
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XVI/269/2011 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

w sprawie: umorzenia wierzytelno ści wobec dłu Ŝników realizuj ących projekty w ramach 

Działania 2.5 Promocja przedsi ębiorczo ści Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR). 

 

 

 

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (ARR S.A.) w ramach Działania 2.5 

ZPORR pełniła rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) i działając jako RIF: 

- zawarła 26 września 2005 r. ze Stowarzyszeniem Inicjatyw MenedŜerskich Instytut Biznesu 

w Kaliszu (Beneficjent-Stowarzyszenie) umowę nr Z/30/II/2.5/10/1/8/05 o dofinansowanie 

Projektu: „Rozwój przedsiębiorczości w regionie kaliskim”, w ramach której Beneficjent-

Stowarzyszenie otrzymał 24 listopada 2006 r. oraz 19 lutego 2007 r. dofinansowanie w łącznej 

kwocie: 113.342,81 zł.  

- zawarła 29 listopada 2005 r. z TOTAL Grupa Consultingowa S.A. w Poznaniu (Beneficjent- 

Spółka) umowę nr Z/30/II/2.5/23/U/1/9/05 o dofinansowanie Projektu: „Własna firma szansą dla 

absolwenta szkoły średniej i wyŜszej powiatów o najwyŜszej stopie bezrobocia w Wielkopolsce”, 

w ramach której Beneficjent-Spółka otrzymał 4 kwietnia 2006 r. dofinansowanie w wysokości: 

25.839,48 zł. 

 

W stosunku do Beneficjenta-Stowarzyszenia, ARR S.A. latem 2007 r. dostrzegła 

zagroŜenia związane z moŜliwością nie rozliczenia się z kwot udzielonego wsparcia. Ujawnione 

zagroŜenia ARR S.A. zgłaszała dwukrotnie Ministerstwu Rozwoju Regionalnego – Instytucji 

Zarządzającej prosząc o wyraŜenie zgody na rozliczenie Beneficjenta-Stowarzyszenia w kwotach 

netto, albowiem Beneficjent-Stowarzyszenie rzeczywiście poniósł wydatki na realizację projektu 

(środki udzielonego wsparcia oraz środki własne), a ze względu na trudności z płynnością 

finansową nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. ARR S.A. w 

swoich pismach do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podkreślała wyjątkowość tej sytuacji 

będącą następstwem skomplikowanej procedury weryfikacji wniosków o płatność w ZPORR, 

co powodowało kilkakrotne uzupełnienia wniosków, opóźnienia płatności z EFS oraz opóźnienia 

w wypłacie zaliczek – co przy braku środków własnych i nie rozliczeniu zaliczek spowodowało, 

Ŝe Beneficjent-Stowarzyszenie do realizacji projektu w zakresie komponentu I (usługi szkoleniowo-

doradcze) zaangaŜował środki przekazane mu na wsparcie pomostowe i dotacje inwestycyjne, 

a ze środków projektowych mógł pokryć tylko wydatki projektowe i nie mógł uregulować 

zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych osób, 
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tj. nawet tych, którzy nie pracowali w projekcie. WyraŜenie zgody na takie rozliczenie 

umoŜliwiałoby rozliczenie się Beneficjenta-Stowarzyszenia z pobranych zaliczek i kontynuację 

rozliczenia, przy czym ARR S.A. jako RIF deklarowała przejęcie kontroli nad wypłatami dla 

Beneficjentów Ostatecznych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiadało negatywnie, 

co skutkowało ostatecznym wezwaniem Beneficjenta-Stowarzyszenie pismem z dnia 

1 października 2007 r. do zwrotu środków, które rzeczywiście wydał na potrzeby projektu i których 

nie posiadał. 

Pozew o zapłatę kwoty 113.342,81 zł wraz z odsetkami tytułem nie zwróconych środków 

udzielonego dofinansowania przeciwko Beneficjentowi-Stowarzyszeniu został wniesiony 28 maja 

2008 r. w postępowaniu nakazowym na podstawie złoŜonego weksla do Sądu Okręgowego 

IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu, który przekazał pozew wg właściwości do Sądu Okręgowego 

w Kaliszu Wydział I Cywilny. Beneficjent-Stowarzyszenie w odpowiedzi na pozew nie uznał 

roszczeń ARR S.A. ani co do zasady, ani teŜ co do wysokości twierdząc, iŜ zapisy Instrukcji do 

wniosku o płatność w zakresie, w którym uniemoŜliwiają rozliczenie w kwotach netto są sprzeczne 

z rozporządzeniami Unii Europejskiej. 

ARR S.A. powzięła informację, iŜ Beneficjent-Stowarzyszenie złoŜył wniosek o ogłoszenie 

upadłości, który został prawdopodobnie oddalony. ARR S.A. ustaliła, Ŝe wskazany wniosek 

wpłynął do Sądu Rejonowego w Kaliszu – Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa i został 

prawomocnie oddalony postanowieniem Sądu z 23 marca 2008 r.  

21 grudnia 2010 r. przed Sądem Okręgowym w Kaliszu zapadł wyrok zasądzający Beneficjenta-

Stowarzyszenie na zapłatę ARR S.A. kwot wynikających ze złoŜonego pozwu wraz z naleŜnymi 

odsetkami i kosztami postępowania. Dnia 4 lutego 2011 r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu 

wniesiona została apelacja od wyroku zasądzającego Stowarzyszenie na zapłatę ARR S.A. kwot 

wynikających ze złoŜonego pozwu wraz z naleŜnymi odsetkami i kosztami postępowania, którą 

ARR S.A. otrzymał 7 marca 2011 r. Dnia 14 marca 2011 r. pełnomocnik ARR S.A. sporządził 

odpowiedź na apelację, która została przesłana do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. W dniu 

29 czerwca 2011 r. przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi odbyła się rozprawa na skutek apelacji 

Beneficjenta-Stowarzyszenia od wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu. W wyniku rozpoznania 

wniesionej apelacji przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi zapadł wyrok oddalający wniesioną 

apelację.  

W miesiącu sierpniu 2011 r. ARR S.A. złoŜyła u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 

w Kaliszu wniosek egzekucyjny przeciwko Beneficjentowi-Stowarzyszeniu. 

W dniu 10 listopada 2011 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu postanowił 

umorzyć postępowanie egzekucyjne wobec bezskuteczności egzekucji, poniewaŜ cały majątek 

ruchomy dłuŜnika został zlicytowany we wcześniej prowadzonych postępowaniach, konta bankowe 

nie wykazują obrotów, a ponadto występuje zbieg egzekucji sądowych z administracyjną. DłuŜnik 

nie posiada majątku nieruchomego. Wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z powodu utraty 

płynności finansowej. Jest zadłuŜony wobec wielu wierzycieli, w tym ZUS i Urzędu Skarbowego. 
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 Natomiast w stosunku do TOTAL Grupa Consultingowa S.A. w Poznaniu (Beneficjent- 

Spółka) pismem z dnia 21 czerwca 2006 r. Beneficjent-Spółka poinformował ARR S.A. w Koninie 

o rezygnacji z dalszej realizacji Projektu z uwagi na pogarszającą się sytuację finansową, 

problemy organizacyjne oraz trudności w rekrutacji uczestników. Beneficjent-Spółka nie 

poinformował ARR S.A. o postawieniu jej w stan likwidacji. Wobec rezygnacji Beneficjenta-Spółki 

z realizacji Projektu, pismem z 27 czerwca 2006 r. ARR S.A. rozwiązała z Beneficjentem-Spółką 

umowę o dofinansowanie, a następnie wezwała go do rozliczenia się z pierwszej raty dotacji. 

Wobec nierozliczenia się Beneficjenta-Spółki z ARR S.A., pismami z 11 lipca 2006 r. oraz 

4 sierpnia 2006 r. ponownie wezwano Beneficjenta-Spółkę do zapłaty nierozliczonej kwoty 

udzielonej raty dotacji. Z uwagi na fakt, iŜ Beneficjent-Spółka nie reagował na wezwania 

do zapłaty, ARR S.A. pozwem z 1 grudnia 2006 r. wystąpiła przeciwko Beneficjentowi-Spółce 

na drogę sądową i uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym przed Sądem Rejonowym 

w Poznaniu – Wydział XI Gospodarczy z 19 lutego 2007 r. sygn. akt XI GNc 621/07. Po uzyskaniu 

tytułu wykonawczego (klauzula wykonalności z 23 marca 2007 r.) ARR S.A. wystąpiła 10 kwietnia 

2007 r. do Komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z majątku dłuŜnika. W momencie 

składania wniosku o wszczęcie egzekucji, ARR S.A. nie miała jeszcze wiedzy, Ŝe Postanowieniem 

z 7 lutego 2007 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu XV Wydział Gospodarczy oddalił wniosek 

o ogłoszenie upadłości dłuŜnika, a w uzasadnieniu wskazał, m.in. Ŝe: „ogłoszenie upadłości 

i prowadzenie postępowania upadłościowego nie będzie bowiem mogło doprowadzić 

do zaspokojenia wierzycieli chociaŜby w minimalnym stopniu”. 

Postanowieniem Komornika z 29 sierpnia 2007 r. umorzono postępowanie egzekucyjne w sprawie 

z wniosku ARR S.A. z uwagi na brak majątku dłuŜnika. 

Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ARR S.A. 

skierowała do Prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez 

członków zarządu TOTAL Grupa Consultingowa S.A. w Poznaniu – Panów Tomasza 

Bendlewskiego i Pawła Olsztyńskiego przestępstwa wyłudzenia.  

20 września 2010 r. ARR S.A. otrzymała pismo Prokuratury Rejonowej w Koninie z 15 września 

2010 r. informujące o wszczęciu dochodzenia o przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu 

karnego w związku ze skierowanym zawiadomieniem. Postanowieniem z 20 grudnia 2010 r. 

Komenda Miejska Policji w Koninie umorzyła dochodzenie w przedmiotowej sprawie (zatwierdzone 

27 grudnia 2010 r. przez Asesora Prokuratury Rejonowej w Koninie). Wskutek polecenia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na powyŜsze Postanowienie ARR 

S.A. 4 stycznia 2011r. złoŜyła zaŜalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia. 29 kwietnia 2011 r. 

Sąd Rejonowy w Koninie VII Wydział Karny utrzymał w mocy Postanowienie Komendy Miejskiej 

Policji w Koninie z 20 grudnia 2010 r. o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie to jest 

prawomocne i nie podlega zaskarŜeniu. Stronom nie przysługuje teŜ kasacja. Tym samym 

postępowanie w sprawie zostało zakończone. 
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W związku z wyczerpaniem moŜliwości wyegzekwowania naleŜnych środków 

od Stowarzyszenia Inicjatyw MenedŜerskich Instytut Biznesu w Kaliszu oraz TOTAL Grupa 

Consultingowa S.A. w Poznaniu – beneficjentów ZPORR oraz biorąc pod uwagę fakt, 

iŜ postępowania egzekucyjne w tych sprawach okazały się nieskuteczne, co stanowi jedną 

z przesłanek do umorzenia naleŜności oraz zwaŜywszy na kompetencję Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do umarzania naleŜności Województwa Wielkopolskiego przekraczającej  

20-krotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie 

decyzji o umorzeniu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest wskazane i uzasadnione. 

 

 

 

 


