW ZWIĄZANYCH 

Z REALIZACJĄ PROJEKTU PT (DOTYCZY WYDATKÓW WYTYPOWANYCH 

DO PRÓBY). 

Kontrola procedury zawierania umów ma na celu sprawdzenie, czy umowy są zawierane zgodnie 

z prawem, w szczególności, czy przestrzegane są zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców w rozumieniu przepisów krajowych i przepisów UE.   

Beneficjent przedłożył Zestawienie zamówień, w którym wskazano, że realizując  

PD 2019-2020 r. udzielił: 

✓ 6 zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp),  

tj.: 5 w trybie przetargu nieograniczonego oraz 1 na podstawie art. 138o ustawy Pzp (usługi 

społeczne), 

✓ 8 zamówień na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w wojewódzkim 

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach3 (dalej: Regulamin 

zamówień), w tym na podstawie zapisów zawartych w Wytycznych horyzontalnych.  

    

Biorąc pod uwagę wyniki poprzedniej kontroli PD PT przeprowadzonej przez IP w IW, gdzie 

nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w procedurze udzielania zamówień publicznych 

w przypadku umów zawartych zgodnie z ustawą Pzp, zdecydowano, że większym ryzykiem 

stwierdzenia uchybień/nieprawidłowości są obarczone umowy, których zawarcie nie jest objęte 

zakresem stosowania tejże ustawy. Wobec powyższego, prawidłowość procedur zawierania umów 

związanych z realizacją projektu PT w bieżącej kontroli dotyczyła postępowań zawartych 

na podstawie obowiązującego w chwili wszczęcia postępowania Regulaminu zamówień.  

 

Sposób doboru próby zamówień podlegających ocenie jest tożsamy z doborem próby dokumentów 

finansowych, tj. kontrolą objęto postępowania dotyczące objętych próbą wydatków wskazanych 

w pkt. Próba wybrana do kontroli. Wobec powyższego weryfikacji podlegały zamówienia: 

1) kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwóch 1-dniowych szkoleń o charakterze 

zamkniętym pn. „Rozliczanie projektów POIiŚ 2014-2020 z wykorzystaniem systemu 

SL2014”, 

2) zakup 8 klimatyzatorów, 

3) kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia o charakterze zamkniętym 

pn. „Udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych przez 

podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”, 

4) dokonanie oceny 8 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu 

w Poddziałaniu 1.7.2 pod względem kryteriów merytorycznych II stopnia w obszarze: 

„Aspekty finansowe realizacji projektów energetycznych – Efektywna dystrybucja ciepła 

i chłodu”, 

5) dokonanie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu w Poddziałaniu 

1.7.1 pod względem kryteriów merytorycznych II stopnia w obszarze: „T-aspekty techniczne 

oraz rozwiązania instytucjonalne oraz formalno-prawne”, 

 
3 wprowadzonego Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Nr 2008 z dnia 15.12.2016 r. oraz Uchwałą Zarządu 

WFOŚiGW w Katowicach Nr 73/2020 z dnia 10.01.2020 r. 
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6) opracowanie, realizacja oraz emisja dwóch audycji telewizyjnych promujących POIiŚ 2014-

2020 - sektor energetyka działanie 1.7 wraz z dwoma powtórkami oraz przekazaniem praw 

autorskich do scenariusza i audycji, 

7) usługa cateringowa podczas konferencji dotyczącej możliwości uzyskania dofinansowania 

ze środków oferowanych w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji 

na terenie województwa śląskiego” I osi priorytetowej POIiŚ na lata 2014-2020. 

 

Wyniki weryfikacji procedur zawierania umów zostały wykazane w niniejszym dokumencie w pkt. 8 

Ocena podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z projektem PT, ich zgodność 

z zakresem przedmiotowym projektu, dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw/usług. 

 

4) KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH 

PROJEKTU PT, TJ. CZY WYDATKI ZOSTAŁY PONIESIONE ZGODNIE 

Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W WYTYCZNYCH W ZAKRESIE 

WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POMOCY TECHNICZNEJ NA LATA 2014-2020 

ORAZ WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW 

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

NA LATA 2014-2020 (DALEJ: WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA). 

Ustalono, że wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki lub koszty poniesione w związku z realizacją 

projektu zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy 

technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznych horyzontalnych. Zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy 

o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków w projekcie określono od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2020 r. IW jest zobowiązana do złożenia wniosku o płatność końcową w terminie 

nie dłuższym niż 45 dni kalendarzowych od dnia, w którym upłynął okres kwalifikowalności.  

Czynności kontrolne wykazały, że IW dochowała terminu złożenia wniosku o płatność końcową, 

określonego w Umowie o dofinansowanie oraz w pkt. 3 Podrozdziału 4.3 Zaleceń w zakresie wzoru 

wniosku o płatność beneficjenta PT w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. 

Analiza dokumentów potwierdzających wydatki przedstawione do refundacji za okres 

od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. wskazuje, że przedmiotowe wydatki poniesiono w okresie 

kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie. Charakter i rodzaj wydatków 

poniesionych w ramach poszczególnych kategorii wskazuje, że były to wydatki kwalifikowalne 

projektu. 

 

Ustalenia: Nie zidentyfikowano uchybień/nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

5) PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ORAZ 

ZESTAWIEŃ WYDATKÓW. 

Na podstawie widniejących w systemie www.lessi.gov.pl wniosków o płatność ustalono, że: 

✓ do wniosków o płatność IW załącza dokumenty wskazane w Zaleceniach w zakresie wzoru 

wniosku o płatność  beneficjenta PT w ramach POIiŚ 2014-2020, 

✓ IW składała do IP wnioski o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia 

okresu sprawozdawczego obejmującego maksymalnie 3 miesiące, 

✓ stwierdzono przypadki złożenia przez IW wniosków o płatność niekompletnych 

i zawierających liczne błędy4,   

✓ IW na wezwanie IP dokonuje korekty błędów i składa w terminie poprawione wnioski 

o płatność lub uzupełnia brakujące dokumenty,    

 
4 wniosek o płatność za okres do 30/06/2019 r. oraz za okres do 31/12/2019 r., a także za okres do 31/03/2020 r. 

http://www.lessi.gov.pl/
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✓ zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy o dofinansowanie z dnia 10.07.2019 r. wniosek o płatność 

za okres do 30/06/2019 r. został złożony przez IW w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy tj. 01.08.2019 r., 

✓ wszystkie wnioski o płatność, w tym wniosek o płatność końcową zostały złożone 

za pośrednictwem SL2014-PT, 

✓ wniosek o płatność końcową został złożony w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia okresu realizacji Projektu.  

 

Analiza treści wniosków o płatność, w szczególności sekcji 7 postęp rzeczowo-finansowy wskazuje, 

że zestawienia wydatków we wnioskach o płatność przekazanych do IP zostały sporządzone 

prawidłowo.   

Wydatki przedstawione do refundacji zakwalifikowano do poszczególnych kategorii zgodnie z treścią 

ekonomiczną dowodów księgowych i stanem faktycznym. Zostały poniesione zgodnie 

z postanowieniami Umowy o dofinansowanie oraz Wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy 

technicznej, zatem można uznać, że cel Projektu został zrealizowany. 

 

Ustalenia: Nie zidentyfikowano uchybień/nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

6) UZYSKANIE ZAPEWNIENIA UTRZYMANIA PRZEZ BENEFICJENTA 

ODRĘBNEGO SYSTEMU KSIĘGOWEGO ALBO ODPOWIEDNIEGO KODU 

KSIĘGOWEGO DLA WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZWIĄZANYCH 

Z PROJEKTEM oraz 7) STOSOWANIE PRZEZ DANĄ INSTYTUCJĘ ZASAD 

DOTYCZĄCYCH OBIEGU I WERYFIKACJI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH 

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU PT. 

 

Zasady ewidencji księgowej szczegółowo opisano w Polityce rachunkowości5. 

W rozdziale II punkt 4 Polityki Rachunkowości opisano zasady ewidencji niektórych operacji 

gospodarczych. 

Zgodnie z ust. 1 Fundusz jest beneficjentem końcowym w ramach Pomocy Technicznej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 

jak również partnerem w zakresie programu POIiŚ dla Doradztwa energetycznego, w którym 

Partnerem wiodącym jest NFOŚiGW w Warszawie. Wpłaty otrzymane z tytułu refundacji 

poniesionych kosztów i wydatków stanowią przychody operacyjne. Wyodrębniona ewidencja operacji 

gospodarczych związanych z kosztami kwalifikowanymi prowadzona jest w ramach istniejącego 

systemu finansowo-księgowego. W celu identyfikacji tych zdarzeń stosuje się w ramach kont 

powiązanie z Umową RPD oraz właściwą kartoteką POKW (kategorie wydatków POIiŚ), zgodnie 

z zawartymi umowami i wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.  

 

Szczegółowe wymagania dotyczące ewidencji projektu Plan działań w sektorze energetyki na lata 

2019-2020 określono w § 11 ust. 1 umowy UDA-POIS.10.01.00-00-0403/19-00 z dnia 10.07.2019 r.  

Fundusz dla Projektu stosuje w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej 

wyodrębniony kod księgowy umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych 

operacji bankowych związanych z realizacją Projektu, oraz dokonuje księgowań zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
5 Polityka Rachunkowości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjęta 

Uchwałą Zarządu Nr 1878/2019 z dnia 19.12.2019r. oraz Polityka Rachunkowości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjęta Uchwałą Zarządu Nr 1956/2020 z dnia 18.12.2020r., a także 

w Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach, stanowiący załącznik nr 2 do Polityki Rachunkowości. 
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Wyodrębniona ewidencja umożliwia określenie poniesionych kosztów, związanych z realizacją 

wydatków finansowanych w ramach Planu działań w sektorze energetyki na lata 2019-2020.  

Księgi rachunkowe w Wojewódzkim Funduszu prowadzone są w sposób, który zabezpiecza 

powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w całość odzwierciedlającą 

dziennik i księgę główną.  

Potwierdzono, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

prowadzi wymaganą wyodrębnioną ewidencję księgową kosztów, poprzez powiązanie z umową 

i kartoteką oraz stosowaniu opisu „umowa: POIS 2014-2020”. 

WFOŚiGW w Katowicach udostępnił zapisy analityczne na kontach kosztowych w formie 

elektronicznej.  

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano ujęcie wszystkich kosztów wykazanych 

we wnioskach o płatność z zapisami na kontach kosztowych z opisem „umowa: POIS 2014-2020”. 

Stwierdzono, że zweryfikowane wydatki wykazane we wnioskach zostały ujęte na dedykowanych 

projektowi kontach kosztowych.  

Fundusz, w obszarze finansowo-księgowym, wykorzystuje Zintegrowany System Informatyczny 

(dalej: ZSI) autorstwa firmy PROLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

 

Analiza dowodów księgowych potwierdzających wydatki wybrane do próby objętej szczegółową 

kontrolą wskazuje, że dokumenty związane z realizacją projektu Plan Działań w sektorze energetyka 

na lata 2019-2020 podlegają regulacjom wskazanym w Załączniku nr 2 do Polityki Rachunkowości, 

tj.: Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

Adnotacje na dowodach księgowych dotyczących wydatków poddanych szczegółowej kontroli 

w ramach próby wskazują, że obieg, oznaczanie, zatwierdzanie, ewidencjonowanie i księgowanie 

dowodów księgowych, które dotyczą operacji finansowych projektu jest zgodny z wewnętrznymi 

regulacjami w tym zakresie. 

Opisy na dowodach księgowych są zgodne z wymogami dotyczącymi realizacji projektu określonymi 

w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Ustalenia: Nie zidentyfikowano uchybień/nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

8) OCENĘ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH 

ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM PT, ICH ZGODNOŚCI Z ZAKRESEM 

PRZEDMIOTOWYM PROJEKTU, DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

WYKONANIE DOSTAW/USŁUG. 

Oceny dokonano na podstawie dokumentów wskazanych w pkt. Próba wybrana do kontroli. 

W ramach kategorii 1.1 Informacja i promocja przedstawiono we wnioskach o płatność wydatki 

kwalifikowalne na łączną kwotę 72 925,16 zł. W trakcie kontroli zweryfikowano wydatki poniesione 

na podstawie poniższych oryginałów dokumentów o łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 

w wysokości 22 965,00zł, co stanowi 31,49% wydatków kwalifikowalnych projektu PT. 

 

Wydatki obejmują organizację szkoleń. Zgodnie z przekazanym Zestawieniem zrealizowanych szkoleń 

przez WFOŚiGW Wrocław w latach 2019-2020 wydatki kwalifikowane w zakresie szkoleń wyniosły 

46 725,00 zł. Pomimo, iż wartość badanych wydatków wynosi 22 965,00zł, to z uwagi na fakt, że 

łączna wartość wydatków poniesionych na organizację szkoleń w ramach realizacji badanej Umowy 

o dofinansowanie oscyluje w przedziale od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, to oprócz 

stosowania wewnętrznych regulacji, IW zgodnie z zapisami ww. umowy jest zobowiązana do 

udzielenia zamówienia w oparciu o zapisy pkt 6.5.1 Rozeznanie rynku zawarte w Wytycznych 

kwalifikowalności POIiŚ.  
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1. Faktura VAT Nr 71/20 (RFA 2020/08/021) data wystawienia 23.07.2020 r., za kompleksową 

organizację i przeprowadzenie dwóch 1-dniowych szkoleń o charakterze zamkniętym. Wartość 

dokumentu brutto 10 995,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie 

10 995,00 zł brutto.  

 

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

że:  

✓ poniesione wydatki związane były z usługą organizacji i przeprowadzenia dwóch 1-dniowych 

szkoleń pn. Rozliczanie projektów POIiŚ 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014, 

dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020 działanie 1.7 w dniach 14.07.2020 r. i 15.07.2020 r. 

łączna liczba uczestników biorących udział w szkoleniu wyniosła 60 osób. Koszty 

kwalifikowalne to 10 995,00 zł brutto. Wydatek poniesiony w ramach kategorii „Wydatki 

na działania informacyjno – promocyjne”,  

✓ na podstawie listy obecności oraz Protokołu odbioru nr 1 z dnia 17.07.2020 r. potwierdzono, 

iż w dniu 14.07.2020 r. w szkoleniu wzięło udział 30 osób oraz w dniu 15.07.2020 r. 

w szkoleniu wzięło udział również 30 osób, 

✓ przekazane materiały szkoleniowe są poprawnie oznaczone,  

✓ treść szkolenia w przekazanym materiale jest zgodna z przedmiotem zamówienia, 

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-0403/19-006,  

✓ 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 WF/PT/ZA/12/2020 z dnia 05.03.2020 r.,  

✓ 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).  

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek:  

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

postępowania w sprawach o zamówienia publiczne,6  

✓ wydatek został poniesiony zgodnie z Zasadami postępowania o wartości szacunkowej powyżej 

10 tys. zł netto i poniżej 20 tys. zł netto (…) zawartymi w ww. Regulaminie udzielania 

zamówień, 

✓ ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie dokonania 

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

kwalifikowalności POIiŚ, tj.: 

➢ w zakresie potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do więcej niż trzech 

potencjalnych oferentów,  

➢ na podstawie oceny i porównania ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą,  

➢ w dniu 05.03.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą wybranym w ramach 

przeprowadzonego rozeznania rynku. 

 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w badanym obszarze. 

 

 
6 Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Nr 73/2020 z dnia 10.01.2020 r. 
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2. Faktura VAT Nr 127/11/2020 (RFA 2020/10/127) data wystawienia 07.10.2020 r., za organizację 

i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia o charakterze zamkniętym. Wartość dokumentu brutto 

11 970,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie 11 970,00 zł brutto.  

 

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

że:  

✓ poniesione wydatki związane były z usługą organizacji i przeprowadzenia 2-dniowego 

szkolenia o charakterze zamkniętym pn. Udzielanie zamówień publicznych 

współfinansowanych ze środków unijnych przez podmioty zobowiązane do stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020 działanie 1.7 w dn. 

21-22.09.2020 r. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób. Koszty kwalifikowalne 11 970,00 zł 

brutto. Wydatek poniesiony w ramach kategorii „Wydatki na działania informacyjno – 

promocyjne”,  

✓ na podstawie listy obecności oraz Protokołu odbioru z dnia 22.09.2020 r. potwierdzono, 

iż w dn. 21-22.09.2020 w szkoleniu wzięło udział 30 osób, 

✓ przekazane materiały szkoleniowe są poprawnie oznaczone,  

✓ treść szkolenia w przekazanym materiale jest zgodna z przedmiotem zamówienia, 

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-0403/19-007,  

✓ 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 zawartymi w Umowie nr WF/PT/ZA/34/2020 z dnia 07.09.2020 r., 

✓ 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).  

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek:  

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

postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, 

✓ wydatek został poniesiony zgodnie z Zasadami postępowania o wartości szacunkowej powyżej 

10 tys. zł netto i poniżej 20 tys. zł netto (…) zawartą w ww. Regulaminie udzielania zamówień 

tj.: 

✓ ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie dokonania 

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

kwalifikowalności POIiŚ, tj.: 

➢  w zakresie potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do więcej niż trzech 

potencjalnych oferentów,  

➢ na podstawie oceny i porównania ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą,  

➢ w dniu 07.09.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą wybranym w ramach 

przeprowadzonego rozeznania rynku. 

 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w badanym obszarze. 

 

Badany obszar rozszerzono o weryfikację wydatków wskazanych w rocznych planach działań 

informacyjnych i promocyjnych na rok 2019 i 2020 dla POIiŚ. Weryfikacji podlegały wydatki 

związane z opracowaniem, realizacją oraz emisją dwóch audycji telewizyjnych promujących POIiŚ 
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2014-2020 - sektor energetyka działanie 1.7 wraz z dwoma powtórkami oraz przekazaniem praw 

autorskich do scenariusza i audycji. Wydatki zostały poniesione w ramach faktur: 

a) Faktura nr 0800215383 z 26.07.2019 r., 

b) Faktura nr 0800226194 z 20.12.2019 r. 

 

3. Faktura nr 0800215383 z 26.07.2019 r. dotyczy realizacji i emisji audycji tv 800119100626 

Wartość dokumentu brutto 5 000,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego 5 000,00 zł brutto w 

tym VAT 0,00 zł.  

 

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

że:  

✓ poniesione wydatki związane były z opracowaniem, realizacją oraz emisją pierwszej z dwóch 

audycji telewizyjnych promujących POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka działanie 1.7 wraz 

z dwoma powtórkami oraz przekazaniem praw autorskich do scenariusza i audycji. W dniu 

28.06.2019 r. o godz. 18.10 została wyemitowana audycja premierowa, audycje powtórkowe 

emitowane 02.07.2019 r. o godz. 17:35 oraz 11.07.2019 r. o godz. 19:45. Usługa zrealizowana 

zgodnie z umową nr WF/31/PTZA/2019 z 17.06.2019 r. zawartą pomiędzy WFOŚiGW 

w Katowicach a Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Woronicza 17, Oddział 

Terenowy TVP S.A. w Katowicach. Audycja została opublikowana na stronie wykonawcy 

przez min. 7 dni. Koszty kwalifikowalne to 5 000,00 zł brutto w tym VAT 0,00 zł. Wydatek 

poniesiony w ramach kategorii „Wydatki na działania informacyjno-promocyjne”, 

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-0403/19-002,  

✓ wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,  

✓ poniesienie ww. wydatku jest zgodne 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 nr WF/31/PTZA/2019 z 17.06.2019 r.   

✓ 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), 

✓ prawidłowa realizacja umowy została potwierdzona protokołem odbioru z 25.07.2019 r. 

 

4. Faktura nr 0800226194 z 20.12.2019 r. dotyczy realizacji i emisji audycji tv. Wartość dokumentu 

brutto 5 000,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego 5 000,00 zł brutto w tym VAT 0,00 zł. 

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

że:  

✓ poniesione wydatki związane były z opracowaniem, realizacją oraz emisją drugiej z dwóch 

audycji telewizyjnych promujących POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka działanie 1.7 wraz 

z  dwoma powtórkami oraz przekazaniem praw autorskich do scenariusza i audycji. W dniu 

28.11.2019 r. o godz. 17.40 została wyemitowana audycja premierowa, audycje powtórkowe 

emitowane 03.12.2019 r. o godz. 17:40 oraz 04.12.2019 r. o godz. 17:40. Usługa zrealizowana 

zgodnie z umową nr WF/31/PTZA/2019 z 17.06.2019 r. zawartą pomiędzy WFOŚiGW 

w Katowicach a Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Woronicza 17, Oddział 

Terenowy TVP S.A. w Katowicach. Audycja została opublikowana na stronie wykonawcy 

przez min. 7 dni. Koszty kwalifikowalne to 5 000,00 zł brutto w tym VAT 0,00 zł. Wydatek 

poniesiony w ramach kategorii „„Wydatki na działania informacyjno-promocyjne”,  

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-0403/19-003,  
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✓ wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,  

✓ poniesienie ww. wydatku jest zgodne 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 nr WF/31/PTZA/2019 z 17.06.2019 r.   

✓ 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), 

✓ prawidłowa realizacja umowy została potwierdzona protokołem odbioru z 06.12.2019 r. 

 

W zakresie przestrzegania przez Beneficjenta procedur zawierania umów należy stwierdzić, 

że wydatki poniesione w ramach Faktury nr 0800215383 z 26.07.2019 r. oraz Faktury nr 0800226194 

z 20.12.2019 r.:  

✓ zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 1 ppkt g) procedury Zasady 

udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach7 

w trybie negocjacji z wybranym wykonawcą; 

✓ w wyniku przeprowadzonych negocjacji został wybrany wykonawca - Telewizja Polska S.A. 

z siedzibą w Warszawie, ul Woronicza 17, Oddział Terenowy TVP S.A. w Katowicach, 

z którym WFOŚiGW w Katowicach podpisał w dniu 17.06.2019 r. umowę na opracowanie, 

realizację oraz emisję dwóch audycji telewizyjnych promujących POIiŚ 2014-2020 - sektor 

energetyka działanie 1.7 wraz z dwoma powtórkami każda oraz przekazaniem praw 

autorskich do scenariusza i audycji; 

✓ umowa nr WF/31/PTZA/2019 z 17.06.2019 r. WF/31/PTZA/2019 z 17.06.2019 r. została 

zawarta zgodnie z zasadami określonymi w Podrozdziale 6.5 pkt 7 lit a) Wytycznych 

kwalifikowalności POIiŚ wersja z 19.07.2017 r. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w badanym obszarze. 

 

5. Faktura VAT 230/04/19 dotyczy usługi cateringowej podczas konferencji, która odbyła się w dniu 

29.04.2019 r. Wartość dokumentu brutto 2 456,10 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego 

2 256,10 zł brutto w tym VAT 386,10 zł 

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

że:  

✓ poniesione wydatki związane były z usługą cateringową podczas konferencji dotyczącej 

możliwości uzyskania dofinansowania ze środków oferowanych w ramach działania 1.7 

„Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego” I osi 

priorytetowej POIiŚ na lata 2014-2020 zorganizowanej w Sali Sejmu Śląskiego w dniu 

29.04.2019 r. Usługa zrealizowana zgodnie z umową nr WF/ZP/AO/56/2018/2019 

z 19.02.2019 r. zawartą pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Kuch-Art. Sp. z o.o. z siedzibą 

w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 5. Koszty kwalifikowalne to 2 256,10 zł brutto w tym 

VAT 386,10 zł. Wydatek poniesiony w ramach kategorii „Wydatki na działania informacyjno-

promocyjne”,  

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-0403/19-001,  

✓ wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,  

 
7 Załącznik do uchwały Zarządu WFOŚiGW w Katowicach nr 2008 z dnia 15.12.2016 r. 
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✓ poniesienie ww. wydatku jest zgodne 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 nr WF/ZP/AO/56/2018/2019 z 19.02.2019 r.   

✓ 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), 

✓ prawidłowa realizacja umowy została potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym 

z 29.04.2019 r. 

 

W zakresie przestrzegania przez Beneficjenta procedur zawierania umów należy stwierdzić, 

że wydatki poniesione w ramach Faktury nr VAT 230/04/19 z 29.04.2019 r.:  

✓ zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w § 2 pkt 4 procedury Zasady udzielania 

zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach8 

w trybie rozeznania rynku; 

✓ w wyniku przeprowadzonych negocjacji został wybrany wykonawca Kuch-Art. Sp. z o.o. 

z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 5, z którym WFOŚiGW w Katowicach 

podpisał w dniu 19.02.2019 r. umowę na świadczenie usług cateringowych dla WFOŚiGW 

w Katowicach w 2019 r.; 

✓ umowa nr WF/ZP/AO/56/2018/2019 z 19.02.2019 r. została zawarta zgodnie z trybem 

rozeznania rynku o którym mowa w Podrozdziale 6.5.1 Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ 

wersja z 19.07.2017 r: 

• w zakresie potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do więcej niż trzech 

potencjalnych oferentów (upubliczniono zapytanie ofertowe na stronie 

Zamawiającego)  

• na podstawie oceny i porównania ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą,  

• w dniu 29.04.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą wybranym w ramach 

przeprowadzonego rozeznania rynku.  

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w badanym obszarze. 

 

W ramach kategorii 2.1 Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne przedstawiono 

we wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 224 278,75zł. W trakcie kontroli 

zweryfikowano wydatki poniesione na podstawie poniższych oryginałów dokumentów o łącznej 

kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 23 195,87 zł co stanowi 10,34% wydatków 

kwalifikowalnych projektu PT. 

6. Faktura VAT FVS/5/04/2020 data wystawienia 01.04.2020 r., za wynajem pomieszczeń 

biurowych w budynku przy ul. Wita Stwosza 2 w Katowicach w kwietniu 2020 r. na potrzeby 

WFOŚiGW w Katowicach. Wartość dokumentu brutto 100 088,47 zł, w tym wartość wydatku 

kwalifikowanego 7 224,18 zł brutto w tym VAT 1 350,87 zł. 

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

że:  

✓ poniesione wydatki związane były z usługą najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy 

ul. Wita Stwosza 2 w Katowicach w kwietniu 2020 r. na potrzeby WFOŚiGW w Katowicach. 

Pracownicy zaangażowani w POIiŚ 2014-2020 kwalifikowani w ramach PD 2019-2020 

 
8 Załącznik do uchwały Zarządu WFOŚiGW w Katowicach nr 2008 z dnia 15.12.2016 r. 
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zajmują pomieszczenia wskazane w poz. 1 i poz. 3 faktury. Poz.1 dotyczy wynajmu 

powierzchni w części B budynku (kondygnacja 1B, 2B, 3B) i jest zgodna z umową najmu 

nr 00032/ZP/AO/2015 (PROLAN) z 19.05.2015 r wraz z aneksami9. Poz. 3 dotyczy wynajmu 

kondygnacji 2A i jest zgodna z umową nr 00016/AO/2019 (PROLAN) z 08.03.2019 r. Koszty 

kwalifikowalne to 7 224,18 zł brutto w tym VAT 1 350,87 zł. Wydatek poniesiony w ramach 

kategorii „Wydatki organizacyjne, techniczne i administracyjne”,  

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-0403/19-005,  

✓ wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,  

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

o dofinansowanie, 

✓ wydatek został wyliczony zgodnie z Metodologią rozliczania wydatków w ramach PT POIiŚ 

na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie, 

✓ potwierdzono poziom zaangażowania pracowników, zajmujących powierzchnię 

kwalifikowaną w ramach projektu z Tabelą Etatomiesięcy zaangażowanych w wykonywanie 

zadań kwalifikowanych w ramach POIiŚ za kwiecień 2020 r. oraz opisami stanowisk pracy 

obowiązującymi w okresie poniesienia wydatku, 

✓ 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 Umów nr 00032/ZP/AO/2015 (PROLAN) z 19.05.2015 r., oraz 

nr 00016/AO/2019 (PROLAN) z 08.03.2019 r.  

✓ 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).  

 

W zakresie przestrzegania przez Beneficjenta procedur zawierania umów należy stwierdzić, że:  

a) wydatek z poz. 1 ww. faktury poniesiony w ramach umowy nr 00032/ZP/AO/2015 

(PROLAN) z 19.05.2015 r.:  

✓ został poniesiony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 1 ppkt g) procedury Zasady 

udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach10 w trybie 

negocjacji z wybranym wykonawcą11; 

✓ w wyniku przeprowadzonych negocjacji został wybrany wykonawca Immobilian Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Wita Stwosza 2, z którym WFOŚiGW w Katowicach podpisał w dniu 19.05.2015 r. 

umowę na najem powierzchni biurowej w budynku przy ul. Wita Stwosza 2 na potrzeby 

WFOŚiGW w Katowicach; 

✓ umowa nr 00032/ZP/AO/2015 z dnia 19.05.2015 r. wraz z aneksami została zawarta zgodnie 

z zasadami określonymi w Podrozdziale 6.5.3 pkt 1 lit. a) Wytycznych kwalifikowalności 

POIiŚ wersja z 10.04.2015 r., 

b) wydatek z poz. 3 ww. faktury poniesiony w ramach umowy nr 00016/AO/2019 (PROLAN) 

z 08.03.2019 r.:  

✓ został poniesiony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 1 ppkt h) procedury Zasady 

udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach12 

w trybie negocjacji z wybranym wykonawcą; 

 
9 Aneks nr 1 z 15.09.2015 r., Aneks nr 2 z 26.10.2015 r., Aneks nr 3 z 03.08.2018 r., Aneks nr 4 z 01.10.2018 r. 
10 Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Katowicach nr 1390/2014 z 10.09.2014 r. 
11 Postępowanie było weryfikowane w ramach kontroli nr 4/2019 
12 Załącznik do uchwały Zarządu WFOŚiGW w Katowicach nr 2008 z dnia 15.12.2016 r. 
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✓ w wyniku przeprowadzonych negocjacji został wybrany wykonawca Immobilian Spółka 

z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Wita Stwosza 2, z którym WFOŚiGW w Katowicach podpisał w dniu 08.03.2019 r. 

umowę na najem powierzchni biurowej w budynku przy ul. Wita Stwosza 2 na potrzeby 

WFOŚiGW w Katowicach; 

✓ umowa nr 00016/AO/2019 (PROLAN) z 08.03.2019 r. została zawarta zgodnie z zasadami 

określonymi w Podrozdziale 6.5. pkt 7 lit. a) Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ wersja 

z 19.07.2017 r. 

 

 
Ustalenia: stwierdzono następującą nieprawidłowość/uchybienie w badanym obszarze: 

1) Skontrolowane opisy stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację POIiŚ 

2014-2020 ujętych do wyliczenia wydatków kwalifikowanych w ramach faktury VAT 

FVS/5/04/2020 nie zostały prawidłowo sporządzone (z wyjątkiem opisu o kodzie stanowiska 

WK/WMc). Są w nich informacje nieaktualne (dotyczące realizowanych działań – 

np. zamykanie POIiŚ 2007-2013 jest już zakończone od 28.12.2017 r.) oraz błędne 

(w punkcie 4. Cel istnienia stanowiska). Ustalenia dotyczą następujących opisów stanowisk: 

WK/KLD, WK/KS, WK/ZL, WK/WM, WK/ESW, PT/MG, PT/AR, WK/MJ, WK/AC, 

DF/SG, KP/PS, KP/JJ, KP/AL, KP/BR, ZPZ/AL, KP/MM, KP/AZ, KP/ZN, KP/MS, PT/MS. 

Dodatkowo stwierdzono, że w opisach pracy o kodzie stanowiska PT/AR, PT/MG, PT/MS, 

DF/SG jako zadania realizowane w ramach wdrażania POiIŚ 2014-2020 wskazano zadania 

związane z obsługą projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 

publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej 

oraz OZE” realizowanego w ramach poddziałania 1.3.3. Z uzyskanych informacji wynika, 

że WFOŚiGW w Katowicach w ww. opisach błędnie wskazał poziom zaangażowania 

ww. pracowników w realizację zadań POIiŚ 2014-2020. Biorąc jednak pod uwagę, 

że ww. stanowiska zgodnie z Tabelą Etatomiesięcy zaangażowanych w wykonywanie zadań 

kwalifikowanych w ramach POIiŚ za kwiecień 2020 r. oraz dołączonymi do opisów 

oświadczeniami o kwalifikowalności stanowiska pracy były kwalifikowane w ramach 

PT POIiŚ na niższym niż zaangażowanie poziomie nie miało to wpływu na prawidłowe 

wykazanie przez Beneficjenta kwalifikowania poszczególnych stanowisk pracy 

oraz nie skutkowało zawyżeniem kwoty wydatków kwalifikowanych rozliczonych w ramach 

faktury VAT FVS/5/04/2020. 

 

7. Faktura nr: FA/19520/2020 data wystawienia 18.08.2020 r., dot. zakupu i dostawy 8 sztuk 

klimatyzatorów przenośnych oraz 8 sztuk uszczelek okiennych do klimatyzatorów na potrzeby 

pracowników zaangażowanych w POIiŚ, wartość dokumentu brutto 14 629,60 zł, w tym wartość 

wydatku kwalifikowalnego jest równa kwocie 14 629,60 zł brutto. 

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

że: 

✓ wydatek dotyczy zakupu i dostawy 8 klimatyzatorów przenośnych wraz  

z uszczelnieniem (rękawem) na okno na potrzeby pracowników zaangażowanych w POIiŚ. 

Wydatek poniesiony w ramach kategorii „Koszty organizacyjne, techniczne  

i administracyjne”, 

✓ Beneficjent wskazał koszt kwalifikowany faktury nr FA/19520/2020 w kwocie wartości 

ww. faktury, tj. 14 629,60 zł brutto, w tym VAT 2 735,62 zł w oparciu o średni poziom 

zaangażowania pracowników zajmujących pomieszczenia, w których umieszczono zakupione 

klimatyzatory z miesiąca sierpnia 2020 r. (tj. miesiąca w którym poniesiono wydatek) 

wynoszący co najmniej 50%. Sposób wyliczenia kosztu kwalifikowanego jest zgodny 

z rozliczenia wydatków w ramach PT POIiŚ na lata 2019-2020 stanowiącej załącznik nr 2 

do wniosku o dofinansowanie, 

✓ na podstawie etatomiesięcy i opisów stanowisk pracy sporządzonych w marcu 2020 roku, które 

obowiązywały w chwili zakupu klimatyzatorów (w sierpniu 2020 r.) potwierdzono, że koszt 

kwalifikowany zakupionego sprzętu został wyliczony zgodnie z poziomem zaangażowania 

pracowników zajmujących pomieszczenia, w których znajduje się zakupiony sprzęt, 
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✓ zakupione klimatyzatory są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, co potwierdziły 

przeprowadzone oględziny pomieszczeń, w których znajdował się zakupiony sprzęt, 

✓ na podstawie zestawienia etatomiesięcy i opisów stanowisk pracy z czerwca 2021 r. 

potwierdzono, że zakupiony sprzęt jest użytkowany wyłącznie przez pracowników 

wykonujących zadania kwalifikowane w min. 50% w ramach POIiŚ 2014-2020, 

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowany jest zgodny z danymi przedstawionymi 

we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-403-19-007, 

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

✓ poniesiony ww. wydatek jest zgodny 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 nr WF/ZA/PT/30/2020 z 31.07.2020 r.,  

✓ w tytule przelewu podano numer faktury zgodnie z Umową z 31.07.2020 r. 

✓ 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). 

✓ poniesiony wydatek jest uzasadniony z uwagi na okoliczność, że w pomieszczeniach 

do których zostały przydzielone zakupione klimatyzatory nie było do tej pory klimatyzacji, 

stąd występował tam niski komfort pracy w miesiącach charakteryzujących się wysokimi 

temperaturami. 

 

Ustalono, że w ramach realizacji Umowy o dofinansowanie łączne wydatki dot. zakupu i dostawy 

8 sztuk klimatyzatorów przenośnych oraz 8 sztuk uszczelek okiennych do klimatyzatorów wyniosły 

14 629,60 zł, co odpowiada kwocie wydatków weryfikowanych w niniejszej kontroli. Przygotowanie 

i przeprowadzenie postepowania o udzielenie Zamówień publicznych zostało przeprowadzone 

na podstawie wewnętrznych regulacji jednostki kontrolowanej. 

 

Reasumując należy stwierdzić, że wydatek: 

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

postępowania w sprawach o zamówienia publiczne,13  

✓ wydatek został poniesiony na podstawie przeprowadzonego postepowania 

zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, 

w nawiązaniu do art. 11 ust. 2 ww. Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia 

publiczne, tj.: postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 10 tys. zł netto i poniżej 

20 tys. zł netto,    

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

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów gdyż: 

➢ wysłano zapytanie ofertowe do więcej niż trzech potencjalnych oferentów,  

➢ na podstawie oceny i porównania ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą,  

➢ w dniu 31.07.2020 r. zawarto umowę nr WF/ZA/PT/30/2020 z Wykonawcą wybranym 

w ramach przeprowadzonego postępowania. 

Wobec powyższego ustalono, że IW spełniła wymogi Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ. 

 

Ustalenia: stwierdzono następującą nieprawidłowość/uchybienie w badanym obszarze: 

1) Skontrolowane opisy stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację POIiŚ 

2014-2020 ujętych do wyliczenia wydatków kwalifikowanych w ramach faktury VAT 

FA/19520/2020 nie zostały prawidłowo sporządzone (z wyjątkiem opisu o kodzie stanowiska 

WK/WMc). Są w nich informacje nieaktualne (dotyczące realizowanych działań – 

 
13 Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Nr 73/2020 z dnia 10.01.2020 r. 
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np. zamykanie POIiŚ 2007-2013 jest już zakończone od 28.12.2017 r.) oraz błędne 

(w punkcie 4. Cel istnienia stanowiska). Ustalenia dotyczą następujących opisów stanowisk: 

WK/KLD, WK/KS, WK/ZL, WK/AC, WK/WM, WK/ESW, PT/AR, WK/MJ, KP/PS, KP/JJ, 

KP/BR, KP/AL, KP/MS, PT/MS. 

Dodatkowo stwierdzono, że w opisach pracy o kodzie stanowiska PT/AR, PT/MS jako 

zadania realizowane w ramach wdrażania POiIŚ 2014-2020 wskazano zadania związane 

z obsługą projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” 

realizowanego w ramach poddziałania 1.3.3. Z uzyskanych informacji wynika, że WFOŚiGW 

w Katowicach w ww. opisach błędnie wskazał poziom zaangażowania ww. pracowników 

w realizację zadań POIiŚ 2014-2020. Biorąc jednak pod uwagę, że ww. stanowiska zgodnie z 

Tabelą Etatomiesięcy zaangażowanych w wykonywanie zadań kwalifikowanych w ramach 

POIiŚ za sierpień 2020 r. oraz dołączonymi do opisów oświadczeniami o kwalifikowalności 

stanowiska pracy były kwalifikowane w ramach PT POIiŚ na niższym niż zaangażowanie 

poziomie nie miało to wpływu na prawidłowe wykazanie przez Beneficjenta kwalifikowania 

poszczególnych stanowisk pracy oraz nie skutkowało zawyżeniem kwoty wydatków 

kwalifikowanych rozliczonych w ramach faktury . FA/19520/2020 

 

2) Skontrolowane opisy stanowisk pracy (obowiązujące w miesiącu czerwcu 2021 r.) 

pracowników zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020 świadczących pracę 

w pomieszczeniach, w których znajdują się zakupione klimatyzatory (co zostało potwierdzone 

Protokołem oględzin z 1.07.2021 r.) nie zostały prawidłowo sporządzone (z wyjątkiem 

opisów o kodzie stanowisk: WK/MJ, WK/WMc, KP/MS). Są w nich informacje nieaktualne 

(dotyczące realizowanych działań – np. zamykanie POIiŚ 2007-2013 jest już zakończone 

od 28.12.2017 r., opracowywanie wniosków do Zarządu ws. Wyniku protestów dot. POIiS 

2007-13) oraz błędne (w punkcie 4. Cel istnienia stanowiska). Ustalenia dotyczą 

następujących opisów stanowisk: WK/AC, WK/KS, WK/ZL, WK/MG, WK/ESW, WK/WM, 

WK/GP, KP/PS, KP/BM, KP/AL, KP/BR, KP/JJ, KP/AZ. Biorąc jednak pod uwagę, 

że ww. stanowiska zgodnie z Tabelą Etatomiesięcy zaangażowanych w wykonywanie zadań 

kwalifikowanych w ramach POIiŚ za czerwiec 2021 r. oraz dołączonymi do opisów 

oświadczeniami o kwalifikowalności stanowiska pracy były kwalifikowane w ramach 

PT POIiŚ na niższym niż zaangażowanie poziomie, nie ma  to wpływu na kwalifikowalność 

wydatku rozliczonego w ramach faktury VAT FA/19520/2020. 

 

8. Faktura nr FV19/05684 data wystawienia 06.03.2019 r., dot. dostawy materiałów biurowych 

na rzecz WFOŚiGW w Katowicach w tym na potrzeby pracowników zaangażowanych 

w realizacje POIiŚ 2014-2020 PD Sektor Energetyka 2019-2020, wartość dokumentu brutto 

25 625,43 zł brutto, w tym wartość wydatku kwalifikowalnego jest równa kwocie 1 342,09 zł 

brutto. 

 

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

że: 

✓ wydatek dotyczy dostawy materiałów biurowych na rzecz WFOŚiGW w Katowicach, w tym 

na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizacje POIiŚ 2014-2020 PD Sektor 

Energetyka 2019-2020, 

✓ Beneficjent wyliczył koszt kwalifikowalny wydatku zgodnie z przyjętą metodologią 

uwzględniając wysokość zaangażowania pracowników wykonujących zadania kwalifikowalne 

w ramach POIiŚ,  

✓ w toku kontroli potwierdzono, że sposób wyliczenia kosztów kwalifikowanych jest zgodny 

z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 oraz metodologią, która została opisana w załączniku nr 2 do wniosku  

o dofinansowanie projektu pomoc techniczna,  

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-403-19-001, 



26 

 

✓ wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

✓ poniesiony ww. wydatek jest zgodny 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 nr WF/ZP/AO/9/2019 z 21.02.2019 r.,14  

✓ w tytule przelewu podano numer faktury zgodnie z ww. umową z 21.02.2019 r., 

✓ 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). 

✓ poniesiony wydatek jest uzasadniony z uwagi na bieżące zapotrzebowanie pracowników 

zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ na materiały biurowe 

niezbędne przy pracy.  

 

. 

Ustalenia: stwierdzono następującą nieprawidłowość/uchybienie w badanym obszarze: 

1. Skontrolowane opisy stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-

2020 ujętych do wyliczenia wydatków kwalifikowanych w ramach faktury VAT FV19/05684 

nie zostały prawidłowo sporządzone (z wyjątkiem opisów o kodzie stanowisk: KP/MK, SFK/MS, 

WK/MJ, ZPZ/AL). Są w nich informacje nieaktualne (dotyczące realizowanych działań – 

np. zamykanie POIiŚ 2007-2013 jest już zakończone od 28.12.2017 r.) oraz błędne (w punkcie 4. 

Cel istnienia stanowiska). Ustalenia dotyczą następujących opisów stanowisk: DF/SG, KP/AL, 

KP/BR, KP/JJ, KP/PS, PT/AR, PT/MG, WK/AC, WK/ESW, WK/KLD, WK/KS, WK/MD, 

WK/WM 

Dodatkowo stwierdzono, że w opisach pracy o kodzie stanowiska PT/AR, PT/MG, DF/SG jako 

zadania realizowane w ramach wdrażania POiIŚ 2014-2020 wskazano zadania związane z obsługą 

projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” 

realizowanego w ramach poddziałania 1.3.3. Z uzyskanych informacji wynika, że WFOŚiGW 

w Katowicach w ww. opisach błędnie wskazał poziom zaangażowania ww. pracowników 

w realizację zadań POIiŚ 2014-2020. Biorąc jednak pod uwagę, że ww. stanowiska zgodnie 

z Tabelą Etatomiesięcy zaangażowanych w wykonywanie zadań kwalifikowanych w ramach 

POIiŚ za marzec 2019 r. oraz dołączonymi do opisów oświadczeniami o kwalifikowalności 

stanowiska pracy były kwalifikowane w ramach PT POIiŚ na niższym niż zaangażowanie 

poziomie nie miało to wpływu na prawidłowe wykazanie przez Beneficjenta kwalifikowania 

poszczególnych stanowisk pracy oraz nie skutkowało zawyżeniem kwoty wydatków 

kwalifikowanych rozliczonych w ramach faktury VAT FV19/05684  . 

 

 

W ramach kategorii 3.1 Podnoszenie kwalifikacji pracowników przedstawiono we wnioskach 

o płatność wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 35 423,70 zł. W trakcie kontroli zweryfikowano 

wydatki poniesione na podstawie poniższych oryginałów dokumentów o łącznej kwocie wydatków 

kwalifikowalnych w wysokości 9 426,00 zł co stanowi 26,60% wydatków kwalifikowalnych projektu 

PT. 

9. Faktura VAT nr 221/11/H/19 z dnia 15.11.2019 r. wystawiona przez EURO-TRAINING Centrum 

Szkoleniowo-Doradcze Honorata Filipiak za szkolenie dla 3 osób o następujących kodach 

stanowisk: WK/ZL, KP/BR, KP/PS pn.: "Najnowsze zmiany w kwalifikowalności wydatków 

2019 i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 

 
14 Weryfikacji nie podlegała procedura wyboru wykonawcy. 
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2014-2020" w dniach 14-15.11.2019 r. w Warszawie oraz nocleg w ramach niniejszego szkolenia 

na kwotę 4 077,00 zł brutto równą kwocie wydatków kwalifikowanych. 

Weryfikacja ww. dokumentu wykazała że w szkoleniu pn.: 

➢ "Najnowsze zmiany w kwalifikowalności wydatków 2019 i praktyczne problemy 

w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020" poniesione 

wydatki zostały prawidłowo udokumentowane. 

Ustalono, że: 

✓ zweryfikowana faktura zawiera prawidłowe opisy zgodne z zasadami opisu dokumentów 

księgowych dla PT POIiŚ, 

✓ faktura została opłacona w okresie kwalifikowalności, zgodnie z potwierdzeniem wykonania 

operacji,  

✓ udział w szkoleniu potwierdzono odpowiednimi certyfikatami, 

✓ wydatki poniesione na szkolenie "Najnowsze zmiany w kwalifikowalności wydatków 2019 i 

praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-

2020" są uzasadnione dla prawidłowej realizacji POIiŚ 2014- 2020, 

✓ pracownicy uczestniczący w szkoleniu realizują zadania dotyczące POIiŚ w zakresie tematyki 

szkolenia (kontrola projektów finansowanych z POIiŚ, weryfikacja wniosków o płatność 

składanych przez beneficjentów POIiŚ) na co wskazują zweryfikowane opisy stanowisk 

za okres w którym odbyło się szkolenie tj. za listopad 2019 r., 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ płatność fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy dokumentu, 

✓ zakres i tematyka szkolenia są odpowiednie do zadań realizowanych przez pracowników, 

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowany jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność, 

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

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie. 

10. Faktura VAT nr 2/2020/KONFEO.WISŁA09 z dnia 30.09.2020 r. wystawiona przez AKADEMIA 

ZAMÓWIEŃ JUKAM – Lech Wendołowski za szkolenie dla 3 osób (w tym 2 kwalifikowalnych 

o następujących kodach stanowisk: KP/AZ, KP/ZN) pn.: "Nowe Prawo ZP 2021: przygotowanie 

do prowadzenia i udziału w postępowaniu", w dniach 23-25.09.2020 r. w Wiśle na kwotę             

4 150,00 zł brutto, w tym kwota wydatków kwalifikowanych 2 700,00 zł. 

Weryfikacja ww. dokumentu wykazała że w szkoleniu pn.: 

➢ "Nowe Prawo ZP 2021:przygotowanie do prowadzenia i udziału w postępowaniu" poniesione 

wydatki zostały prawidłowo udokumentowane. 

Ustalono, że: 

✓ zweryfikowana faktura zawiera prawidłowe opisy zgodne z zasadami opisu dokumentów 

księgowych dla PT POIiŚ, 

✓ faktura została opłacona w okresie kwalifikowalności, zgodnie z potwierdzeniami wykonania 

operacji,  

✓ udział w szkoleniu potwierdzono odpowiednimi certyfikatami, 

✓ wydatki poniesione na szkolenie "Nowe Prawo ZP 2021: przygotowanie do prowadzenia 

i udziału w postępowaniu" są uzasadnione dla prawidłowej realizacji POIiŚ 2014-2020, 

✓ pracownicy uczestniczący w szkoleniu realizują zadania dotyczące POIiŚ w zakresie tematyki 

szkolenia (kontrola procedur zawierania umów w ramach projektów finansowanych z POIiŚ) 

na co wskazują zweryfikowane opisy stanowisk za okres w którym odbyło się szkolenie 

tj. za wrzesień 2020 r., poziom kwalifikowalności: KP/AZ – 55%, KP/ZN – 55%, 

✓ dokumenty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy dokumentu, 
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✓ zakres i tematyka szkolenia są odpowiednie do zadań realizowanych przez pracowników, 

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność, 

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

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie. 

11. Faktura VAT nr 107/06/H/19 z dnia 28.06.2019 r. wystawiona przez EURO-TRAINING Centrum 

Szkoleniowo-Doradcze Honorata Filipiak za szkolenie dla 2 osób o następujących kodach 

stanowisk: KP/BR, KP/JJ pn.: „Zamykanie projektu unijnego-dokumentacja, SL2014, 

nieprawidłowości, kontrola" w dniach 27-28.06.2019 r. w Warszawie na kwotę 2 649,00 zł brutto 

równą kwocie wydatków kwalifikowanych.  

Weryfikacja ww. dokumentu wykazała że w szkoleniu pn.: 

➢  „Zamykanie projektu unijnego-dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola", 

poniesione wydatki zostały prawidłowo udokumentowane. 

Ustalono, że: 

✓ zweryfikowana faktura zawiera prawidłowe opisy zgodne z zasadami opisu dokumentów 

księgowych dla PT POIiŚ, 

✓ faktura została opłacona w okresie kwalifikowalności, zgodnie z potwierdzeniami wykonania 

operacji,  

✓ udział w szkoleniu potwierdzono odpowiednimi certyfikatami, 

✓ wydatki poniesione na szkolenie „Zamykanie projektu unijnego-dokumentacja, SL2014, 

nieprawidłowości, kontrola" były uzasadnione dla prawidłowej realizacji POIiŚ 2014-2020, 

✓ pracownicy uczestniczący w szkoleniu „Zamykanie projektu unijnego-dokumentacja, SL2014, 

nieprawidłowości, kontrola" realizują zadania dotyczące POIiŚ w zakresie tematyki szkolenia 

(kontrola projektów finansowanych z POIiŚ) na co wskazują zweryfikowane opisy stanowisk 

za okres w którym odbyło się szkolenie tj. za czerwiec 2019 r., 

✓ 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 dokumentów, 

✓ zakres i tematyka szkolenia są odpowiednie do zadań realizowanych przez pracowników, 

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność, 

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

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie. 

 Ustalenia: Zidentyfikowano następujące uchybienia/nieprawidłowości w badanym obszarze: 

1) Skontrolowane opisy stanowisk pracy dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację 

POIiŚ 2014-2020 nie zostały prawidłowo sporządzone (z wyjątkiem opisu o kodzie 

stanowiska WK/ZL). Są w nich informacje nieaktualne (dotyczące realizowanych działań – 

zamykanie POIiŚ 2007-2013 jest już zakończone od 28.12.2017 r.) oraz błędne (w punkcie 4. 

Cel istnienia stanowiska). Ustalenia dotyczą następujących opisów stanowisk: KP/PS, KP/JJ, 

KP/BR, KP/AZ, KP/ZN. 

 

W ramach kategorii 4.1 Wsparcie procesu realizacji przedstawiono we wnioskach o płatność 

wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 25 617,78 zł. W trakcie kontroli zweryfikowano wydatki 

poniesione na podstawie poniższych oryginałów dokumentów o łącznej kwocie wydatków 

kwalifikowalnych w wysokości 18 670,00zł co stanowi 72,90% wydatków kwalifikowalnych projektu 

PT. 

12. Rachunek nr 2019/03/004  z dnia 12.03.2019 r. dot. wykonania oceny wniosków zgodnie 

z kryteriami merytorycznymi II stopnia w obszarze „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” 
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zgodnie z zawartą umową zlecenia z dnia 05.02.2019 r. na kwotę brutto 4 900,00 zł (7 wniosków 

złożonych w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.7.2 POIiŚ 2014-2020), w tym wartość wydatku 

kwalifikowalnego jest równa kwocie brutto dokumentu. 

13. Rachunek nr 2020/01/004 z dnia 08.01.2020 r. dot. wykonania oceny wniosków zgodnie 

z kryteriami merytorycznymi II stopnia w obszarze: „T-aspekty techniczne oraz rozwiązania 

instytucjonalne oraz formalno-prawne zgodnie z umową zlecenie nr 3/2019 (do umowy 

nr POIiŚ.FE-V/T.PE/2017 z dnia 29.08.2017 r.) na kwotę 10 620,00 zł brutto, 9 043,20 zł netto 

(zlecenie dot. ocena 42 projektów, ostatecznie przekazano 36 projektów do oceny w ramach 

konkursu w Poddziałaniu 1.7.1 POIiŚ 2014-2020), w tym wartość wydatku kwalifikowalnego jest 

równa kwocie brutto dokumentu. 

14. Rachunek nr 2019/05/002 z dnia 16.04.2019 r. dot. wykonania oceny projektu zgodnie z zawartą 

umową zlecenia nr 1/2019 z dnia 05.02.2019 r. na kwotę 3 150,00 zł zł brutto (7 wniosków 

złożonych w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.7.2 POIiŚ 2014-2020), w tym wartość wydatku 

kwalifikowalnego jest równa kwocie brutto dokumentu. 

 

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

wykazała że:  

✓ poniesione wydatki związane były z usługą ekspercką dot. oceny wniosków zgłoszonych 

do dofinansowania zgodnie z kryteriami merytorycznymi ogłoszonego konkursu w ramach 

POIiŚ 2014-2020,  

✓ wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowalny jest zgodna z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność w którym wydatek wykazano do refundacji,  

✓ wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,  

✓ poniesienie ww. wydatków jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym 

we wniosku o dofinansowanie,  

✓ odbiór prawidłowo wykonanych prac eksperckich potwierdzono protokołem, 

✓ jednostka kontrolowana posiada dokumenty15 potwierdzające dokonanie oceny każdego 

zleconego wniosku przez danego eksperta, 

✓ dokumenty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej,  

✓ płatność za rachunek została dokonana terminowo na konto wystawcy rachunku zgodnie 

z postanowieniami zawartych umów,  

✓ w tytule przelewu podano numer umowy i nr dokumentu, 

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

✓ na rachunku 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 w ramach realizacji Umowy o dofinansowanie wszystkie wydatki dot. zlecenia usługi 

eksperckiej w zakresie dokonania oceny wniosków zgłoszonych do dofinansowania zgodnie 

z kryteriami merytorycznymi ogłoszonego konkursu w ramach POIiŚ 2014-2020 wyniosły 

18 670,00zł, co odpowiada kwocie wydatków weryfikowanych w niniejszej kontroli. Przygotowanie 

i przeprowadzenie postepowań o udzielenie Zamówień publicznych zostało przeprowadzone 

na podstawie wewnętrznych regulacji jednostki kontrolowanej.  

 

Reasumując należy stwierdzić, że ww. wydatki:  

✓ zostały poniesione na podstawie zamówienia udzielonego w oparciu o zapisy Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach.16  

 
15 Listy sprawdzające projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 
16 Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Nr 2008 z dnia 15.12.2016 r. 
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✓ zostały poniesione na podstawie przeprowadzonego postepowania zgodnie z § 2 pkt 4 Zasad 

udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych zawartych w ww. Regulaminie udzielania zamówień, 

✓ zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów gdyż: 

➢ wysłano zapytanie ofertowe do wszystkich ekspertów danej dziedziny widniejących 

na Liście ekspertów POIiŚ 2014-2020 Ministerstwa Energii,  

➢ na podstawie oceny i porównania ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą, 

➢ zawarto umowy z Wykonawcami wybranymi w ramach przeprowadzonego 

postępowania. 

Wobec powyższego ustalono, że IW spełniła wymogi Wytycznych kwalifikowalności POIiŚ. 

   

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w badanym obszarze. 

 

 

9) STOSOWANIE PRZEZ DANĄ INSTYTUCJE ZASAD DOTYCZĄCYCH 

PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW. 

Regulacja zawarta w § 11 ust 2-7 Umowy o dofinansowanie nakłada na IW obowiązek 

przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych 

i dokumentów związanych z realizacją projektu, w szczególności dokumentacji związanej 

z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów 

z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu 1303/2013 (okres dwóch lat od 31 grudnia 

następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne 

wydatki dot. zakończonego projektu) a dokumentów dotyczących zachowania trwałości Projektu, 

przez okres 5 lat od zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.  

W IW obowiązują dokumenty, na podstawie których można potwierdzić zasady archiwizowania 

i przechowywania dokumentów zgodnie z ww. regulacjami, tj.: 

✓ Instrukcja Kancelaryjna17, 

✓ Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego18, 

✓ Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach19. 

 

Zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną dokumentowanie przebiegu załatwiania 

i rozstrzygania spraw jest dokonywane w systemie mieszanym, który jest podstawowym sposobem 

rejestracji pism oraz dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw. System ten nie 

wyklucza stosowania przez poszczególne komórki organizacyjne dzienników korespondencyjnych lub 

innych pomocy ewidencyjnych, które służą jedynie do kontroli obiegu dokumentów i mają rolę 

porządkową, a pozostają bez wpływu na rzeczowe kompletowanie akt spraw i teczkach zakładanych 

zgodnie z rzeczowym wykazem akt.  

IW stosuje system kancelaryjny oparty na Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i spisie spraw. Wykaz 

akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej WFOSiGW Katowice, 

klasyfikacje akt powstających w toku działalności WFOSiGW Katowice oraz zawiera ich kwalifikację 

archiwalną. Obejmuje on wszystkie zagadnienia z zakresu jego działalności oznaczone 

w poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. Wykaz ten służy 

do oznaczenia, rejestracji, łączenia i przechowywania akt. Dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 przyjęto symbol klasyfikacyjny 55 oraz wskazano okres przechowywania 

dokumentacji co do zasady zgodny z regulacja wskazaną w Umowie o dofinansowanie. 

 
17 edycja nr 12 data edycji 17.12.2018 r. 
18 edycja nr 6, data edycji 25.09.2017 r. 
19 wprowadzony Zarządzeniem nr 22/2018 Prezesa Zarządu WFOSiGW w Katowicach z dnia 7 listopada 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach z dniem 01.01.2019 r. 
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Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego reguluje zakres działania 

i postępowania archiwum zakładowego w WFOSiGW Katowice. Dokumenty podlegające niniejszej 

kontroli, zgodnie z ww. dokumentem nie kwalifikują się jeszcze do przekazania do archiwum 

zakładowego. Ustalono, że obecnie dokumentacja związana z kontrolowanym projektem jest 

przechowywana w podziale na dokumentację związaną z zarzadzaniem finansowym, technicznym 

i merytorycznym, w tym dotyczącą procesu wyboru Wykonawców, w odpowiednich komórkach 

organizacyjnych WFOŚiGW Katowice w głównej siedzibie IW20 oraz w miejscu realizacji projektu, 

tj.: przy ul. Wita Stwosza 2 w Katowicach.       

 

Ustalenia: Stwierdzono następującą nieprawidłowość/uchybienie w badanym obszarze: 

1) W Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt nie wskazano/wyodrębniono okresu przechowywania 

dla dokumentów dotyczących zachowania trwałości Projektu, co stanowi naruszenie 

§ 13 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.    

 

10) STOSOWANIE PRZEZ DANĄ INSTYTUCJE ZASAD DOTYCZĄCYCH 

INFORMACJI I PROMOCJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH 

ZE ŚRODKÓW PT PO IIŚ. 

 

 

W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący dokonał weryfikacji działań podjętych 

przez Beneficjenta w ww. zakresie zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-

00-0402/19-00 z dnia 05.07.2019 r., w oparciu o: 

− art. 115-117 i załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia nr 1303/2013, 

− art. 3-5 i załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014, 

− zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 4 do Umowy 

o dofinansowanie, 

− roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2019 dla POIiŚ, 

− roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2020 dla POIiŚ. 

 

Zgodnie z okazanymi podczas czynności kontrolnych zaktualizowanymi Rocznymi planami działań 

informacyjnych i promocyjnych na lata 2019-2020, działania Beneficjenta skoncentrowane są na: 

− udziale w konferencjach branżowych, tym samym upowszechnianiu wiedzy o finansowaniu 

przez fundusze europejskie inwestycji w sektorze energetyki, 

− udziale w szkoleniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w zakresie składania 

wniosków o płatność, obsługi systemu informatycznego SL 2014-2020 oraz w zagadnieniach 

związanych z zamówieniami publicznymi, 

− zamieszczeniu artykułów, mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie nowej 

perspektywy POIiŚ 2014-202 w sektorze energetycznym, 

− aktualizowaniu i utrzymywaniu strony internetowej www.wfosigw.katowice.pl, 

− aktywizacji potencjalnych beneficjentów POIiŚ w ubieganiu się o wsparcie z Funduszy 

Europejskich oraz wsparcie w ich realizacji. 

Z pośród realizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach działań informacyjno – promocyjnych 

wskazanych w rocznych planach działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2019 i 2020 

dla POIiŚ na podstawie osądu eksperckiego Zespół zdecydował o zweryfikowaniu dwóch wybranych 

losowo działań (www.losowe.pl). Weryfikacją objęto: 

− dokumentację związaną z poniesionymi wydatkami na usługę polegającą na Opracowaniu 

scenariusza, realizacji telewizyjnej, emisji dwóch 10 minutowych audycji telewizyjnych 

promujących POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka działanie 1.7 każda audycja wraz z dwoma 

powtórkami,  

 
20 ul. Plebiscytowa 19, Katowice 

http://www.wfosigw.katowice.pl/
http://www.losowe.pl/
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− dokumentację związaną z Organizacją konferencji na temat podsumowania wdrażania Działania 

1.7 2014-2020, która odbyła się 29.04.2019 r. 

 

Zespół kontrolujący zweryfikował pod kątem oznaczeń losowo wybraną dokumentację,  

w szczególności: dokumentację związaną z udzieleniem zamówienia na ww. usługi, umowy 

z wykonawcami, przygotowane audycje radiowe, dokumentację związaną z konferencją w tym 

zaproszenie, informacje o konferencji zawarte na stronie internetowej Beneficjenta, program 

konferencji, listy obecności, prezentację przedstawioną uczestnikom konferencji. Potwierdzono, 

że kontrolowana dokumentacja została oznaczona zgodnie z zasadami realizacji działań informacyjno-

promocyjnych obowiązującymi dla POIiŚ 2014-2020.  

Zespół Kontrolujący ustalił, że Jednostka kontrolowana dysponuje dokumentem poświadczającym 

o poinformowaniu pracowników o finansowaniu ich wynagrodzeń ze środków UE. W przedłożonej 

dokumentacji znajduje się informacja iż stanowisko pracy finansowane jest ze środków Funduszu 

Spójności oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej POIiŚ.  

Podczas czynności kontrolnych potwierdzono prawidłowość umieszczenia w widocznym miejscu 

plakatu informacyjnego w miejscu realizacji projektu. Treść informacji, logotypy i oznaczenia 

na plakacie są zgodne z zasadami realizacji działań informacyjno-promocyjnych obowiązujących 

dla POIiŚ 2014-2020. Potwierdzono również właściwe oznaczenie strony internetowej Beneficjenta. 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w badanym obszarze. 

 

 

Zalecenia: 

 

Lp. Punkt w części informacji 

pokontrolnej 

Podsumowanie ustalenia Zalecenia pokontrolne Termin 

realizacji 

zalecenia 

Stopień 

ważności21 

1. 8) OCENA 

PODSTAWOWYCH 

DOKUMENTÓW 

FORMALNO-

PRAWNYCH 

ZWIĄZANYCH Z 

PROJEKTEM PT (…)  

 

W wyniku weryfikacji 

próby wydatków do 

kontroli stwierdzono, że 

opisy stanowisk pracy 

dotyczące pracowników 

zaangażowanych w 

realizację POIiŚ 2014-

2020 nie zostały 

prawidłowo 

sporządzone. 

Stwierdzono, że są w 

nich informacje 

nieaktualne (np.: 

dotyczące 

realizowanych działań – 

zamykanie POIiŚ 2007-

2013 jest już 

zakończone od 

28.12.2017 r.), 

rozpatrywania protestów 

w ramach POIiS 2007-

13 oraz błędne (np.: w 

punkcie 4. Cel istnienia 

stanowiska). 

Należy skorygować 

nieaktualne i błędne 

informacje w opisach 

stanowisk będących 

uzupełnieniem 

kwalifikowalności wydatku 

dotyczącego: 

1) FV221/11/H/19 - 

KP/BR, KP/PS, 

FV2/2020 -  

KP/AZ, KP/ZN 

oraz 

FV107/06/H/10 - 

KP/JJ, KP/BR, 

2) FV19/05684: 

DF/SG, KP/AL, 

KP/BR, KP/JJ, 

KP/PS, PT/AR, 

PT/MG, WK/AC, 

WK/ESW, 

WK/KLD, WK/KS, 

WK/MD, WK/WM, 

3) FV19520/2020: 

Opisy obowiązujące 

14 dni  

 

wysoki 

 
21 hierarchia: wysoki, średni, niski 
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w sierpniu 2020 r: 

WK/KLD, WK/KS, 

WK/ZL, WK/AC, 

WK/WM, 

WK/ESW,  

WK/MJ, KP/PS, 

KP/JJ, KP/BR, 

KP/AL, KP/MS. 

Opisy obowiązujące 

w czerwcu 2021 r.: 

WK/AC, WK/KS, 

WK/ZL, WK/MG, 

WK/ESW, 

WK/WM, WK/GP, 

KP/PS, KP/BM, 

KP/AL, KP/BR, 

KP/JJ, KP/AZ 

4) FVS/5/04/2020: 

WK/KLD, WK/KS, 

WK/ZL, WK/WM, 

WK/ESW, PT/MG, 

PT/AR, WK/MJ, 

WK/AC, DFE/SG, 

KP/PS, KP/JJ, 

KP/AL, KP/BR, 

ZPZ/AL, KP/MM, 

KP/AZ, KP/ZN, 

KP/MS, PT/MS, 

oraz pozostałe 

obowiązujące opisy 

pracowników, które są 

kwalifikowalne w ramach 

PD PT POIiŚ na lata 2019-

2020. 

2.  8) OCENA 

PODSTAWOWYCH 

DOKUMENTÓW 

FORMALNO-

PRAWNYCH 

ZWIĄZANYCH Z 

PROJEKTEM PT (…)  

 

Dodatkowo 

stwierdzono, że w 

opisach pracy 

pracowników jako 

zadania realizowane w 

ramach wdrażania POiIŚ 

2014-2020 wskazano 

zadania związane 

z obsługą projektu pn. 

„Ogólnopolski system 

wsparcia doradczego dla 

sektora publicznego, 

mieszkaniowego 

oraz przedsiębiorstw w 

zakresie efektywności 

energetycznej oraz 

OZE” realizowanego w 

ramach poddziałania 

1.3.3 

Należy skorygować 

informacje w opisach 

stanowisk będących 

uzupełnieniem 

kwalifikowalności wydatku 

dotyczącego: 

1) FV19/05684 :  

PT/AR, PT/MG, 

DF/SG  

2) FVS/5/04/2020: 

PT/AR, PT/MG, 

PT/MS, DF/SG 

3) FA/19520/2020: 

       PT/AR, PT/MS, 

oraz pozostałe 

obowiązujące opisy 

pracowników, które są 

  



34 

 

kwalifikowalne w ramach 

PD PT POIiŚ na lata 2019-

2020. 

3. 9) STOSOWANIE 

PRZEZ DANĄ 

INSTYTUCJE ZASAD 

DOTYCZĄCYCH 

PRZECHOWYWANIA 

DOKUMENTÓW 

W Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt 

nie 

wskazano/wyodrębniono 

okresu przechowywania 

dla dokumentów 

dotyczących zachowania 

trwałości Projektu. 

Należy uzupełnić w 

Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt informacje o 

okresie przechowywania 

dokumentów dotyczących 

zachowania trwałości 

Projektu zgodnie z treścią  

§ 13 ust. 1 Umowy o 

dofinansowanie. 

14 dni  

 

wysoki 

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia 

odpowiednich działań: w przypadku wydania zaleceń prewencyjnych – nie dotyczy. 

W pozostałych przypadkach – 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.  

 

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19. 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 
Katarzyna Rudna   

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

 

 

 

 

Magdalena Bylińska    

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

 

 

 

Paulina Nowicka    

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

 

 

Ewa Bąbała  

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

 

 

Michał Gałkowski    

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

 

 

 

Sylwia Półtorak nieobecna w pracy 

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

 

 

 

Bożena Zawłocka     

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

 

 

Warszawa, dnia 16.08.2021 r. 
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Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej:  

 

 

 

 
Małgorzata Keller-Boroszko 

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

 

Pouczenie: 

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo 

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

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

przekroczenia określonego terminu, kierownik instytucji kontrolującej może odmówić rozpatrzenia 

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

podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. 
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