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INFORMACJA POKONTROLNA NR 22/PL-BB/2015 

1 Numer kontroli 22/PL-BB/2015 

2 Nazwa jednostki kontrolowanej Uniwersytet Zielonogórski 

3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra 

4 Nazwa projektu Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii”. 

5 Numer projektu WTBR.02.03.00-08-008/10 

6 Kontrola dotyczy Programu POWT Polska  (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 

7 Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli 

Na podstawie art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) 

nr 1783/1999. 

Na podstawie § 8 umowy o dofinansowanie nr WTBR.02.03.00-08-

008/10-00 z dnia 14.05.2012 r.  

8 Termin kontroli 26-27 sierpnia 2015 r. 

9 Osoby przeprowadzające 
kontrolę 

Dagmara Chmielewska – kierownik zespołu kontrolującego  

na podstawie upoważnienia 228-1/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. 

Magdalena Bonczek – członek zespołu kontrolującego na podstawie 

upoważnienia 228-2/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. 

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, 
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7) nabywania dostaw/usług/robót nie podlegających 

przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 

8) wykonywania działań informacyjnych i promocyjnych, 

 

9) przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony 

środowiska i równości szans, 

 

10) sposobu archiwizacji. 
 

11 

 

 
USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU 
 

 

Projekt pn.: Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii”  zrealizowany został przez  

Uniwersytet Zielonogórski na podstawie wniosku o dofinansowanie nr WTBR.01.01.00-08-084/13 

 i umowy o dofinansowanie projektu z dnia 15 maja 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.  

Okres realizacji umowy obejmuje okres od 01.03.2012 r. do 30.06.2015 r.  

 

Ad.1: Wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. 

Uniwersytet Zielonogórski jako Beneficjent Wiodący w projekcie zgodnie z wnioskiem  

o dofinansowanie odpowiedzialny był za przygotowanie, kompleksową realizację i koordynację  

projektu. Głównym celem projektu jest stymulowanie współpracy pomiędzy Parkiem Naukowo-

Technologicznym UZ, a TIP Centrum Technologicznym w Cottbus na rzecz poprawy dostępu do 

wiedzy naukowej i transferu technologii oraz budowy transgranicznego systemu wspierania 

innowacji.  

W ramach projektu przeprowadzono dwa pod-projekty: 

1. Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii cieplnej w budynkach 

mieszkalnych. 

W ramach niniejszego podprojektu zaplanowano budowę na terenie Parku Naukowo-

Technologicznego UZ w Nowym Kisielinie dwóch budynków laboratoryjno-doświadczalnych: jeden 

budynek lekki, drugi budynek masywny. Efektem pracy będzie zaproponowanie rynkowi 

modelowych rozwiązań budynków, przy uwzględnianiu izolacyjności cieplnej i rodzaju wentylacji. 

2. Transgraniczna infrastruktura polsko-niemiecka, dla poprawy stanu środowiska naturalnego. 

W ramach drugiego podprojektu na terenach wsparcia podjęto działania w kierunku 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej  w ruchu kołowym. 

Na terenie UZ i BTU zbudowano dwie instalacje zasilane ze źródeł odnawialnych energii 

elektrycznej. Zbudowano również mobilne laboratorium elektryczne – pojazd charakteryzujący  się 

minimalną emisją hałasu oraz szkodliwych substancji. 
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Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolujący potwierdził istnienie oryginalnej dokumentacji 

związanej z realizowanym projektem. Jednocześnie potwierdził rzeczową realizację projektu 

podczas wizytacji na miejscu realizacji inwestycji, co zostało potwierdzone dokumentacją 

fotograficzną. Przedstawione dokumenty zostały opatrzone datą kontroli i podpisane przez członków 

zespołu kontrolującego.  

 Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26 sierpnia 2015  r. o oryginalności dokumentacji 

finansowej stanowi załącznik nr 2 akt kontroli.  

Ad.2: Dane dotyczące wskaźników przedstawionych w raportach beneficjenta. 

Z uwagi na fakt, iż za bezpośrednią realizację wskaźników produktu i rezultatu odpowiedzialny był 

Beneficjent Wiodący, Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie wszystkich wskaźników projektu 

zgodnie z zapisami  wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Wskaźnik przedstawiony we 

wniosku aplikacyjnym 

Wartość 

wskaźnika ujęta 

we wniosku 

aplikacyjnym 

Zmierzony 

stan 

osiągnięcia 

wskaźnika 

Uwagi 

                                                          Wskaźnikiproduktu  

Stacje ładowania pojazdów. 2 sztuki 100%  

Doświadczalne laboratoria 

umożliwiające badania 

najkorzystniejszych 

rozwiązań blisko zero 

energetycznych budynków. 

2 sztuki 100%  

Mobilne laboratorium 

elektryczne 

1 sztuka 100%  

Platforma multimedialna 1 sztuka 100%  

Wspólne spotkania 

transgraniczne,. 

12 sztuk. 100%  

Publikacje  1 sztuka 100%  

Newsletter 1 sztuka 100%  

Konferencje prasowe 3 sztuki 100%  

Wskaźniki rezultatu 

 

Liczba współpracujących ze 

sobą jednostek naukowych 

2 sztuki 0% Beneficjent 

przedstawił 

oświadczenie  

 Wdrożone programy 

badawcze 

2 sztuki 0% 
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Prace magisterskie 4 sztuki 0% o 

monitorowaniu 

wskaźników 

rezultatu. 

Planowany 

termin 

osiągnięcia 

wskaźników 

rezultatu to 

31.12.2016   

 

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów zespół kontrolujący potwierdza 

realizację założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu projektu. 

Beneficjent złożył oświadczenie z dnia 26.08.2015 r. o monitorowaniu wskaźników rezultatu, 

których nie osiągnął na zakończenie realizacji projektu. Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem 

Beneficjent osiągnie wskaźniki rezultatu 31 grudnia 2016 r. 

 

Ad. 3: Kwalifikowalność wydatków poniesionych na realizację projektu. 

W wyniku oględzin oryginalnej dokumentacji finansowej zespół kontrolujący potwierdził, 

iż Beneficjent posiada poprawnie wystawione i opisane dokumenty finansowe. Wydatki zostały 

rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta. Wydatki są zgodne z zapisami księgowymi  

i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Uniwersytet Zielonogórski. Wydatki zostały 

zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

Beneficjent przedłożył oświadczenie o nie podleganiu dofinansowania projektu z innych źródeł. 

 Oświadczenie o finansowaniu wydatków z innych źródeł z dnia 26 sierpnia 2015 r. stanowi 

załącznik nr 2 akt kontroli. 

W zakresie objętym czynnościami kontrolnymi potwierdzono zgodność wydatków z zasadami 

kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. 

 

Ad. 4:  Kwalifikowalność VAT. 

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

26 sierpnia  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. 

W okresie realizacji projektu obowiązywały następujące zarządzenia dot. polityki rachunkowości: 

- Zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniające 
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zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 21 marca 2006r. w sprawie 

wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, 

- Zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniające 

zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 21 marca 2006r. w sprawie 

wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, 

- Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniające 

zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 21 marca 2006r. w sprawie 

wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, 

- Zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniające 

zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 21 marca 2006r. w sprawie 

wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, 

- Zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 czerwca 2015r. zmieniające 

zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 21 marca 2006r. w sprawie 

wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 

Zakładowy plan kont, stanowiący załącznik do niniejszych zasad (polityki) rachunkowości. 

Na podstawie przedstawionych wydruków, zespół kontrolujący stwierdził, iż w jednostce funkcjonuje 

ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych  

w ramach projektu. Księgowania dokonano z uwzględnieniem podziału na 85% (EFRR)  

z rozszerzeniem konta 10 i 15% (wkład własny) z rozszerzeniem 12. 

Ewidencja księgowa prowadzona jest w sposób umożliwiający  identyfikację transakcji związanych 

 z projektem. Zespół kontrolujący potwierdził, iż wydatki zostały rzeczywiście poniesione, są zgodne 

z zapisami księgowymi i dokumentami umożliwiającymi ich identyfikacje. Wszystkie zapisy na 

kontach księgowych wydzielonych na potrzeby realizowanego projektu pokrywają się  

z przedstawionymi dowodami. 

Ponadto zespół kontrolujący potwierdził przyjęcie środków trwałych na stan Uniwersytetu 

Zielonogórskiego., ul. Licealna 9 w Zielonej Górze. Beneficjent przedstawił dokumenty OT dla  

następujących środków trwałych: 

 Stacja ładowania- Zielona Góra - nr inwentarzowy 189/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., 

 Stacja ładowania – Cottbus -  nr inwentarzowy 188/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., 

 Platforma multimedialna - nr inwentarzowy 188/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., 

 Autobus elektryczny Ford Transit - nr inwentarzowy 188/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., 

 Szafa pomiarowa - nr inwentarzowy 151/05/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Szafa pomiarowa - nr inwentarzowy 150/05/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Szafa pomiarowa - nr inwentarzowy 149/05/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Szafa pomiarowa - nr inwentarzowy 148/05/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Szafa sterownicza - nr inwentarzowy 149/05/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Szafa sterownicza - nr inwentarzowy 147/05/2015 z dnia 29 maja 2015r., 
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 Szafa sterownicza - nr inwentarzowy 146/05/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Ogniwa fotowoltaiczne - nr inwentarzowy 145/05/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Pompa Grunfos Unii - nr inwentarzowy 144/05/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Budynek doświadczalny w technologii lekkiej - nr inwentarzowy OT/49/RA-TN/2015 z dnia  

29 maja 2015r., 

 Budynek doświadczalny w technologii tradycyjnej - nr inwentarzowy OT/48/RA-TN/2015  

z dnia 29 maja 2015r., 

 Drogi, parkingi, ogrodzenie i ukształtowanie terenu działki nr 15/75 - nr inwentarzowy OT/47 

/RA-TN/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Oświetlenie zewnętrzne ternu działki nr 15/75 - nr inwentarzowy OT/47/RA-TN/2015 z dnia 

29 maja 2015r., 

 Stacja meteorologiczna - nr inwentarzowy OT/45 /RA-TN/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna - nr inwentarzowy OT/44/RA-TN/2015 z dnia 29 

maja 2015r., 

 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna - nr inwentarzowy OT/43/RA-TN/2015 z dnia 29 

maja 2015r., 

 Licencja oprogramowania Grapher v11.0 - nr inwentarzowy 23/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Licencja oprogramowania Grapher v11.0 - nr inwentarzowy 22/2015 z dnia 29 maja 2015r., 

 Licencja oprogramowania Simapro Analyst - nr inwentarzowy 21/2015 z dnia 29 maja 

2015r., 

 Licencja oprogramowania Wufi Plus - nr inwentarzowy 20/2015 z dnia 29 maja 2015r. 

W dniu kontroli w wyniku oględzin środków trwałych sporządzony został również raport z oględzin, 

stanowiący załącznik do niniejszej informacji pokontrolnej. 

 

Ad.6: Realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych. 

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent przy udzielaniu 

zamówień publicznych zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono postępowania, do których udzielenia 

zastosowano przepisy ustawy PZP:  

 Promocja zadania pn. Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii”, 

 Budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem terenu, 

 Dostawa mobilnego laboratorium elektrycznego, dwóch stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych oraz platformy multimedialnej w ramach projektu Współpraca UZ i BTU  

w zakresie zielonej energii. 

Postępowania te zostały poddane kontroli ex-post podczas kontroli administracyjnych. 
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Zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie beneficjenta, na oryginalnych dokumentach kontrolę 

zgodności udzielonego postępowania przetargowego pn. Dostawa mobilnego laboratorium 

elektrycznego, dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz platformy multimedialnej  

w ramach projektu Współpraca UZ i BTU w zakresie zielonej energii realizowanego w ramach 

Europejskiej Współpracy Transgranicznej - Program Operacyjny Polska (Województwo Lubuskie) - 

Brandenburgia 2007-2013 z dokumentacją przedstawioną przez beneficjenta do kontroli 

administracyjnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie 

przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzonego zamówienia w dniu 17 czerwca 2014 r. 

zawarta została umowa na dostawę: mobilnego laboratorium elektrycznego, dwóch stacji ładowania 

pojazdów elektrycznych oraz platformy multimedialnej   pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, a 

konsorcjum firm Ekoenergetyka Sp. z o.o. i EVC-MOTORS Sp. z o.o. na kwotę 1 269 975,00  zł. Do 

umowy zawarto aneks nr 1 zmieniający treść punktu II.2.q załącznika nr 1 do umowy ”Opis 

przedmiotu zamówienia”. Aneks nr 2 dot. zmiany siedziby firmy Ekoenergetyka. Aneks nr 3 dot. 

zmiany w nazwie firmy. 

Czynności kontrolne w siedzibie beneficjenta potwierdziły stan faktyczny przedłożonej 

dokumentacji.  

W trakcie weryfikacji ex-post postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. Budowa dwóch 

doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem terenu, w trakcie kontroli 

administracyjnej zamówienia, Kontroler zidentyfikował następujące uchybienia: 

Zamawiający w przedmiocie zamówienia (w załącznikach do SIWZ) użył następujących 

znaków towarowych w przedmiocie zamówienia: 

- załącznik 1.4 Teczka uzgodnień. 

Projektant  zaleca użycia następujących producentów rur: Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o, Gamrat 

Jasło, Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek s.j lub inni których produkty  posiadają  parametry 

równorzędne lub lepsze. 

- załącznik 1.5 Projekt architektoniczno-budowlany. 

Projektowana charakterystyka energetyczna: ściana zewnętrzna tradycyjna Ytong Frontrock Max E. 

Analiza przedłożonej dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia wykazała 

naruszenie art. 29 ust.3 Ustawy PZP. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia  na roboty 

budowlane także za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 

 i odbioru robót budowlanych w związku z tym na zamawiającym spoczywa obowiązek zastosowania 

się do przepisów ustawy nawet w przypadku, gdy dostawca mediów określił wymagania przyłącza 

poprzez wskazanie znaków towarowych. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż zakład  Zielonogórskie 

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. „wskazał istotne parametry dla rur i dodatkowo tylko 

informacyjnie wskazał szeroki wachlarz producentów, którzy spełniają te warunki”, co 

jednoznacznie świadczy, iż można było w tym zakresie opisać przedmiot zamówienia bez używania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 
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Ponadto w kwestii użycia w charakterystyce energetycznej znaków towarowych w kontekście 

zgodności tej czynności z art. 29 PZP nie ulega wątpliwości, iż w przypadku o którym mowa w art. 

31 ust. 1 ustawy dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia. Jeżeli 

charakterystyka energetyczna jest elementem projektu budowalnego, a projekt budowlany jest 

częścią dokumentacji projektowej to charakterystyka energetyczna jest częścią opisu przedmiotu 

zamówienia. Powyższe naruszenie skutkowało nałożeniem korekty finansowej do wysokości 25% 

wartości zamówienia, zgodnie z tabelą 2 punkt 21 dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych 

za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze 

środków funduszy UE (tzw. Taryfikator). 

W opinii kontrolera wystąpiły przesłanki do obniżenia ww. korekty finansowej. Beneficjent jako 

Zamawiający sam nie wskazał nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane znaki 

towarowe (producenci) zostały zawarte w załącznikach do SIWZ w dokumentach zewnętrznych. Co 

prawda charakterystyka energetyczna i wymagania dot. wykonania przyłączy mediów są 

elementem dokumentacji projektowej natomiast oba dokumenty nie są autorstwem Uniwersytetu 

zatem nie miał on wpływu na jego treść. Należy podkreślić fakt, iż w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia Beneficjent podjął próbę opisu równoważności w tym postępowaniu. 

Ponadto we wskazanych przez Zielonogórskie Wodociągi  warunkach Przyłączenia nieruchomości do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wskazane nazwy są tylko nazwami przykładowymi tych 

materiałów. Zamawiający nie wymagał bezwzględnego użycia tych producentów, dopuścił 

możliwość przyjęcia innych produktów, a nazwy własne zawarte w tym piśmie poprzedzone są 

opisem parametrów technicznych. Kontroler nałożył korektę finansową w wysokości 5% wartości 

zamówienia w certyfikacie z dnia 13.07.2015 r na wartość 14 165, 23 euro (59 954, 16 zł). 

Pismem z dn. 30.07.2015 r. Beneficjent wniósł ponowne wyjaśnienia w sprawie, 

jednocześnie prosząc o odstąpienie od nałożenia korekty finansowej. 

W dniu 10 sierpnia 2015r.  Kontroler zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie odwołania Beneficjenta od nałożonej korekty finansowej. 

W opinii IZ w zakresie Warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej 

 i kanalizacyjnej, Beneficjent nie miał wpływu na treść otrzymanego dokumentu wystawionego 

przez podmiot trzeci, który określił ww. warunki, zatem w tym przypadku istnieją podstawy, aby 

odstąpić od nałożenia korekty finansowej. Natomiast w przypadku charakterystyki energetycznej 

budynku z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa z dnia 25 lipca 2015r. dopuszczalne jest 

zastosowanie wyłączenia 100% wydatku. 

W dniu 12 października br. wpłynęło do kontrolera pismo z Uniwersytetu Zielonogórskiego  

w sprawie wyliczenia wyłączenia wydatku dot. charakterystyki energetycznej budynku. Kontroler po 

analizie przedmiotowej sprawy zaakceptował wartość wyliczenia wyłączenia na wartość 29 961,86 

zł. 

W związku z powyższym w celu refundacji pozostałej kwoty z faktury Beneficjent w raporcie 
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końcowym przedstawi fakturę FA/3/01/2015 na wartość 29 992,30 zł, która zostanie uznana przez 

Kontrolera za wydatek kwalifikowalny. 

 

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

zamówień publicznych. 

Kontroli poddano również wydatki, których realizacja nie zakładała stosowania przepisów ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Na podstawie charakteru oraz wielkości poniesionych wydatków 

ustalono, iż stosownie do przepisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania trybów określonych w ustawie. 

W trakcie realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta Wiodącego obowiązywały następujące 

zarządzenia: 

- Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim, 

- Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim, 

- Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim, 

Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w stosunku do zamówień poniżej progów ustawowych 

Beneficjent wybierał oferty z zachowaniem przyjętych w wewnętrznych regulaminach zasad 

konkurencyjności i gospodarności.  

 

Ad.8: Wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych. 

Zespół kontrolujący w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdził, iż zgodnie z zapisami  

wniosku o dofinansowanie działania promocyjne i informacyjne zostały zrealizowane. W ramach 

projektu wykonano materiały promocyjne (gadżety). Po zakończeniu realizacji inwestycji 

postawione zostały tablice pamiątkowe. Ponadto opracowano i wykonano dwujęzyczną publikacje 

 w formie news-letterów oraz opublikowano informacje w mediach lokalnych oraz w prasie. Na 

środkach trwałych w ramach projektu umieszczono naklejki informujące o finansowaniu ze środków 

EFRR.  

 

Ad.9: Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. 

W realizowanym projekcie nie udzielono pomocy publicznej, a działania realizowane w ramach 

projektu nie naruszają zasad równości szans i ochrony środowiska. Projekt zgodnie z zapisami 

wniosku w zakresie równości szans na neutralny wpływ. Projekt umożliwia równy dostęp kobiet 



                                                                                                                              

10 

 

 i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do powstałej infrastruktury. W zakresie objętym 

czynnościami kontrolnymi potwierdzono zgodność z wymogami dotyczącymi pomocy publicznej, 

ochrony środowiska i równości szans. 

 

Ad.10: Sposoby archiwizacji. 

Beneficjent przedłożył oświadczenie dotyczące przechowywania dokumentacji projektowej.  

Oświadczenie dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu z dn.  

26 sierpnia 2015 r. (załącznik nr 3) znajduje się w aktach kontroli. 

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. 

 

USTALENIA KOŃCOWE. 

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż wydatki zawarte w Raportach z postępu realizacji 

projektu złożonych do Kontrolera I stopnia są kosztami kwalifikowanymi z zastrzeżeniem pkt 6 

Realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych. W postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa dwóch doświadczalnych budynków 

laboratoryjnych z zagospodarowaniem terenu doszło do naruszenia art. 29 ust 3 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Kontroler nałożył korektę finansową na poziomie 5% wartości zamówienia. 

Pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych Kontroler dokonał w certyfikacie z dnia 

13.07.2015 r. na podstawie przedstawionych do rozliczenia faktur dot. niniejszego postępowania.  

Wartość uznana jako wydatki niekwalifikowalne to 14 165, 23 euro.  

W związku z odwołaniem się Beneficjenta od nałożonej korekty oraz otrzymanym stanowiskiem od 

Instytucji Zarządzającej w niniejszej sprawie, Kontroler zgodnie z wytycznymi Ministerstwa dopuścił 

możliwość wyłączenia 100% wydatku. Po analizie przedstawionego przez Beneficjenta wyliczenia 

wyłączenia 100% wydatku, Kontroler zaakceptował wartość wyliczenia wyłączenia wydatku na 

wartość 29 961,86 zł. 

W związku z powyższym Beneficjent ponownie przedstawi do rozliczenia wartość, stanowiącą 

różnicę pomiędzy wartością uznaną za niekwalifikowalną, a wartością wyłączenia w 100% wydatku. 

Niniejsza operacja zostanie dokonana w Raporcie końcowym z postępu  realizacji projektu. 
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                      INSPEKTOR WOJEWÓDZKI 

                w Oddziale Programów Współpracy 

                            Transgranicznej 

                    w Wydziale Programów Europejskich 

                               i Rządowych 

                       Dagmara Chmielewska 

Pan/i...................................................................... 

                        STARSZY INSPEKTOR 

                w Oddziale Strategii i Programów 

                             Rządowych 

               w Wydziale Programów Europejskich 
                               i Rządowych 

                       Magdalena Bonczek 

11  
STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Brak stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w trakcie czynności kontrolnych na miejscu. 

12  

ZALECENIA POKONTROLNE 

 Brak zaleceń pokontrolnych. 

13  
KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW 

- Dokumentacja dotycząca wydatków wybranych do kontroli (faktury, rachunki, WB),  

- umowy z Wykonawcami/ protokoły odbioru, 

- zarządzenia Rektora w sprawie polityki rachunkowości  

- zarządzenia Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, 

- Wydruki z ewidencji księgowej, 

- zarządzenia Rektora w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Zielonogórskim systemu 

kancelaryjno-archiwalnego, 

- Uchwała Senatu UZ w sprawie przyjęcia regulaminu zatrudniania w UZ przy pracach 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych i wynagradzania za te prace, 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za 

pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 

 w uczelni publicznej, 

- dokumentacja przetargowa pn.  Dostawa mobilnego laboratorium elektrycznego, dwóch stacji 

ładowania pojazdów elektrycznych oraz platformy multimedialnej w ramach projektu Współpraca 

UZ i BTU w zakresie zielonej energii. 
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Pan/i....................................................................... 

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

       Agnieszka Świątek 

       Dyrektor Wydziału 

Programów Europejskich i Rządowych 

........................................................................... 

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej 

Gorzów Wlkp.,  27  października 2015 r. 

 

REKTOR 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński 

........................................................................... 

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej 

Miejsce, data.......Zielona Góra...17 listopada 2015................................ 


