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INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-BB/2015 

 

 

1 Numer kontroli 10/PL-BB/2015 

2 Nazwa jednostki 

kontrolowanej 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 

 

3 
Adres jednostki 

kontrolowanej 

ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 

4 Nazwa projektu „Ciepło z biomasy rodzimej” 

5 Numer projektu WTBR.02.03.00-54-005/09 

6 Kontrola dotyczy Programu 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska 

(Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 

7 
Podstawa prawna 

przeprowadzenia kontroli 

- Art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE)  

nr 1783/1999, 

- §8 umowy o dofinansowanie projektu nr WTBR.02.03.00-54-

005/09-00 z dn. 24 lutego 2012 r. 

8 Termin kontroli 23 - 24 marca 2015 r. 

9 
Osoby przeprowadzające 

kontrolę 

Liliana Tomiak - kierownik zespołu kontrolującego   

Dagmara Chmielewska – członek zespołu kontrolującego 

10 Zakres kontroli 

Kontrola na zakończenie realizacji projektu sprawdzająca 

prawidłowość jego wdrażania w zakresie: 

1) wykonania działań przewidzianych we wniosku  

o dofinansowanie, 

2) danych dotyczących wskaźników przedstawionych  

w raportach beneficjentów, 

3) kwalifikowalności wydatków poniesionych na realizację 

projektu, 

4) kwalifikowalności VAT, 

5) prowadzenia ewidencji księgowej, 

6) realizacji kontraktów zawartych w wyniku udzielonych 

zamówień publicznych, 

7) nabywania dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom      

ustawy PZP, 

8) wykonywania działań informacyjnych i promocyjnych, 

9) przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony 

środowiska i równości szans, 

10) sposobów archiwizacji. 
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USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU 

 

Ad.1: Wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie 

Zespół kontrolujący potwierdził zgodność stanu realizowanego projektu z informacjami zawartymi 

we wniosku o dofinansowanie. Potwierdzono zarówno rzeczową realizację projektu, zgodną  

z opisami postępu zawartymi w raportach z realizacji projektu, jak i istnienie oryginalnej 

dokumentacji poświadczającej faktyczną realizację zaplanowanych w projekcie działań. W dniu 

czynności kontrolnych dokonano również oględzin zakupionego w ramach projektu  wyposażenia 

(Raport z oględzin stanowi załącznik do niniejszej informacji pokontrolnej). Oryginalne dokumenty 

przedstawione przez jednostkę kontrolowaną zostały opatrzone datą kontroli i podpisane przez 

członków zespołu kontrolującego.  

Złożone przez Beneficjenta Oświadczenie o przedstawieniu do kontroli oryginalnej dokumentacji 

finansowej z dnia 23 marca 2015 r. stanowi załącznik nr 4 akt kontroli. 

 

Ad.2: Dane dotyczące wskaźników przedstawionych w raportach beneficjenta  

Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie wskaźników jedynie w części, za której wykonanie 

odpowiedzialny był Partner Projektu, tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. W dniu 

kontroli Beneficjent przedstawił pisemne oświadczenie w zakresie wskaźników, za których realizację 

był odpowiedzialny wraz z określeniem ich wartości docelowych.  

 

Lp. Wskaźnik 

przedstawiony we 

wniosku aplikacyjnym  

Wartość 

wskaźnika ujęta 

we wniosku 

aplikacyjnym 

Wartość 

przypadająca  

na Partnera 

Projektu 

Zamierzony stan 

osiągnięcia 

wskaźnika 

Wskaźniki produktu  

1 Konferencje 3 konferencje 1 konferencja 100% 

2 Plan działań na rzecz 

niepełnosprawnych 

1 sprawozdanie 1 sprawozdanie 100% 

3 Sprawozdanie o 

popiele ekologicznym 

1 sprawozdanie 1 sprawozdanie 100% 

Wskaźniki rezultatu  

1 Nowe możliwości dla 

niepełnosprawnych 

1 badanie 1 badanie  100% 

2 Możliwości 

wykorzystania 

ekologicznego popiołu 

90 t/a 90 t/a 100% 

Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie powyższych wskaźników na podstawie przedstawionej 

przez Beneficjenta dokumentacji stanowiącej akta kontroli. 

 

Ad.3: Kwalifikowalność wydatków poniesionych na realizację projektu 

Weryfikacja kwalifikowalności wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu została 

przeprowadzona na próbie wydatków wyłonionych w oparciu o Zestawienia faktur/dokumentów  
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o równoważnej wartości dowodowej, stanowiących załączniki do Raportów z postępu realizacji 

projektu. Objęte kontrolą wydatki wynikają z przedstawionych przez Beneficjenta oryginałów 

dokumentów. Badaniem objęto dokumentację finansową wybranych przez Kontrolera wydatków, 

dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówień publicznych (świadczenie usług  

w zakresie przeprowadzonych badań zawiązanych z projektem), dokumentację poświadczającą 

realizację zaplanowanych działań miękkich. Skontrolowane zostały oryginały faktur i rachunków   

wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi dokonanie płatności, rozliczenia wyjazdów 

służbowych, umowy z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację działań projektowych 

oraz karty ich czasu pracy, umowy z kontrahentami, protokoły odbioru zamówionych towarów/ 

usług, dokumentacja potwierdzająca nabywanie towarów/usług zgodnie z zasadami 

konkurencyjności (rozeznanie rynku), potwierdzono ewidencję księgową poniesionych kosztów.  

Przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta czynności kontrolne potwierdziły kwalifikowalność 

poniesionych wydatków.  

Złożone przez Beneficjenta Oświadczenie o finansowaniu wydatków z innych źródeł z dnia  

23 marca 2015 r. stanowi załącznik nr 2 akt kontroli. 

 

Ad.4: Kwalifikowalność podatku VAT 

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT z dnia  

23 marca 2015 r. (załącznik nr 1 akt kontroli), zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego 

zakończeniu beneficjent nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT. W ww. 

oświadczeniu w przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie podatku VAT, 

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu całości lub części podatku 

VAT. 

 

Ad.5: Prowadzenie ewidencji księgowej 

Prowadzone czynności kontrolne dotyczyły przyjętego przez kontrolowaną jednostkę sposobu 

ewidencjonowania operacji gospodarczych dotyczących realizowanego projektu. 

W jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 63 D/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sulechowie z dn. 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości. Załącznik nr 7 wymienionego Zarządzenia – Zasady ewidencji księgowej 

realizowanych projektów z funduszy unijnych wskazuje przyjęte w jednostce zasady prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji dotyczących realizowanych projektów w układzie 

rodzajowym i kalkulacyjnym umożliwiającym identyfikację dokumentacyjną środków unijnych 

wydatkowanych na poszczególne projekty. Ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych  

w kontrolowanej jednostce prowadzona jest komputerowo przy użyciu programów: księgowego 

„FK”, płacowego „Płace”, „Środki trwałe”, „Wartości niematerialne i prawne”, „Płatnik”.  

Podczas kontroli Beneficjent przedstawił wydruki z funkcjonującego w jednostce sytemu finansowo-

księgowego zawierające wykaz operacji związanych z realizacją projektu. Przedstawiono wydruki - 

wykazy stanów i obrotów z poszczególnych kont księgowych za lata 2012-2014. Na podstawie 

analizy przedstawionych przez Beneficjenta wydruków, zespół kontrolujący potwierdza, że 

prowadzona dla projektu ewidencja księgowa pozwala na wyodrębnienie i analizę operacji 

rachunkowych wykonanych podczas jego realizacji – na potrzeby projektu wprowadzono dodatkowe 

rozszerzenie „12” oraz oznaczenie literowe „BIO”. 
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Ad.6: Realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych 

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 4 Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent przy udzieleniu 

zamówienia publicznego zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych. Przeprowadzone w trakcie realizacji projektu postępowania 

o udzielenie zamówień publicznych: na świadczenie usług w zakresie przeprowadzonych badań 

związanych z projektem „Ciepło z biomasy rodzimej” (ZP.2390-33/13/P.PS), na dostawę sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania dla projektu „Ciepło z biomasy rodzimej” (ZP.2390-

37/13/K.AST), na świadczenie usług w zakresie organizacji warsztatów/szkoleń polegającej  

na przeprowadzeniu rekrutacji, transportu i opieki oraz sporządzanie raportów i sprawozdań  

z warsztatów/szkoleń osób związanych z projektem „Ciepło z biomasy rodzimej” (ZP.2390-

57/13/P.SP), na dostawę i uruchomienie urządzenia do peletowania dla projektu  „Ciepło z biomasy 

rodzimej” (ZP.2390-60/13/P.SP), na dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń do mielenia 

podłoża oraz rozdrabniania materiału roślinnego dla projektu „Ciepło z biomasy rodzimej” (ZP.2390-

43/14/P.SP) zostały poddane kontroli ex-post podczas kontroli administracyjnej. Postępowania 

przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. 

W wyniku ww. przeprowadzonych zamówień publicznych, w trakcie realizacji projektu zostały 

zawarte następujące umowy:  

1 – w ramach zamówienia na świadczenie usług w zakresie przeprowadzonych badań dn. 10 

kwietnia 2013 r. zawarto: 

a) umowę nr ZP.2390-33/1/13/R.DO na przeprowadzenie badań nad przygotowaniem biopopiołu 

w celu osiągnięcia optymalnej długoterminowej dostępności składników odżywczych na kwotę 

brutto 10 650,00 zł; 

b) umowę nr ZP.2390-33/4/13/R.DO na przeprowadzenie badań nad przygotowaniem biopopiołu 

w celu osiągnięcia optymalnej długoterminowej dostępności składników odżywczych na kwotę 

brutto 10 450,00 zł; 

c) umowę nr ZP.2390-33/6/13/R.DO na przeprowadzenie analiz fizyczno-chemicznych popiołu, 

podłoża i roślin wraz z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wykorzystania składników 

pokarmowych zawartych w popiele jako nawozie na kwotę brutto 19 200,00 zł; 

d) umowę nr ZP.2390-33/2/13/R.DO na przeprowadzenie badań nad przygotowaniem biopopiołu 

w celu osiągnięcia optymalnej długoterminowej dostępności składników odżywczych na kwotę 

brutto 9 700,00 zł; 

e) umowę nr ZP.2390-33/3/13/R.DO na przeprowadzenie badań nad przygotowaniem biopopiołu 

w celu osiągnięcia optymalnej długoterminowej dostępności składników odżywczych na kwotę 

brutto 10 290,00 zł; 

f) umowę nr ZP.2390-33/5/13/R.DO na przeprowadzenie analiz fizyczno-chemicznych popiołu, 

podłoża i roślin wraz z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wykorzystania składników 

pokarmowych zawartych w popiele jako nawozie na kwotę brutto 13 400,00 zł; 

g) umowę nr ZP.2390-33/7/13/R.DO na przeprowadzenie badań nad wykorzystaniem dostępności 

składników znajdujących się w popiele na kwotę brutto 15 600,00 zł; 

2 - w ramach zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania  

dn. 19 czerwca 2013 r. z przedsiębiorstwem „PORE Investment Grzegorz Słowik” zawarto umowę  

nr ZP.2390-37/13/A.AST na kwotę brutto 17 561,94 zł;  

3 – w ramach zamówienia na świadczenie usług w zakresie organizacji warsztatów/szkoleń 
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polegającej na przeprowadzeniu rekrutacji, transportu i opieki oraz sporządzanie raportów  

i sprawozdań z warsztatów/szkoleń osób związanych z projektem dn. 30 października 2013 r. 

zawarto umowę nr ZP.2390-57/13/P.SP z Firmą Handlowo-Usługową „JAR-MAR” Centrum 

Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” na kwotę brutto 29 800,00 zł; 

4 - w ramach zamówienia na dostawę i uruchomienie urządzenia do peletowania dn. 10 grudnia 

2013 r. zawarto umowę nr ZP.2390-60/13/P.SP z przedsiębiorstwem „PROTECHNIKA Grzegorz 

Kowalczyk” na kwotę brutto 18 087,15 zł; 

5 – w ramach zamówienia na dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń do mielenia podłoża  

oraz rozdrabniania materiału roślinnego dn. 15 października 2014 r. zawarto umowę nr ZP.2390-

43/14/P.SP z przedsiębiorstwem VERDER POLSKA Sp. z o.o. na kwotę brutto 60 885,00 zł; 

Zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie Beneficjenta na oryginalnych dokumentach kontrolę 

zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie 

przeprowadzonych badań w ramach projektu z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wnioskiem 

o dofinansowanie. 

 

Ad.7: Nabywanie dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Beneficjent w ramach realizowanego projektu ponosił wydatki, których realizacja nie zakładała 

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na podstawie charakteru oraz wielkości 

poniesionych wydatków ustalono, iż zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo 

Zamówień Publicznych Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania trybów określonych  

w ustawie. W celu ujednolicenia zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, 

w jednostce w trakcie realizacji projektu obowiązywało Zarządzenie nr 83/07/11 Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dn. 24 września 2009 r. oraz Zarządzenie 

nr 108/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dn. 19 kwietnia  

2010 r. zmieniające Załącznik 2 do procedury wydatkowania środków publicznych będących  

w dyspozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.  

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Beneficjent w trakcie realizacji projektu w stosunku  

do zamówień poniżej progów ustawowych ponosił wydatki w oparciu o przeprowadzone rozeznanie 

rynku (zapytania ofertowe), przyjmując najniższą cenę jako główne kryterium wyboru dostawcy 

towarów/usług.  

 

Ad.8: Wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych 

Zakres działań informacyjno-promocyjnych obejmował poinformowanie beneficjentów ostatecznych 

o współfinansowaniu inwestycji ze środków EFRR. Podczas kontroli beneficjent przedstawił materiały 

promocyjne oraz publikacje wytworzone na potrzeby projektu – materiały zostały oznaczone 

emblematem UE oraz logo POWT Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,  

na stronie internetowej zamieszczone zostały informacje o realizowanym projekcie wraz  

z informacją o jego unijnym współfinansowaniu, publikacja wyników projektu została 

zaprezentowana na konferencji, zakupione w ramach projektu wyposażenie zostało oznaczone 

zgodnie z obowiązującymi w Programie zasadami informacji i promocji. 

Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły, iż zakres działań informacyjno-promocyjnych 

został zrealizowany zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego.  
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Ad.9: Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans 

Zakres badanego obszaru obejmował weryfikację: 

- zasad pomocy publicznej - zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego,  

- ochrony środowiska - zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego,  

- równości szans - zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego, projekt nie ograniczał w dostępie  

do korzystania z celów projektu żadnej z grup społecznych.  

Zespół kontrolujący na podstawie przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej potwierdza realizację 

projektu zgodnie z zasadami wspólnotowymi. 

 

Ad.10: Sposoby archiwizacji 

Dokumentacja dotycząca projektu pn. „Ciepło z biomasy rodzimej” przechowywana jest  

w Kwesturze, w Dziale Zamówień Publicznych i Prorektoracie PWSZ w Sulechowie. Po zakończeniu 

działań związanych z realizacją projektu, dokumenty zostaną przekazane do archiwum 

zakładowego.  

Podczas kontroli Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania oryginalnej 

dokumentacji związanej z projektem do 31.12.2020 r., zgodnie z § 11 ust. 8 Umowy  

o dofinansowanie.  

Oświadczenie dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu z dnia 

23 marca 2015 r. (załącznik nr 3) znajduje się w aktach kontroli. 

 

Ustalenia końcowe 

Podczas czynności kontrolnych potwierdzono realizację działań zaplanowanych w projekcie, 

stwierdzono, iż oryginalna dokumentacja potwierdza, że koszty przedstawione w przekazanych 

Kontrolerowi I stopnia Raportach z postępu realizacji projektu są kosztami kwalifikowalnymi.  

 

 

12 
STWIERDZONE UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w realizacji projektu.  

13 ZALECENIA POKONTROLNE 

 Brak zaleceń pokontrolnych. 

 

14 
KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW 

1. Dokumentacja aplikacyjna: Wniosek oraz Umowa o dofinansowanie projektu nr WTBR. 

02.03.00-54-005/09 oraz Porozumienie partnerskie; 

2. Dokumentacja finansowa dotycząca badanych wydatków; 

3. Dokumentacja przetargowa dotycząca świadczenia usług w zakresie przeprowadzonych 

badań;  

4. Dokumentacja związana z zatrudnieniem kierownika projektu; 

5. Umowy zawarte z dostawcami towarów/usług; 

6. Wydruki z kont księgowych;  

7. Zarządzenie nr 63 D/07/11 Rektora PWSZ w Sulechowie z dn. 27 lutego 2009r. w sprawie 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości; 
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8. Zarządzenie nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie  

z dn. 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków publicznych; 

9. KONCEPT - Plan działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych do prac związanych  

z wykorzystaniem rodzimej biomasy; 

10. Sprawozdanie z badań prowadzonych w ramach eksperymentu uprawowego w tym analiz 

laboratoryjnych (drugi rok badań); 

11. Publikacja pn. Ciepło z biomasy rodzimej; 

 

 

Liliana Tomiak – inspektor wojewódzki w Oddziale Programów Współpracy 

Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 

Dagmara Chmielewska - inspektor wojewódzki w Oddziale Programów Współpracy 

Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego) 

 

z up. Wojewody Lubuskiego – Monika Lehmann – Kierownik Oddziału Strategii  

i Programów Rządowych w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 

(Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej) 

 

Miejsce, data: Gorzów Wlkp., dn. 30.04.2015 r. 

 

 

Rektor – dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzw. 

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej) 

 

Miejsce, data: Sulechów, 06.05.2015 r. 


