Ą
SEKRETARIAT' ...,v

2014 -06- 1
L.dz. ../......
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Minister Środowiska
Maciej H. Grabowski

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 9/2014 z dnia 21 maja 2014 r. zespół
kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (dalej BKA) w Ministerstwie Środowiska (dalej
MŚ) przeprowadził w dniach 21 maja - 6 czerwca 2014 r. kontrolę doraźną w Departamencie
Zrównoważonego Rozwoju (dalej DZR) w zakresie oceny zasadności i prawidłowości
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Skierowanie osób do pracy tymczasowej do
realizacji zadań w ramach projektu Ministerstwa Środowiska pn. GreenEvo - Akcelerator Zielonych
Technologii.
Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w następującym składzie:
•
•

Aleksandra Gregorkiewicz - Główny Specjalista w BKA, kierownik zespołu kontrolującego;
Paweł Pichalski - Specjalista w BKA.

Ustalenia kontroli:
W dniu 13 listopada 2013 r. pomiędzy MŚ a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (dalej NFOŚiGW) podpisano umowę nr 816/2013/Wn50/NE-ZS/D o dofinansowanie na
realizację zadania pn. GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii - edycja V, VI, VII na kwotę
8 040 000,00 zł w latach 2014 - 2016, w tym:
- w roku 2014 - 2 550 000,00 zł;
- w roku 2015 - 2 645 000,00 zł;
- w roku 2016 - 2 845 000,00 zł.
W umowie MŚ zobowiązało się do przedstawienia NFOŚiGW sprawozdań opisowych z realizacji
zadania dot. GreenEvo do dnia:
- 31 stycznia 2015 r. za rok 2014;
- 31 stycznia 2016 r. za rok 2015;
- 31 stycznia 2017 r. za rok 2016.
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Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dofinansowanie może być przeznaczone na
wydatki bieżące nieinwestycyjne, m.in. na: zatrudnienie dodatkowych pracowników do obsługi
projektu na umowy zlecenia, umowy o dzieło dla ekspertów zewnętrznych, tłumaczenia, delegacje
krajowe i zagraniczne, zakup materiałów biurowych itp. Umowa z NFOSiGW nie przewidywała
natomiast zatrudnienia pracowników do obsługi projektu na umowę o pracę.
[Dowód: akta kontroli: str. 9-50]
Decyzją nr 25/2014 Minister Finansów udzielił zapewnienia finansowania realizacji zadania pn.
GreenEvo ~ Akcelerator Zielonych Technologii edycja V, VI, VII w latach 2014-2016 w wysokości
8 040 000,00 zł. Obsługę finansową realizacji ww. zadania zapewnia NFOSiGW.
[Dowód: akta kontroli: str. 51]
W DZR zadaniami dotyczącymi projektu GreenEvo zajmuje się formalnie jeden pracownik
zatrudniony w ramach stosunku pracy. W związku z brakiem możliwości zwiększenia liczby etatów
oraz z faktem, że czas realizacji zadań został określony w umowie na 3 lata (2014-2016), planowane
jest zawarcie umowy na zatrudnienie na czas określony (tj. do grudnia 2016 r.) 8 ekspertów
zewnętrznych. Zatrudnienie to planowane jest za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, która
zostanie wyłoniona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ekspertom będą
powierzane do realizacji zadania na podstawie umów cywilnoprawnych. Przyjęta forma została
pozytywnie uzgodniona ze związkami zawodowymi działającymi w Ministerstwie Środowiska.
[Dowód: akta kontroli: str. 52-63]
DZR wystąpił do Departamentu Prawnego (dalej DP) z prośbą o opinię, czy w świetle ustawy z dnia
9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych1możliwe jest zatrudnianie pracowników na
umowy zlecenie zgodnie z art. 26 ust. 2 tej ustawy.
W odpowiedzi DP stwierdził2, że ustawa umożliwia agencjom pracy tymczasowej kierowanie osób do
pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednocześnie podkreślił, że zgodnie z art. 2
pkt 3 lit. a ustawy, pracą tymczasową jest wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika,
przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań o charakterze sezonowym, okresowym,
doraźnym. DP wskazała ponadto, że trudno uznać zadania realizowane w związku z projektem
GreenEvo jako zadania o charakterze sezonowym lub doraźnym, ponieważ projekt GreenEvo jest
realizowany od kilku lat i z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że ze względu na jego
znaczenie dla promocji polskich zielonych technologii będzie kontynuowany także po 2016 r. Nie jest
to jednorazowe wydarzenie, tak jak COP 19, czy wydarzeniem o charakterze okresowym
(cyklicznym), lecz stałym przedsięwzięciem MŚ (o czym świadczy nie tylko jego kontynuowanie na
podstawie kolejnych umów z NFOŚiGW, lecz także fakt udzielania w ramach kolejnych edycji
konkursu GreenEvo wsparcia laureatom poprzednich edycji).
Ponadto DP podkreślił, że kierowanie osób do pracy tymczasowej na podstawie umów
cywilnoprawnych jest możliwe tylko pod warunkiem, że stosunek prawny łączący te osoby
i pracodawcę użytkownika (MŚ) nie będzie miał cech umowy o pracę czyli obowiązku osobistego
świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę.

1Dz. U. nr 166, poz. 1608
2Pismo znak:DP-024-9/4217/14/WB z dnia 6 lutego 2014 r.
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W odpowiedzi DZR stanął na stanowisku, że umowy zawarte z pracownikami tymczasowymi nie będą
miały charakteru umowy o pracę, ponieważ osoby te nie będą miały określonego czasu i miejsca
realizacji działań. Ponadto na dzień dzisiejszy DZR nie jest w stanie przewidzieć, czy i w jakim
zakresie projekt będzie kontynuowany po roku 2016.
[Dowód: akta kontroli: str. 64-67]
Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora DZR3, dla pracowników agencji pracy tymczasowej nie będą
tworzone stanowiska pracy w MŚ, jednakże osoby te będą miały możliwość korzystania
z pomieszczenia w budynku Ministerstwa (np. przygotowując się do spotkań). Dyrektor DZR
wyjaśnił, że nadzór nad realizacją zadań będzie odbywać się poprzez nałożenie na pracowników
tymczasowych obowiązku sporządzania i przedkładania do jego akceptacji comiesięcznych raportów
z zadań wykonanych na rzecz MŚ. Bezpośrednią koordynację zadań realizowanych przez
pracowników agencji zapewni pracownik DZR.
Ponadto zgodnie z zaakceptowanym wzorem umowy z agencją pracy tymczasowej (§ 4 ust. 10), MŚ
zobowiązało się do zapewnienia osobie skierowanej do pracy tymczasowej telefonu komórkowego,
komputera lub laptopa oraz bezprzewodowego dostępu do internetu.
[Dowód: akta kontroli: str. 68-70, 102-117]
W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w ramach zadania P/13/121/ - Wykonanie budżetu państwa
w 2012 r. w części 22 —Gospodarka wodna i w części 41 —Środowisko badała m.in. zawierane przez
Ministerstwo Środowiska umowy cywilnoprawne, w tym dotyczące projektu GreenEvo. Na podstawie
ustaleń kontroli NIK sformułowała zalecenie pokontrolne o następującej treści: „(...) zapewnienie
wykonywania zadań Ministerstwa przez pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”.
[Dowód: akta kontroli: str. 71-74]
Realizacja przetargu nieograniczonego pn. Skierowanie osób do pracy tymczasowe/ do realizacii
zadań w ramach projektu Ministerstwa Środowiska vn. GreenEvo — Akcelerator Zielonych
Technologii świetle postanowień ustawy - Prawo zamówień publicznych (P.z.p.)4 oraz procedur
wewnętrznych MŚ.
1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do
podpisania, wykonania i rozliczenia umów cywilnoprawnych zawartych na podstawie umowy
z NFOŚiGW upoważniony został Dyrektor DZR p. Jacek Mizak na podstawie Pełnomocnictwa nr
4 Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2014 r.
2. Przeprowadzono rozeznanie rynku wysyłając do 11 podmiotów prośbę o przygotowanie
propozycji cenowych, z których 4 firmy przesłały kalkulacje cenowe5.
3. Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wniosku o udzielenie
zamówienia publicznego z dnia 5 marca 2014 r., zmodyfikowanego dodaniem zamówień
uzupełniających w dniu 28 marca 2014 r. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia
(po uzupełnieniu wniosku) wynosi 2 487 762,12 zł netto, wymagany termin wykonania
zamówienia - 15 grudnia 2016 r.

3 Pismo z dnia 4 czerwca 2014 r.
4 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.
5 Notatka z dnia 17 lutego 2014 r.
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4.

Decyzją nr 4 Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2014 r. powołano 4 osobową komisję
przetargową - Przewodniczącą komisji została Zastępca Dyrektora DZR p. Aneta Mach.

5.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zatwierdził w dniu 31 marca 2014 r.
Dyrektor DZR. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 11 kwietnia 2014 r. na godz. 10.15.
W przetargu obowiązywało wadium w wysokości 20 000,00 zł. Jedynym kryterium oceny ofert
była najniższa cena, jednakże warunkiem udziału w postępowaniu było wykonanie 3 określonych
zamówień w ciągu ostatnich 3 lat.

6. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2014/S 068-117042 przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 1 kwietnia 2014 r.
7. W postępowaniu złożyły oferty 4 firmy z cenami od 1 564 948,98 zł do 1 748 974,00 zł brutto.
Zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji przetargowej nr 3 z dnia 8 maja 2014 r. wybrano
najtańszą ofertę Konsorcjum składającego się z 6 agencji pracy tymczasowej z Warszawy z ceną
1 564 948,98 zł brutto (narzut wykonawcy wynosi 23,02 %).
W ramach postępowania doszło do wyboru najkorzystniejszej oferty ale na dzień zakończenia kontroli
umowa nie została jeszcze podpisana z wybranym wykonawcą. Przeprowadzone czynności kontrolne
nie wykazały naruszenia przepisów ustawy P.z.p. oraz procedur wewnętrznych MŚ w zakresie
udzielania zamówień publicznych.
[Dowód: akta kontroli: str. 75-164]
W związku z tym, że forma prowadzenia działalności gospodarczej przez Konsorcjum, które wygrało
przetarg nieograniczony wzbudziła wątpliwości w zakresie kwestii podatkowych, DP zwrócił się do
Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów z prośbą o opinię, czy
w tym przypadku nie występuje obejście przepisów prawa podatkowego. DP podkreślił, że
Konsorcjum składa się z 6 przedsiębiorców działających w formie spółek komandytowych, których
komplementariuszem jest ten sam podmiot. Również komandytariuszem we wszystkich spółkach jest
ten sam podmiot. Z kolei jedynym wspólnikiem komplementariusza i komandytariusza jest ta sama
osoba fizyczna.
Analiza informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym wskazuje, że każda ze spółek
prowadzi działalność gospodarczą w identycznym zakresie. Wszyscy przedsiębiorcy złożyli
w postępowaniu wyjaśnienia z których wynika, że korzystają ze zwolnienia, o którym mowa
w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługi6 (obroty niższe niż
150 000 zł) i nie są czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT.
W dniu 6 czerwca 2014 r. Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi wskazując, że wstępna analiza
sprawy potwierdza nieprawidłowości sygnalizowane przez MŚ i w związku z tym otrzymane przez
Ministerstwo Finansów materiały zostały przekazane do departamentu odpowiedzialnego za kontrolę
skarbową.
[Dowód: akta kontroli: str. 165-171]
W dniu 5 czerwca 2014 r. DZR zwrócił się do wszystkich firm biorących udział w przetargu
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni licząc od 10 czerwca 2014 r.
[Dowód: akta kontroli: str. 172-173]

6Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
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M ając powyższe na uwadze wnoszę o:
1) Uzyskanie opinii Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska dopuszczającej możliwość
zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, w świetle stanowiska Departamentu Podatku od
Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów, wyrażonego w piśmie z dnia 5 czerwca 2014 r.,
znak.: PT3/063/11/337/LBE/14/RD52343;
2) Przeprowadzenie w dłuższej perspektywie czasowej, we współpracy z Departamentem Prawnym
oraz Biurem Kadr i Szkoleń w Ministerstwie Środowiska, analizy systemowych rozwiązań
możliwych do zastosowania w przyszłości w zakresie zapewnienia właściwego wsparcia
kadrowego dla realizacji zadań GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii.
Przedstawiając powyższe sprawozdanie z kontroli, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli i sposobu realizacji zaleceń
pokontrolnych - w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.
.MINISTER

M a cią H.

3WISKA <
ubom hi

Do wiadomości:
Pani Magdalena Tarczewska-Szyntańska - Dyrektor Generalny w Ministerstwie Środowiska
Pani Renata Bieńko - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Środowiska
Pani Izabela Wereśniak-Masri - Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska
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Pan
Maciej H. Grabowski
M inister Środowiska

Sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych

W związku z przeprowadzoną przez Biuro Kontroli i A udytu w dniach od 21 m aja
do 9 czerw ca br. kontrolą doraźną postępow ania o udzielenie zam ów ienia publicznego na
realizację zadania pt: „Skierowanie osób do pracy tymczasowej do realizacji zadań w ramach
projektu Ministerstwa Środowiska pn. GreenEvo - Akcelerator zielonych Technologii edycja
V, VI, VII”, poniżej przedstaw iam informację o stanie realizacji zaleceń sform ułow anych w
spraw ozdaniu z kontroli z dnia 10 czerwca br.

Zalecenie nr. 1: Uzyskanie opinii D epartam entu Prawnego w M inisterstwie Środowiska
dopuszczającej możliwość zaw arcia umowy z w ybranym wykonawcą, w świetle stanow iska
Departam entu Podatku od Towarów i U sług w M inisterstwie Finansów, wyrażonego w
piśmie z dnia 5 czerw ca 2014 r., znak.: PT3/063/11/337/LBE/14/RD52343;
1. W dniu 13 czerwca br. DZR zwrócił się do Departam entu Prawnego o ponow ne
zaopiniow anie projektu umowy z w yłonionym w postępow aniu W ykonaw cą w
zw iązku ze stanow iskiem M inisterstw a Finansów z dnia 5 czerwca br.
znak
PT 3/063/11/337/LBE/14/RD52343. W swojej odpowiedzi z dnia 17 czerwca br.
D epartam ent Praw ny sform ułow ał stanowisko stwierdzające niezgodność przesłanego
projektu z opinią M inisterstwa Finansów , przekazując zwrotnie parafow any
popraw iony projekt umowy, w którym zawarto zapisy o w ystaw ianiu
faktur
w yłącznie przez lidera konsorcjum.
2. W dniu 17 czerw ca DZR przekazał w yłonionem u W ykonaw cy now y projekt um ow y
w raz z zaproszeniem do jej podpisania w dniu 18 czerwca. W dniu 18 czerwca br.
W ykonaw ca przekazał negatywne stanow isko wobec zm ienionych zapisów projektu
umowy, w zyw ając M inisterstwo Środow iska do podpisania umowy w pierw otnym
brzm ieniu, zgodnym z projektem um ow y załączonym do specyfikacji istotnych
w arunków zam ówienia. Jednocześnie W ykonaw ca zw rócił się do DZR z w nioskiem o
udostępnienie inform acji publicznej - treści opinii M inisterstw a Finansów z dnia 5
czerwca. Opinia ta została udostępniona W ykonaw cy oraz przekazana z ponow nym
zaproszeniem do podpisania um ow y w dniu 23 czerwca br.
3. W piśm ie z dnia 23 czerwca br. w yłoniony W ykonaw ca w yraził ponow ny sprzeciw
w obec w prow adzonych zm ian w projekcie umowy, w skazując iż opinia M inisterstw a
Finansów nie m a charakteru obow iązującego oraz pozbaw iona je st uzasadniających ją
podstaw prawnych. W skazał również, iż działanie M inisterstw a polegające na

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; (+48 22) 57 92 255, faks: (+48 22) 57 92 263, www.mos.gov.pl
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jednostronnej zm ianie wzoru um ow y dołączonej do specyfikacji istotnych w arunków
zm ówienia jest niezgodne z prawem, a w przypadku podtrzym ania przez MŚ
dotychczasowego stanow iska skieruje sprawę do rozstrzygnięcia w drodze
postępowania sądowego. W tej sytuacji DZR w dniach 23 oraz 24 czerwca br. zw rócił
się ponownie do Departam entu Prawnego o zajęcie stanowiska wobec podniesionych
przez wyłonionego W ykonawcę zarzutów wobec M inisterstwa Środowiska oraz
o wyrażenie opinii co do możliwości zawarcia um ow y z innym W ykonawcą w obec
odmowy podpisania um ow y z wyłonionym w postępow aniu Wykonawcą.
4. W piśmie z dnia 27 czerwca br. Departament Prawny wycofał się z wcześniej
prezentowanego stanow iska i wyraził opinię, że um ow a powimia zostać jednak
podpisana w pierw otnym brzmieniu, zgodnym z projektem um ow y załączonym do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. W obec zm iany stanow iska Departamentu Prawnego, DZR w dniu 27 czerwca br.
poinform ował W ykonawcę o gotowości podpisania um ow y w brzmieniu zgodnym
z projektem dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. U m ow a
w tym brzmieniu został ostatecznie podpisana w dniu 2 lipca br.
1) Zalecenie nr 2\ Przeprow adzenie w dłuższej perspektywie czasowej, we w spółpracy
z Departamentem Prawnym oraz Biurem Kadr i Szkoleń w M inisterstwie Środowiska,
analizy systemowych rozw iązań m ożliwych do zastosowania w przyszłości w zakresie
zapewnienia właściwego w sparcia kadrowego dla realizacji zadań GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii.
Analiza możliwości zatrudnienia pracow ników do realizacji zadań Greenevo na um ow ę o
pracę (co będzie wymagało zw iększenia limitu wydatków budżetu MŚ na w ynagrodzenia
osobowe) zostanie przeprow adzona przed zakończeniem obecnej umowy z Biurem Pracy
Tymczasowej.
Przekazując niniejsze sprawozdanie, pragnę jednocześnie zw rócić uwagę, że na stronie n r 2
sprawozdania z kontroli, w ostatnim zdaniu pierwszego akapitu stwierdza się, że „ Umowa z
NFOSiGW nie przewidywała natomiast zatrudnienia pracowników do obsługi projektu na
umowę o p ra cę ”. Sformułowanie to sugeruje, że istniała możliwość zaplanowania środków
finansowych na ten cel w ram ach przedmiotowej umowy. Chciałbym w tym m iejscu
podkreślić, że zaplanowanie w ydatków na cele związane z wynagrodzeniami osobowym i w
ramach um ow y finansowanej ze środków w ram ach rezerw y celowej 59 budżetu państw a
byłoby złamaniem przepisów ustaw y budżetowej, która nie przewiduje w ydatkow ania
środków na w ynagrodzenia osobowe w ramach rezerwy. Zatem w ydatkowanie środków na
w ynagrodzenia osobowe w ram ach umowy z N FO ŚiG W stanowiłoby podstaw ę do
stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Do wiadomości:
1. Pani M agdalena Tarczew ska-Szym ańska, D yrektor G eneralna MŚ
2. Pan Andrzej Zbylut, D yrektor Biura Kontroli i A udytu
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