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Informacja pokontrolna

Nr 1/1/UDA-POKL.06.01.01-1 4-398/1 0/00

1. Numer kontroli: 1.

2. Numer projektu POKL.06.01.01- 14-3981L0, nazwa kontrolowanego proiektu ,,Nowe

kwa1ifikacje perspekt1łvą na lepsze jutro", Priorytet VI, Działanie 6.1o Poddziałanie 6.1.1'

nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00, wartość projektu: 3 946 692'30 ń, wartość

wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: I 362 20I 
'42 

zł.

3. opis projektu: Głównym celem proj ektu jest podniesienie do 28.0Ż.Ż013 r. aktywności

zawodowej 365 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku,

poptzęz wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje, pozwalające na sprawle

funkcj onowanie na rynku pracy.

Cel główny proj ektu zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

_ ułatwienie grupie docelowej proj ektu do 28.02.2013 r. wejścia 1ub powrotu na rynek pracy

poprzez objęcie formami wsparcia, obej muj ącymi m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo

pIacy. staŻe oraz szkolenial

_ kształtowanie u uczestników projektu do 28.02.Ż013 r. postaw samodzielnoŚci i akty'wności;

_ zwiększenie u osób bezrobotnych, stanowiących grupę docelową projektu' do 28.02.Ż073 t.

szans na zatrudnięnie i podniesienie atrakcyjności zawodowej poprzęz nabycie kwalifikacji

i umiejętności ułatwiających funkcj onowanie na rynku pracy;

_ umoż1iwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych 255 osobom bezrobotn)m

w ww. okresie p oprzez organizacje sta:ży zawodowych.

4. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat puhuski.

5. Adres jednostki kontrolowanej: u1. Białowiejska 5' 06-100 Pułtusk'

ó. osoby reprezentujące instytucję kontrolowaną: p. Edward Marek Wroniewski _ Starosta

i p. Andrzej Dolecki - Wicestarosta.

7. Termin kontroli: 1 1-13 kwietnia 2012 r.

8. Miejsce kontroli: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. 3 Maja 20' 06-100 Puhusk oraz

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk.

9. Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
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10.osoby uczestniczące w kontroli ze strony Instytucji Pośredniczącej II stopnia:

Maja Dzięciołowska - Specjalista ds. programów, Karolina Mozol _ Specja1ista ds. programów,

Paweł Gutowski - Specja1ista ds. programów.

11. Podstawa prawna kontroli:
_ umową nr UDA-P)KL'06.0].01-11-398/10-00, zawarta w dniu ]4 marca 20] ] r.,

- $ _' ust. 2 pkt ]0 oraz $ 15 ust' ] Porozumienicł z dnia }1 sierpnia 2007 r.

Nr SR.EFS.1/lWP/07 w sprawie dofinansowania Dziąłąnią 6.1 Poprawa dostępu do

zatrudnienia oraz wspieranie ak|łvności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI

Programu operaĘnego Kapitał Ludzki ząvĄ)ąrtego pomiędzy Zarządem |[lojewódzflła

Mazowieckiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie (z późn. zm.) w związku z art. 32

ust' ] orąz art' 27 ust. I pkt 5 ustąwy Z dnia 06 grudnia 2006 r' o zasadach prowadzenia polityki

rozwoju (Dz' U' z 2009 r' Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),

- ,,Zasady kontroli w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20]3'' z dnia

22 grudnia 201 1 r.

12. Rodzaj kontroli: planowa.

13. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby

skontrolowanych dokumentów:

Weryfikacji działń podjętych w ramach projektu dokonano na podstawie wniosku o dofinansowanie

proj ektu Po KL o sumie kontrolnejE92E-C78E-6342-517E, złożonego do IP2 w dniu 08 marca 2012

r. Dodatkowo kontro1ą objęto stopień osiągnięcia na dzień kontro1i obowiązkowych kyteriów

dostępu oraz założonego w projekcie kyterium strategicznego. Szczegółowe informacj e nt. doboru

próby skontrolowanej dokumentacji zamieszczono przy opisie każdego z obszarow.

'1,4. Zakl.es kontroli:

a) Kwalifikowalnośó i prawidłowośó ponoszenia wydatków w ramach proj ektu pod kątem ich

zgodności z zapisarni ''tr|'yĘcznych 
w zakresie lołalifikowania wydatków w ramach Po KL'';

b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu;

c) Sposób rekrutacji uczestników projektu;

d) Sposób przetwarzatia danych osobowych uczestników proj ektu (w ramach zbioru PEFS 2007);

e) Zgodność danych przekaz1łvanych we wniosku o płatnośÓ w części dotyczącej postępu

Tzeczowego orau postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realtzacji proj ek1u dostępną

w siedzibie Beneficj enta;

f) Popraiłność udzięlania zarnówień publicznych;

g) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;

h) Poprawność udokumęntowania tozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają

zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konłurencyjności;
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i) Poprawnośó udzielarria pomocy pubiicznej;

j) Poprawność realizac1i działań informacyjno-promocyjnych;

k) Zapewnienie właściwej ścieżki audfu;

1) Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

15. Ustalenia kontroli - opis zastanego stanu faktycznego podczas kontroli:

Realizację proj ektu zaplanowano w okresie od 01.03.201 1 t. do 28.02.2013 r. na podstawie umowy

o dofinansowanie proj ektu w ramach PO KL nr UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00, zawartej

w dniul4 marca 2011 r. Kontrolę p1anową proj ektu przeprowadzono w terminie 11-13 kwietnia 2012

r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy lI.3 Maja Ż0 oraz w PowiatowymUrzędzie

Pracy w Pułtusku przy ul. Nowy Rynek 3. W imieniu jednostki kontrolowanej Zespołowi

kontroluj ącemu wyjaśnień ustnych i pisemnych udzie1ał personel zarządzający oraz pozostaĘ

personel proj ektu w zakresie wykon1łvanych w projekcie cąłrności, zgodnych z. z,akresem

obowiązków.

Zgodnie z zapisami ,,Zasad kontroli w ramach Po KI" z Ż2 grudnta 2017 r', kontroli poddano

następuj ące obszary:

Prawidlowość rozliczeń finansowvch

Do dnia kontroli Beneficjent rozliczył kwotę 1 362 201'42 zł, w tym:

. 25 11'6,95 zł w ramach wniosku nr WNP-POKL.06.0 i.01- 14-398/10-01'

o 122 220,80 zł w ramach wniosku nr WNP-POKL.06.0i.01-14-398110'02'

. 363 340,26 zł w ramach wniosku nr WNP-POKL.06.01.01_14-398110-03'

. 413 636,30 zł w ramach wniosku nr WNP-POKL.06'01.01- 14-3 98/10-04'

o 437 887,11zł w ramach wniosku nr WNP-POKL.06.01.01-14-398/10-05.

Kontroli poddano zaakceptowany przez IP2 wniosek beneficjenta o płatnośó za okres od 01.09.201i

r. do 31.10.201i r. o sumie kontrolnej 4CA8-D9E9-60C2-A5DF, z którego skontrolowano wszystkie

pozyc1e wykazane w Załączniku nt 1 na łączną kwotę 4I3 636'30 zł;

Do dnia kontroli Beneficj ent roz\iczył kwotę 1 362 Ż01',42 zł, co stanowi 34,52Yo przyznanych

środków. Weryfrkacją obj ęto dokumenty księgowe na łączną kwotę 413 636,30 zł' co stanowi

30,37% środków zatwierdzonych ptzezlP2 oraz 10,48%o środków przyznanych.

W dokumentacji flnansowo-księgowej przedstawionej do kontro1i znaj dowały się oryginały

dokumentów księgowych, poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków rozliczonych

w podlegającym kontroli wniosku o płatnośó.

Bęneficient rozlicza koszty pośrednie na podstawie rzecz1rłiście poniesionych wydatków.
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Beneficjent posiada dokumentację potwiel dzającą że zamówione w ramach projektu towary

i usługi zostały dostarczone (stwierdzono na podstawie usług szkoleniowych poddanych kontroli

oraz zaklpll towarów i usług w ramach działail' informacyjno-promocyjnych, tj. ogłoszeń prasowych

i plakatów).

Dokumenty księgowe podlegające weryfikacji zostały opatrzone prawidłowym opisem wskazującym

związek z projektem, zgodnie z ,,Zasadami finansowcłnią Po KL'''
Nię stwierdzono występowania na weryfikowanych oryginałach dokumentów adnotacji

o treści informuj ącej, iż dany wydatek został przedstawiony do refundacji w ramach Programu

Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013 ltlb Programu operacyjnego ,'Zrównoważony rozwói

sehora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-20] 3 '' 
'

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji nie stwierdzono finansowania własnej działalności
jednostki kontrolowanej, a jedynie ponoszenie wydatków zwięanych z realizowanyn projektem.

Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi

w ,,Systemie realizacji Programu operaĘnego Kapitał Ludzki 2007-20] 3" '

Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego

odliczenia.

W ramach projektu nie występuj ą wydatki objęte regułami cross-financingu, wkład własny, wkład

niepieniężny, amortyzacja,leasing ani koszty związane z realizacjąprojektu inżynierii finansowej.

w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów księgowych i zapisów

w Zalączniku nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność za okres od 01.09.2011 r. do 31.10.2011

r. stwierdzono nw. niezgodności:

r W poz. od 1 do 75, od 111 do 113, od 149 do 151, od 159 do 161, od 167 do 20g

w kolumnie Kwota dokumentu netto wpisano inne wańości, niż w kolumnie Kwota
dokumentu brutto. W przypadku wydatków, które nie zawierają podatku VAT, kwota

netto powinna być równa kwocie brutto;

. w poz' 42 w ko|umnie Nr księgowy lub ewidencyjny wpisano R10/2011, podczas gdy

przedstawiony do kontroli dokument zawierał nr R100/2011;

o W poz' 72 w kolumnie Data zaplaĘ wpisano datę 20.10.2011 r., podczas gdy wyciąg

bankowy przedstawiony do kontroli zawierał datę 19.10.2011 r.;

. W poz. 106 w ramach zadania 4 Staie Beneficjent rozliczyl badania lekarskie, podczas

gdy z opisu dokumentu księgowego rłynika, że wydatek został poniesiony w ramach

zadania 5 Kursy i szkolenia' Wobec powyższego przedmiotowy wydatek na|eĘ rozliczyć

zgodnie z zamieszczonym na nim opisem;
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W poz, 176 w kolumnie Nr księgowy lub ewidenryjny wpisano R89/2011' podczas gdy

przedstawiony do kontroli dokument zawierał nr R88/2011;

W poz. 1'79 w kolumnie Nr księgowy lub ewidenryjny wpisano R88/2011' podczas gdy

przedstawiony do kontroli dokument zawierał nr R89/2011;

W poz. 182 w kolumnie Data wystawienia dokumentu wpisano datę 01.08.2011 r.'

podczas gdy przedstawiony do kontroli dokument zawiera| datę wystawienia 01.09.20l l

r.

Kwalifikowalność wvdatków dotvczącvch personelu nroiektu

W ramach przedmiotowego obszaru zweryfikowano sposób zaangażowanja osób pełniących

w proj ekcie funkcj ę personeIu zarządza1ącego oraz personelu proj ektu, tj . :

Personel zarządzający sk ladał się z:

1. Koordynatoraprojektu;

2. Asystentakoordynatoraprojektu;

3. Specjalisty ds. zamówień publicznych;

4. Ekspertakluczowego;

Pozostały personel projektu składał się z:

5. Dwóch specjalistów ds. rekutacj i;

6. Dwóch specjalistów ds. pośrednictwa pracy;

7. Specjalista ds. poradnictwa zawodowego;

8. Trzech doradców zawodowych;

9. Specjalista ds. stażu;

10. Specjalista ds. szkoleń.

Na podstawie okazanej podczas kontroli dokumentacji, któfą stanowiły: umowy c1łvilnoprawne'

dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje ustalono, iż

na ww. stanowiska zaangażowano osoby zgodnie z założeniamt wniosku o dofinansowanie proj ektu

oraz zgodnie z ,,IĘytycznymi w zakresie lłłaliJikowania wydatków w ramach Po KI" z. dnia 22

listopada 2010 r.

Podczas kontroli przedstawiono sposób wyboru osób zaangażowarlych w realizację projektu.

Ustalono, iż:

a) osoby zaangaŻowane w proj ekt na ww. stanor iskach nie wykonują innych zadanlfunkcji

w ramach projektu, nie są również zaan1azowane do pracy przy innych projektach, jak

również nie są zatrudnione w insĘtucji uczestniczącej w realizacji Po KL;

b) stawki wynagrodzeń stosowane przez Beneficjenta w ramach proj ektu nie są zawyżone

w stosunku do stawęk obowiązuiących u Beneficjenta ptzed rozpoczęciem realizacji
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projektu; inne składniki wynagrodzenia pracowników rozltczane są w wysokości usta1onej

zapisami Regulaminu wynagradzania, obowiązującego u Beneficjenta dłlżej niż 6 miesięcy

od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie;

c) w przypadku pracowników etatowych Beneficjenta, z k1ór}łni Zawańo umowy

cywilnoprawne na rea|izację zadafi w projekcie, obowiązki wynikaj ące Z umowy zawartej

w ramach projektu stanowią pracę rodzajowo różną od wykonywanej u Beneficjenta

w ramach stosuŃu pracy.

Podczas kontro1i wydatków zwięanych z zatrudnieniem persone1u projektu nie stwierdzono, na

podstawie treści podpisanych umów oraz opisów dokumentów finansowo-księgowych, wystąpienia

podwójnego fi nansowania wydatków.

Sposób rekrutacii uczestników projektu

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie proj ektu pn. ,Jllowe lołalifikacje perspektynłą na lepsze

jutro" załoŻył objęcie wsparciem 365 osób bezrobotnych, zarej estrowanych w Powiatowym

Urzędzie Pracy w Pułtusku, pochodzących z gmin wiejskich i gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk

(zamieszkiwanie uczestników projektu - w rozumieniu Kodeksu C1łvilnego - w województwie

mazowieckim stanowi obligatoryjne kr}.terium dostępu), w tym w szczególności: osób pozostających

bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy

poprzedza1ących dzień przystąpienia do proj ektu (osoby długotrwale bezrobotne), osób do 25 roku

życia, kobiet powracających oraz wchodzących po ftz pierwszy na rynek pracy po przerwie

związałtĄ z urodzeniem i wychowaniem dziecka, osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku

powyżej 45 roku życia (minimum 10% ogółu uczestników projektu, tj. 37 osób _ kĄłerium

strategiczne).

Do dnia kontro1i, zgodnie z okazaną listą uczestników, do proj ektu zrekrutowano 311 osób -

mieszkańców powiatu pułtuskiego, w t}łn 33 osoby w wieku powyżej45 roku życia.

Mając na uwadze powyższe ustalono, że Beneficjent na dzień kontroli spełnia obligatoryjne

kryterium dostępu, natomiast załoŻonę kĄ.terium strategiczne nie jest zagrożone ryzykiem

nieosiągnięcia.

Kwalifikowa1nośó uczestników projektu została oceniona na podstawie okazanej do kontro1i

dokumentacji50 uczestników projektu, wykazanych w Tabeli nr 5 Postę1l rzeczo1vy realizacji

projektu we wniosku beneficjenta o płatnośó za okes 01.09-31.10.2011 r. jako osoby, które

w przedmiotowym okesie rozliczeniowym zakończyły ,ldztał w projekcie, tj.:

- 20 osób, które ukończyły staż;

- 30 osób, które ukończyły szkolenie'
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Liczba uczestników proj ektu poddanych weryfikacj i (50 osób) starrowi 13,70% ogółu uczestników

zaplanowanych do objęcia wsparciem w ramach proj ektu (365 osób) oraz 16,08%o wszystkich

zrekrutowanych do dnia kontro1i uczestrrików projektu. Do dnia kontroli, zgodnte z przekazanąprzez

Beneficjenta listą uczestników projektu, zrekrutowano 311 osób, w tym 23I osób skierowano do

odbycia stazu zawodowego u pracodawcy oraz 80 osób skierowano na szkolęnia i krrrsy zawodowe'

W wyniku kontroli dokumentów z'więanych ze sposobem rekrutacj i uczestników projektu ustalono,

że zweryfikowani uczestnicy spełniają kryteria kwalifikowalności do proj ektu, zgodnie z zapisami

,,Szczegółowego opisu Priorytetów Programu operacyjnego Kapitał Ludzki''.

Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą kwalifikowalnośó ww. uczestników, w tym

deklaracje uczestnictwa w projekcie, zawierające w swej treści ob1igatoryjne e1ementy określone

,,Wytycznymi w ząkresie kwalifikowania wydatków w ramach Po KL" 
' 
zaświadczenia Powiatowego

Urzędu Pracy w Pułtusku o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej oraz oświadczenia uczestników

o wyrzrŹeniu zgody na przet:watzanie danych osobowych w ramach proj ektu. Ww. dokumenty zostały

oznakowane zgodnie z ,,Itytycznymi dotyczącymi oznaczania projektu w ramach Programu

operacyjnego Kapitał Ludzki '' z dnia 04lutego 2009 r.

Rekrutacj a uczęstników do proj ektu została przeptowadzona na podstawie opracowanego na

potrzeby projektu Regulaminu rea|izacji proj ektu pn. ,,Nowe lcwalifikacje perspekąnłą na lepsze

jutro '' , zatwierdzonego Uchwałą Nr 32120 1 1 Zarządl Powiatu w Puhusku z dnia 07 kwietnia 201 1

r. w sprawie zat:wierdzęnia Regulaminu realizac1i proj ektu pn. ,J'{owe lałalifikacje perspektyłą na

lepsze jutro", zmienionego nw. aktami:

- Uchwałą Nr 40/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 20lI r. zmieniającą

Uchwałę w sprawie zat:wierdzenta Regulaminu realizacji projektu pn. ,,Nowe kwalifikacje

perspektywą na lepsze jutro'';

- Uchwałą Nr 1I5lŻ0I1 Zaruądu Powiatu w Puhusku z dnia 04 pażdziemika 2011 r. zmieniającą

Uchwałę w sprawie zatłvierdzenia Regulaminu realizacji proj ektu pn. ,,Nowe kwa1ifikacje

perspekt1łvą na 1epsze jutro'';

- Uchwałą Nr 128al2011 Zaruądu Powiatu w Pułtusku z dnia 02 listopada 2011 r. zmieniającą

Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizai1i proj ekfu pn. ,,Nowe kwalifikacje

perspekĘwą na lepsze jutro'';

- Uchwałą Nr 190/2012 Zatządu Powiatu w Pułtusku z dnia 05 kwietnia Ż0I2 r. zmientającą

Uchwałę w sprawie zatwterdzenia Regulaminu realizacji proj ektu pn. ,'Nowe kwalifikacje

perspektywą na lepsze jutro''.
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Zgodnie z założentami wniosku o dofinansowanie proj ektu oraz ww. Regulaminu, proces rekutacji

składał się z następujących etapów:

a) ogłoszenie rozpoczęcia procesu rekrutacji wraz z podaniem terminu jego zakończenia na

stronie intemetowej, w ogłoszeniach zamieszczanych w prasie lokalnej otaz za pomocą

plakatów rozwieszanych na terenie powiatu;

b) Przyjmowanie fonnllarzy zgłoszeniowych w Biurze Projek1u;

c) ocena złoŻonych formularzy przez człorków Komisji ds. rekrutacji w składzie: asystent

koordynatora, dwóch specjalistów ds. pośrednictwa pracy oraz trzech doradców zawodowych

pod kątem zgodności kandydatów z załoŻonągntpąd,oce1ową proj ektu;

d) Przygotowanie przez Komisję ds' rekutacji list osób deklarujących udział w projekcie (listy

podstawowe) oraz list rezerwowych;

e) Spotkanie uczestników figuruj ących na ,,Liście podstawowej uczestników projektu''

z doradcą zawodowym w celu odbycia lozmo\Ąy wstępnej, diagnozującej potrzeby

i oczekiwania uczestnika oraz podpisanie deklaracj i uczestnictwa w projekcie.

W zwiąku z wpłynięciem do IP2 skargi dot. sposobu rekrutacj i do projektu, złożone) przez

p. Krzysztofa Edwarda Bońkowskiego właściciela firmy Bońkowski Consulting z siedzibą

w Serocku, Zespół kontrolujący podczas czynności kontrolnych na miejscu, podjął czynrrości maj ące

na celu zweryfikowanie podnoszonych w skardze zatzutow i ustalenie stanu faktycznego.

Autor skargi w swych pismach wskazuje, że rekrutacja do proj ektu pn. .,Nowe bwalifikacje

perspektyaą na lepsze jutro'' jest prowadzona z naruszeniem zasady równego dostępu do informacj i
w związku z przyjętym założeniem, że o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszen,

a informacj a o terminie rękrutacji ogłaszana jest z klótkim wyp rzedzenięm.

Czynności kontro1ne, przeprowadzone na miejscu realizacji projektu, polegające na weryfikacji

dokumentacj i merytorycznej projektu oraz rozmowie z osobami wchodzącymi w skład personelu

projektu, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie procedury rekrutacji do projektu, w tym

w szczegó1ności z: koordynatorem proj ektu, asystentem koordynatora oraz specjalistą ds. rekrutacj i
wykazały ' że rekrutacj a do projektu została przeprowadzona zgodnie z załoŻeniami wniosku

o dofinansowanie projektu oraz opracowanym na potrzeby rcalizacji projektu ,,Regulaminem

realizacji projehu".

Dokumentację mer}toryczną zweryfikowaną podczas kontro1i na miejscu pod kątem oceny sposobu

prowadzonej rekrutacj i, stanowiły w szczególności:

- ,,Regulamin realizacji projektu'' wtaz z późntejszymi zmianami;

It^ /-+'1--
ł l',ll |/l/UDA-PoKL.0ó.0|.0I-l4-398/10/00

'\ż'ę lll,l'i
8 229



Dokumentacja promocyjna, w tym wydruki ze strony intemetowej Beneficjenta oraz

dokumentacja związana z opub1ikowaniem ogłoszeń prasowych;

Lista uczęstników proj ektu;

Dokumentacja związana z prowadzoną rekrutacj ąna staŻe: formularze zgłoszeniowe, wnioski

o organizację stazu, protokoły Komisji ds. rekrutacj i, listy podstawowe uczestników projektu,

listy rezerwowe, informacje dot. zakwalifikowania do proj ektu;

Korespondencja prowadzona pomiędzy Beneficjentem a p. Bońkowskim w sprawie

prowadzonej rekrutacji do projek1u w okresie 2I '06.Ż011 r. _ 14.02.2012 r., okazana przez

Beneficjenta podczas kontroli na miejscu:

Korespondencja prowadzona pomiędzy Beneficjentem, p. Bońkowskim, p. Lewartowską

Instlucją Pośredniczącą II stopnia, Insty'tucją Pośredniczącą oraz Lnst7ĄucjąZarządzającąPo

KL, prowadzona w okresie 22.07 .201'I r ' _ 13.03.2012 r. w sprawie złoŻonej przez

właściciela firmy Bońkowski Consulting skargi dot. rekrutacji w projekcie (znajdująca się

w teczce projektu w archiwum Zespołu ds. Kontroli);

Pisemne wyjaśnienia złożone dnta 12'04.2012 r. w sprawie działan podjętych przez

Beneficjenta w odpowiedzi na skargę przedsiębiorstwa Bońkowski Consu1ting,

w szczególności działń, mających na celu wyjaśnienie i rozwięutie problemu dotyczącego

,,zasady równego dostępu do informacji''.

Po analizie dokumentacji zwięanej z naborem uczęstników do projektu ustalono, że informacj a

o miesiącach, w których miała odbyó się rekutacj a uczestników do projektu była zamieszczana

w lokalnej prasie oraz na stronach intemetowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku i Powiatowego

Urzędu Pracy w Pułtusku. ogłoszenia o dokładnych terminach rekrutacj i do poszczególnych form

wsparcia (staze i szkolenia) były zamieszczane na stronie intemetowej z krótkim wyprzedzeniem

czasow)łn. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację, potwierdzającą fakI zamieszczaria

informacji o terminie naboru uczestników proj ektu na organizowane w ramach projektu staze

zawodowe, co było głównym przedmiotem skargi p. Bońkowskiego.

Po analizie przedstawionej dokumentacji usta|ono, że:

informacja o rekrutacji na staż, która odbyla się w dniach 08-14.04.2011 r. zosta|a

zamieszczona na stronie internetowej w dniu 08,04,2011 r. o godz. 15.49;

informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 20-2l.04.20t1 r. zostala

zamieszczona na stronie internetowej w dniu 18.04.2011 r, o gołJz. 12.38i

informacja o rekrutacji na staż, która odbyla się w dniach 16-17.05.2011 r. zosta|a

zamieszczona na stronie internetowej w dniu 16.05.2011 r. o godz. 09.56;
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informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 16-1'7.06.20lI

zamieszczona na stronie internetowej w dniu 16.06.2011 r. o godz. 08,59;

informacja o rekrutacji na staż' która odbyła się w dniach 03-07 '11,20II
zamieszczona na stronie internetowej w dniu 02.11.201I r, o godz, 17.04;

informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 08-09.12.2011

zamieszczona na stronie internetowej w dniu 08.12.2011 r. o god2.09.53;

informacja o rekrutacji na staż, która odbyla się w dniach 02-04'0I'2012

zamieszczona na stronie internetowej w dniu 02.01.2012 r, o godz. 08.54;

informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 01-03'02.2012

zamieszczona na stronie internetowej w dniu 01.02.2012 r. o godz. I4.I4i

informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 05-07.03.2012 r. została

zamieszczona na stronie internetowej w dniu 29.02.2012 r. o godz. 15.59;

informacja o rekrutacji na staż, która odbyła się w dniach 02-04.04.2012 r. została

zamieszczona na stronie internetowei w dniu 22.03.2012 r, o q;od2.12.26.

Mając na uwadze powyższe, Zespól kontro|ujący stwierdzil, że informacja o konkretnej dacie

rekrutacji uczestników na staż, była w większości edycji zamieszczana na stronie internetowej

z bardzo krótkim wyprzedzeniem czasowym' w kilku prrypadkach w dniu rozpoczęcia

rekrutacji.

W dniu 12.04.2012 r. Beneficjent, na wniosek Zespołu kontrolującego, złoŹył pisemne wyjaśnienia

w sprawie działan podjętych przez Beneficjenta w odpowiedzi na skargę przedsiębiorstwa

Bońkowski Consulting, w szczególności działń, mających na celu wyjaśnienie i rozwiązanie

problemu dotyczącego ..zasady równego dostępu do informacji". Beneficjent w wyjaśnieniu

przyznaje, że ogłoszenia o dokładnych terminach rekrutacji ukaą.wały się na stronie internetowej

z krótkim wyprzedzeniem czasowym, jednakże wskazuj e jednocześnie (zarówno w formie pisemnej,

jak i podczas ro zmow z członkatni Zespołu kontroluj ącego), że przedmiotowe ogłoszenia w siedzibie

Beneficjenta oraz na drzwiach weiśqiowvch do Biula P ia

wcześniej. co jest zwyczajowo przyjęte w siedzibie PUP w Pułtusku. Ponadto personel proj ektu,

a w szczególności osoby zajmljące się rekrutac.ją informowały w siedzibie Biura Proj ektu osoby

bezrobotne oraz potencjalnych organizatorów sta'żu o terminach i harmonogramie naboru.

Wraz z wyjaśnieniem dot. sposobu upublicznienia informacji o rekrutacj i do projektu, Beneficjent

przygotował infotmacj ę nt. wskźników osiągniętych na dzień 12.04.2012 r. dot. grupy docelowej,

okeślonej w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu Po KL. Z oświadczenia wynika, Źe

skład grupy docelowej jest zgodny z załoŻeniatni projektu, natomiast odsetek osób, znajdujących się

w szczególnej sytuacj i na rynku pracy, w tym osób długotrwale bezrobotnych czy osób

r. została

r. została

r. została

r. została

r. zostala
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Zamieszkujących tereny wiejskie nie jest zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia, a nawet - w przypadku

osób niepełnosprawnych czy kobiet powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy

po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci - odsetek ten został ptzekoczony

w stosunku do zakładanego poziomu. Wykazane dane świadczą o tym, tŻ informacje o projekcie,

grupie docelowej oraz o założonych w jego ramach formach wsparcia - w takim sposobie, w jakim

upubliczniał je Beneficjent - spełniły swoją funkcj ę. Beneficjent zachował zasadę równego dostępu

do informacji, czego odzwiercied1eniem jest stopień realizacji założonych wskźników.

Zespół kontrolujący ponadto zaLlwaŻa, że Beneficjent oraz osoby wchodzące w skład personelu

zarządzającego oruz pozostńego personelu projektu, podjęły niezbędne czynności, aby informacj ę

o realizowanym projekcie rozpowszechrrió w możliwie jak najszersz1m stopniu (ogłoszenia prasowe.

dystrybucj a plakatów, informacja na stronach intemetowych, informacja wywieszona w siedzibie

Beneficjenta oraz w siędzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, informacja ptzekazywana

ustnie przez pracowników PUP w Pułtusku podczas spotkań z osobami bezrobotnymi). Należy

zaznaczyć, że udział w projekcie współfinansowanym z EFS w ramach Po KL' skierowanym do

osób pozostających bez zatrudnienia, jest dobrowolny, natomiast chęć uczestniczenia

w przedsięwzięciu tego Ępll zgłaszają osoby pozostające bęz zatludnienia, które wyrażają chęć

zdobycia doświadczenia zawodowego lub zdobycia/uzupełnienia kwa1ifikacji zawodowych oraz są

akt}łvnę w dąŹeniu do zmiany swej s1.tuacji jako osoby bezrobotnej. Jedyny zarzut, przedstawiony

w skardze zgłoszonej przez flrmę Bońkowski Consulting, z którym naleĘ się zgodzić, to brak

dochowania należytej staranności w informowaniu o rekrutacji do projektu w drodze

publikowania - ze zbyt krótkim wvprzedzeniem czasowvm - na stronie internetowej informacji

o rekrutacji (zarówno na st ż, jak i na szkolenia i kursy zawodowe)' Przedmiotowe informacje

pojawiały się na stronie Z kótkim wyprzedzeniem, niejednokrotnie w dniu rozpoczęcia

przedmiotowych rekrutacji. Niemniej jednak, nie można zgodzić się z zarzltem Skarżącego, iż

wobec wyżej stwierdzonych faktów, zasada równego dostępu do informacji nie została zachowana,

gdyż jak wskazano wcześniej _ nie był to jedyny przekaz inforrnujący o przedmiotowej rekrutacji,

skierowany do osób bezrobotnych, potencjalnie zainteresowanych uczęstnictwem w projekcie.

Zespół kontroluj ący zgadza się również z wyj aśnieniem Beneficjenta w kwestii przyj ętych

w projekcie zasad rekrutacj i (zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie proj ektu PO KL oraz

,,Regulaminem realizacji projelrtu") odnośnię kr}terium kolejności zgłoszeń jako stosowanego

sposobu przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Zmiana kryerium

i wprowadzenie innych kry.teriów oceny budziłaby, co wskazuje Beneficjent i z czym zgadza się

Zespół kontro1ujący, wątpliwości zainteręsowanych co do bezstronności osób oceniających

wnioski/formularze zgłoszentowe czy sposobu oc ernaria złożonych wniosków.
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W obliczu powyższego, Zespół kontrolujący ustalił, ze rekrutacja do projek1u pn . ,,Nowe kwalifikacje

perspelctyva na lepsze jutro" została przeprowadzona zgodnie z załoŻeniani wniosku

o dofinansowanie proj ek1u Po KL oraz zapisami ,,Regulaminu realizacji projektu''. Po ana1izię

okazanej dokumentacj i oraz po przeprowadzonych rozmowach z personelem zaangaŻowanym do

projektu ustalono, że sposób rekrutacj i zapewnia równy dostęp do wsparcia osobom bezrobotnym,

wpisuj ąc;łn się w założenia grupy doce1owej proj ektu. Stopień osiągnięcia założonych wskaŹników

dot. grupy docelowej projektu wskazuj e na to, że dostęp do projektu nie był nierówny czy

zminimalizowany dla osób znajdujących się w szczególnej s1'tuacji na rynku pracy, do których

w głównej mierze skierowany jest proj ekt, a osoby takie stanowią zdecydowaną większośó

uczestników projektu.

Snosób przetwarzania danych osobowvch uczestników nroiektu

Przedmiotowy obszar sprawdzono na podstawie wytypowanej do kontroli 5O-osobowej grupy

uczestników projektu, której szczegółowy opis znajduj e się w pkt 4.1 Listy sprawdzającej w części

dotyczącej kwalifikowalności uczestników proj ektu. Wybrana do kontro1i grupa osób biorących

udział w projekcie posiadała oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na

przetwatzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi ,,LYytycznymi w ząlłesie

kwalifikowania wydatków w rąmach Po KL'' oraz ,,Zasadami finansowania Po KL''.lmieme

upowźnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiadają osoby

zaangaŻowanę do proj ektu, mające dostęp do danych osobowych uczestników projektu. Do kontroli

okazano ,'Rejestr osób upoważnionych do zbiorów danych osobowych Stąrostwo Powiatowe

w Pułtusku'' ' w części którego znajdują się wyodrębnione pod numerem 124 (od numeru l24a do

numeru 124u) upoważnienia lrydane osobom, zaangaŻowanym w realizację projektu. okazany do

wglądu dokument wskaz}.wał imiona i nazwiska osób, któĘ,Tn wydano przedmiotowe upoważnienia

oraz daty nadania i termin obowiązywania otrzymanych uprawnień.

Zgodnie Z ustnym oświadczęniem p. Agaty Łojek _ Specjalisty ds. zamówień pub1icznych -

przetwarzane przez Beneficjenta dane osobowe uczestników projektu są wykorzyst)nvane wyłącznie

wce1uudzieleniawsparciairealizacjiprojektupn.,JVowekwalifikacjeperspekąłłąnalepszejutro".

Beneficjent przekazał dane osobowe uczestników projektu następującym instytucjom:

- firmom szko1eniowym, organizuj ącym i ptzeprowadza1ącym zaplanowane w ramach projek1u

kursy, celem wykup ierria przez nich polisy ubezpieczeniowej d1a uczestników projektu;

- pracodawcom,którzy orgu:lizowali sta'ż dla uczestników projektu.

Powierzenie danych osobowych uczestników proj ektu nastąpiło bez podpisywania odrębnych

umów o powierzenie przetwarzania danych osobowychn a weryfikacja umów zawieranych

z wykonawcami określonych w projekcie działań nie wykazała zapisów w przedmiotowym
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zakresie. W wyniku rozmowy przeprowadzonej z p. Łojek oraz po analizi'e zapisów przykładowej

umowy' zawartej z wykonawcą kursu ,,Prawo jazdy kat. C", wybranego w drodze postępowania

przeprowadzonego w trybie przetatgn nieograniczonego, stwierdzono, iż zgodnie z $ 11 umowy,

integralną częścią dokumentu stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której to

Beneficjent zaznacza' iŻ: ,,Wykonawca zobowięuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych

W odniesieniu do przetwarzasia danych osobowych uczestników projektu odbywaj ących staŹe

ustalono, iż Beneficjent przekazywał pracodawcom dane osobowe, które są wymieniane w treści

umowy o organizację stażu, natomiast żaden paragraf wskazanego dokumentu nie traktuje

o powierzeniu danych osobowych uczestników projektu podmiotom organizującym przedmiotową

formę wsparcia. Paragtafy umów na organizację staży nie odnoszą się również do żadnego

dokumentu, który regulowałby postępowanie w przedmiotowym zakresie.

Zapisy $ 20 ochrona danych osobowycł umowy o dofinansowanie projektu w ramach

Programu Operacyjnego Kapital Ludzki' zawartej w dniu 14 marca 20"1'l r.' pomiędzy

Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Powiatem

Pultuskim, jednoznacznie wskazują, tż - zgodnie z pkt 8 przedmiotowego paragrafu -

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji

Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzania danych osobowych podmiotom

wykonującym zadania zlłiązane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu (...) pld

EAIUIlkipm:

- uzyskania pisemnej zgody InsĘtucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia)'

- zawarcia umowy powierzania danych osobowych z podmiotem wykonującym zadania na

rzecz projektu w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami $ 20.

Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek Beneficjent, przed powierzeniem innym

podmiotom pelnomocnictwa w zakresie przettvarzania danych osobowych uczestników

projektu, nie wystąpil do IP2 o zgodę na powierzenie danych osobowych podmiotom

rrykonującym zadania rwiązane z rea|lzacją projektu. Nie zawierano również oddzielnych

umów na przetwarzanie przedmiotowych danych.

Przedstawione do kontroli dokumenty zostały oznakowane zgodnie z ,'l|yĘcznymi dotyczącymi

oznaczania projehów w ramąch Po KL'' z dnta 04lutego 2009 r.

Ponadto, podczas kontroli na miejscu, weryfikacji podlegała poprawnośó danych przekazanych do

IP2 na formularzu PEFS z danymi zgromadzonlmi w wersji papierowej przez Beneftcjenta

zweryfikowano na podstawie okazanej dokumentacji 50 uczęstników projektu, któtzy zostali
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wykzani w Tabe1i nr 5 wniosku beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. jako osoby,

które w przedmiotowym okesie rozliczentowym zakoirczyły udział w projekcie'

Po ana|izie danych przekazanych na formularzu PEFS' będącym załącznikiem do wniosku

beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. i porównaniu ich z dokumentacją

papierową stwierdzono nw. rozbieżności:

- w przypadku p. Skowronka Marka w formularzu PEFS widnieje błędna data

prrystąpienia do projektu' t:. 27.07.20lI r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa

w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.; ponadto popełniono tzw. ,,literówkę''

w nazwisku uczestnika (Skoworonek zamiast Skowronek);

- w przypadku p. Piotrowicza Tomasza w formularzu PEFS widnieje błędna data

przystąpienia do projektu, ti. 27 '07 '2011 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa

w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.;

- w przypadku p. Ciecierskiego Mariusza w formularzu PEF'S widnieje błędna data

przystąpienia do projektu' ti. 26.07.2011 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa

w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.; ponadto w formularzu PEFS widnieje błędny

poziom wykształcenia uczestnika (ponadgimnazjalne), podczas gdy w formularzu

zgłoszeniorrym uczestnik zadek]arowal, że posiada wykształcenie pomaturalne;

- w prrypadku p. Sitka Arkadiusza w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia

do projektu, tj. 25.07.2011 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa

w projekcie widnieje data 05.08.2011 r.; ponadto w formularzu PEFS widnieje błędny

poziom wykształcenia uczestnika (ponadgimnazjalne), podczas gdy w formularzu

zgloszeniowym uczestnik zadeklarowal, że posiada wykształcenie pomaturalne;

- w przypadku p. Gill Barbary w formularzu PEFS błędny poziom wykształcenia uczestnika

(ponadgimnazjalne), podczas gdy w formularzu zgłoszeniowym uczestniczka

zadeklarowała, że posiada wykształcenie wyższe;

- w przypadku p. Sieńkowskiej RenaĘ w formularzu PEFS widnieje błędna data

prrystąpienia do projektu' tj. 28.04.2010 r., podczas gdy uczestniczka prrystąpiła do

proj ektu 28.0 4.20I1r.;

- w prrypadku p. Kuźmińskiego Roberta podczas wprowadzania danych do formularza

PEFS popełniono tnv. ,,literówkę'o w nazwisku uczestnika (Kuźminński)'
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Zgodność danvch przekaz\,wanvch we wniosku o platność w cześci dofYczacei postępu

rzeczowego oraz Dostepu finansowego z dokumentacią dotvczacą realizacii proiektu dostępną

w siedzibie Beneficjenta

Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatnośó w części dotyczącej postępu lzęczowego

oraz postępu finansowego z dokumentacj ą dotyczącąrealizacji projektu dostępną w biurze projektu

sprawdzono na podstawie postępu lzeczowęgo rea|izacji projektu, wykazanego w Tabeli 5 _Postęp

rzeczowy realizacji projektu wybranego do kontroli wniosku beneficjenta o płatność za okres od

01.09.2011 r. do 31.10.2011 r.

Konholi poddano zapisy dotyczące:

- Zadania I Zarządzanie proj ektem,

- Zadania 2 Rekrutacj a i pośrednictwo pracy,

- Zadartia 3 Poradnictwo zawodowe.

- Zadania4 Staże,

- Zadanta 5 Kursy i szkolenia.

W w1niku ana1izy dokumentacji projektowej stwierdzono, iż opisy poszczegó1nych zadań, wykazane

w postępie tzęczowm kontrolowanego wniosku o płatnośó, znajdują odzwierciedlenie

w podejmowanych przez Beneficjenta działaniach, poza uchvbieniami stwierdzonymi w stosunku

do zapisów Zadania 5 Kursv i sz.kolenia.

Zapisy postępu Izeczoylego w zakresie Zadanta 5 wskazuj ą iż w okesie od 01.09.2011 r. do

31.10.2011r.:

- udział w projekcie rozpoczęła jedna osoba (mężczyzna),

- udział w projekcie zakończyło 30 osób (10 kobiet i20 męŻczyzn),

- ldział w projekcie przetwał 1 męŻczyzna.

Zgodnie Z ustnym oświadczeniem Beneficjenta, na wykazaną w opisie grupę 30 osób składali się

uczęstnicy następujących szkoleń:

I. ,,Wizażysta z elementami sty1izacji paznokci oraz ptzedłuzuttem i zagęszczaniem rzęs''.

2. ,,Kurs kwalifikacj i wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy''.

3. ,,Kurs kierowcy prawa jazdy - kat. C".

[:9łid"hventacji szkoleniowej wykazała, iż w Tabeli nr 5 wniosku o płatnośó za okres

J-) ol.rĘzoth r. do 31.10'2011 r., tylko 20 osób (uczestników szkoleń: ,,WizaŻysta z elementami

stylizacji paznokci oraz ptzedłlżaniem i zagęszczaniem rzęs'' i ,'Kurs kierowcy prawa jazdy - kat.

C'') zakończvło udział w projekcie w wykazanvm . Pozostałe 10 osób,

uczestników kursu ,,Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy", zakończyło szkolenie

wraz z datąpodejścia do testu kwalifikacyjnego, który odbył się w dnfu 20 '12'201 1 r. Reasumując,

kurs, który ukończyło 10 uczestników projektu, rzecz}łviście odbył się w terminie od 04.10.2011 r.

ó |))) 
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do 31.10.2011 r., natomiast sam test kwalifikacyjny będący uwieńczeniem szkolenia -

przeprowadzono w dniu 20.12.2011 r.

W związku z zaistniaĘm, a także z uwagi na zapisy aneksu Nr 1 do umowy Nr 148/2011'

zmieniającego termin realizacji usługi uznaje się, iź przedmiotowe szkolenie faktycznie

zakończyło się w grudniu 20L1 r', nie zaś - iak wvkazano w postępie rzeczowrym

wervfikowanego wniosku o nłatność - w okresie wrzesień - październik 2011 r.

W odniesieniu do danych przekazywanych we wniosku o płatnośó w części dotyczącej postępu

rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną

w siędzibie Beneficjenta, w zakresie opisu Zadania 5 Kursy i szkolenia Zespół kontrolujący wnosi,

by Beneficjent w przedmiotowym obszarze wskazywał nanvy konkretnych kursów, w ramach

których wykazuje ilość uczestników rozpocrynających lub kończących udział

w projekcie. Zespół kontrolujący ustalił nazrłY kursów opierając się na ustnym oświadczeniu

Beneficjenta oraz weryfikując przekazany do kontroli ,,Harmonogram udzielonego wsparcia

uczestnikom szko|enia'', natomiast brak podobnego dokumentu nie pozwoliłby na skuteczne

zidentyfikowanie kursów, prześledzenie ich przebiegu oraz weryfikację ilości osób' które braĘ
w nich udział.

W odniesieniu do zapisów dotyczących przerwania udziału w projekcie iednei osoby. Beneficjent

w dniu 13.04.2012 r. złożył pisemne oświadczenie, według którego p. KrzysŻof Kucharczyk od dnia

08.08.2011 r. do dnia 12.09.201l r. był uczestnikiem projektu, jednak ze względu na chęć

przystąpienia do innego projektu zrezygnował z uczestnictwa w kursie ',Kwalifikacja wstępna na

przewóz rzeczy''. Na wolne miejsce, do udziału we wskazanym kursie, skierowano p. Pawła

Przewłockiego, który przyst@ił do projektu w dnfu 22.09.2011 r. i rozpocz{ szkolęnie z dniem

04.10.2011 r. Zgodnie z ustnym oświadczeniem Beneficjenta, p. Krzysztof Kucharcryk nie

skorzystał z żadnej zalożonej we wniosku o dofinansowanie formy wsparcia, niemniej jednak

wykazano go w zlożonym przez Beneficjenta formularzu PEFS.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, w której osoba podpisuje deklarację uczestnictwa

w projekcieo lecz nie dochodzi do rozpoczęcia przez nią udzialu w pierwszej formie wsparcia,

oferowanej w ramach projektu i nie zostaĘ poniesione wydatki w zrviązku z jej uczestnictwem

w projekcie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Jnstrukcji łłypełniania Formularza PEFS
2007 dla Po KL", dane takiego uczestnika nie są wykazywane w ramach systemu

sprawozdawczości Po KL.
Ponadto, przedstawiony w Tabeli nr 5 wniosku beneficjenta o płatność za okes 01.09-31.10'2011 r.

dot' Zadań nr 1-5 został zweryfikowany podczas kontro1i postępu finansowego (dot. zapłaty

wynagrodzeń persone1u projektu), natomiast dane przedstawione w opisie Zadania nr 4 i 5

w odniesieniu do liczby uczestników, zostały zweryfikowane podczas kontro1i obszaru zńązanego
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z kwa1ifikowa1nością uczestników projektu oraz sposobem ich rekrutacji. Nie stwierdzono

rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w Tabe1i nr 5 przedmiotowego wniosku

a dokumentacją znajdującą się u Beneficjenta.

Reasumuj ąc naleŹy stwierdzió, że Beneficjent rea1izuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji

projektu i postępem rzeczowrr: wykazanym we iłniosku o płatnośó. Jednocześnie Zespół

kontrolujący ustali|o że Beneficjent uaktualniając wniosek o dofinansowanie projektu

w związku z powstaĘmi oszczędnościami i zgodą IP2 na przeznaczenie ich na organizację staĘ

dla 30 osób oraz szkolenia dla 10 osób' nie uaktualnil danych doĘczących liczby uczestników

projektu w poszczególnych zadaniach, w związku z czym dane liczbowe zawafte

w harmonogramie realizacji projektu są nieaktualne.

Poprawność udzielania zamówień pubIicznvch

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie proj ektu PO KL, organizowane w ramach projektu

kursy i szkolenia rea1izowane będą przez jednostki szkolące, wybrane zgodnie z Ustawą Prawo

Zamówień Publicznych z dniaŻ9 stycznia 2OO4 r. (Dz'U' zŻ01O r. Nr l l3 p- :r:ę rfu
Beneficjent planuje przeszkolic l10 osób w l1 grupach szkoleniowych w ramhch *s #ł'oleń.

których tematykę wybrano na podstawie diagnozy zapotrzebowania na za'wody i specjalności na

lokalnym rylku pracy oraz uwzględniając potrzeby szko1eniowe bezrobotnych. ZałoŻono

organizację następuj ących kursów:

1. opelatorkoparko-ładowarki,

2. Księgowość z obsługą komputera oraz programu płatnik _ poziom podstawowy.

3. Kurs kierowcy prawa jazdy - kat. C.

4. WizaŻysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłuŻaniem i zagęszczaniem rzęs.

5. Kurs kwa1ifrkacji wstępnej na przewóz rzeczy.

6. Pracownik ftzycznej ochrony osób i mienia na licencję I stopnia.

7. obsługa komputera i kasy fiskalnej.

8. Kurs kierowcy prawa jazdy kat. CE.

9. Kurs nauki języka angielskiego.

10. Pracownik obsługi kadr i płac.

1 1. Operator maszyn CNC numerycznie sterowanych.

Do kontroli wybrano zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na organizację

i przeprowadzenie kursu ,,Prawo j azdy kat. C'', któIego uczestnicy zakończyli udział w projekcie

w okesie rozliczeniowym kontrolowanego wniosku o płatnośó (wrzesień _ paździemik 2011 r.)'

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, Że Zamawiający (Powiat puhuski) nie posiada własnych

wewnętrznych procedur dotyczących przeprowadzania zamówień pub1icznych. W obliczu
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Zaistniałego wniesiono do Beneficjenta o złoŻenie dodatkowych wyjaśnień' W dniu 13.04.2012 r.,

p. Agata Łojek - Specjalista ds. zamówień publicznych - złoŻyła pisemne oświadczenie dotyczące

sposobu udzielania zamówień w projekcie pn. ,,Nowe kwalifikacje perspekt1.wą na lepsze jutro''.

Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami w Starostwie Powiatowym w Pułtusku obowiązują trzy

zarządzenia dotyczące udzie1ania zamówień pub1icznych:

ż Zarządzenie Nr 5/2008 Starosty Puhuskiego z drua 23 stycznia 2008 r. w sprawie zasad

stosowania przez Dyrektorów Wydziałów StaroStwa Powiatowego w PuŁusku ustawy Prawo

zamówień publicznych;

ż Zarządzenie Nr 2612011 Starosty Pułtuskiego z dnta 23 marca 2011 r. w sprawie

wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekłaczającej

w1rażonej w złotych równowarlości 14 000,00 euro;

ż Zarządzente Nr 6/201 0 Starosty Puhuskiego z dnia 29 stycznia 201 0 r. w sprawie uchwalenia

regulaminu pracy komisji przetargowej.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 regu1ują zasady udzielania zamówień, e Zamawlal ącym

jest Starostwo Powiatowe w Puhusku jako jednostka orBanizlcyjS llwi ego. Nie ma

natomiast wyodrębnionych procedur regulujących rpo.ou -$#ółnlo#
publicznych, gdzie zamavnającym jest Powiat Pułtuski.

We wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówień, które wynikaj ą z zapisów wniosku

o dofinansowanie proj ektu pn. ,,Nowe kwalifikacj e perspektyłvą na lepsze jutro'' 
' Zama'wiającym jest

Powiat Pułtuski (ako Beneficjent). Natomiast organem reprezentującym Powiat Pułtuski jest Załząd

Powiatu w Puhusku. Zatem zamówienia publiczre, które udzielane są w ramach realizowanego

projektu, oparte są o zasady wynikaj ące z ustawy z dnia 29 stycznia Ż004 r. _ Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr ll3, poz. 759, z późn. zm.). Zgodnie z dalszą treścią oświadczenia

p. Agata Łojek - Specjalista ds. zamówień publicznych w drodze ptzeprowadzania postępowania

opiera się na dokumentach wymienionych w pkt. 1 i 2, z tą różnic4 że wszystkie decyzje

w pierwszej kolejności akceptowane są plzez Koordynatora projektu (nie zaś przez Dyrektora

Wydziału), a następnie przez Zarząd Powiatu w Pułtusku (nie zaś przęz Samego

Starostę/Wicestarostę Powiatu).

Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie pub1iczne w trybie

przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu ,,Prawo jazdy kat. C'',

przebiegało zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych (Dz. U' z 2010 r' Nr 1l3, poz. 759,

z późn. zm.)-

Dokumenty, podlegające weryfikacji w ramach niniejszego obszaru, zostały wskazane w ,,Liście

sprawdzającej do przeprowcdzenia kontroli na miejscu projektu w ramąch Po KL", stanowiącej

Zalącznik do niniej szej lnformacji.

zamowlen
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Poorawność stosowania zasadv konkurencviności

obszar nie dotyczy kontrolowanego projektu. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych'

Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przvnadku wvdatków" do którvch nie

maią zastosowania zapisv ustawy PZP i zasadv konkurencviności

Obszar nie dotyczy kontrolowanego projektu.

Poprawność udzielania nomocv nublicznei/pomocy de zrinittrrb

Obszar nie dotyczy kontrolowanego proj ektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie proj ektu

Beneficjent nie zaplanował działań z zakresu pomocy publicznej.

Prawidłowość realizacii działań informacvino-promocvinvch

Poprawnośó realizacji działań informacyjno _ promocyjnych w projekcie zweryfikowano na

podstawie dokumentacji sporządzonej w okresie od dnia rozpoczęcia realizacjt projektu, tj. od

01.03.201 1 r. do dnia kontroli, tj. do dnia 1'1.04.2012 r.

W ramach działań promocyjnych Beneficjent przeprowadził aki1ę informacyjno-promocyjną

poprzez:

- zamieszczartie ogłoszeń o rea|tzacji proj ektu oraz rekrutacj i do proj ektu na stronie

intemetowej Starost\ła Powiatowego w Pułtusku www.starostwopultusk.org.pl oraz

www.Stalostwopu1tusk.bip.org.p1oraz na stronie intemetowej Powiatowego Urzędu Pracy

w Pułtusku www.pup.pultusk'pl;

_ zamieszczanie ogłoszeń o rcalizacji projektu w prasie loka1nej: ,,Pułtuskiej Gazecie

P ow i at ow ej'',', Ty go dni ku P uł tus kim'' or az', Kur i e r z e P ułtus kim'' ;

_ dystrybucj ę na terenie powiatu plakatów informuj ących o realizacji projektu.

W w1łriku czyrrrrości kontro1nych ustalono, że wydatki poniesione na działania informacyjno'

promocyjne są zgodne z załoŻęniami wniosku o dofinansowanie projektu. W pomieszczeniach,

w których podejmowane są czynności związane z realizacją projektu, znajdrlją się plakaty

informujące o projekcie, w b,rn w szczególności umieszczone na drzwiach wejściowych do ww.

pomieszczeń oraz na szafach, w których przechowywana jest dokumentacja projektowa.

Ponadto, wg ustnego oświadczenia p. Agaty Łojek _ specjalisty ds. zamówień publicznych,

w miejscach realizacji szkoleń i staży znaj duj e się oznakowanie informuj ące o realizacji projektu

i współfinansowaniu danej formy wsparcia z EFS.
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Przedstawione do kontroli materiały infomacyjno-promocyjne zostały oznakowane zgodnie

z,,WyĘcznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Po KL'' z 04 lutego 2009 r.

Zanewnienie właściwei ścieżki audvtu

Skontro1owane obszary proj ektu pn. ,,Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro'' zostały

udokumentowane w sposób pozwa|ający na prześledzenie ,,ścieżki aud1tu'', tj. poszczegó1nych,

następuj ących po sobie cz}nności i procesów, służących właściwej i skutecznej realizacji proj ektu.

Sposób prowadzenia i archiwizacii dokumentacii proiektu

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że dokumenty projek1owe gromadzone są

w oznakowanych segregatorach, a następnie przechow1łvane w zamykanych szafach, znaj duj ących

się w biurze projek1u _ pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, mieszczącego się

przy ul. Nowy Rynek 3.

Dokumentacja projek1owa jest gromadzona i przechowywana zgodnie z zasadamt okeślonymi

W1tycznymi Po KL oraz zgodn|e z okazanym do kontroli dokumencie pn. ,,Sposób wykoryłuania

i zasady nądzorowania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Puhusku",

ustanowionym ZatządzeniemNr 34l201l Starosty Puł1uskiego z dnia 14 kwietnia 201 1 r. w sprawie

Sposobu wykon}łvania i zasad nadzorowania czynrości kancelaryjnych w Starostwie Powiatow),rn

w Puhusku. Ponadto okazane do kontroli Zarządzenie Nr 11/99 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 |ipca

1999 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwię Powiatowym w Pułtusku okeśla sposób

przechowywania oświadczeń pracowników o Zacho\^/aniu w tajemnicy treści danych osobowych,

z którymt zapozna1ąsię w toku pracy.

Dokumentacja dotycząca projektujest przechow1.wana w sposób zapewniający dostępnośÓ, poufność

i bezpieczeństwo. Wszystkie dokumenty, które podlegały weryfikacj i zostały oznakowane zgodnie

z,,'tr|'yĘcznymi dotyczącymi oznaczanią projektu w ramach Programu operacyjnego Kapitał

Ludzki " z dnia 04 lutego 2009 r. W zakresie sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji

projek1u nie stwierdzono nieprawidłowości.

16. Stwierdzone uchybieniahłeprarłidłołłośei:

W obszarze: Sposób rekrutacii uczestników proiektu

Po analizie dokumentacj i mer1.torycznej, związanej z prowadzoną w projekcie rekrutacj ą Zespół

kontrolujący stwierdził, Źe Beneficjent nie dochował szczególnej staranrrości dotyczącej terminu

zamieszczania na stronie internetowej informacj i o rekutacji na Sta]ż (analogiazna s'Ąl]acja dotyczy

prowadzonej rekutacji na szkolenia i kursy zawodowe), tj. w ramach kilk-u edycji naboru informacja

o dokładnej dacie rekrutacj i zamieszczanabyła w dniu rozpoczęcia przedmiotowych rekrutacji.
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Mając na uwadze powyższe, Zespół kontrolujący ustalił, że przedmiotowa S}tuacja mogła wpłynąó

na natuszenie zasady równego dostępu do informacj i.

Podczas kontroli na miejscu ustalono, że ogłoszenia o dokładnych terminach rekutacj i ukazyrłały

się na stronie intemetowej z kótkim wyprzedzeniem czasowym, jednakże z pisemnego wyjaśnienia

Beneficjenta oraz ustnych lłyjaśnień personelu projektu wynika, Źe orzedmiotowe ogłoszenia

w siedzibie Beneficienta oraz na drzwiach weiściowych do Biura Projektu zamieszczano około

t)'godnia wcześniej. co jest zwvczajowo przyjęte w siedzibie PUP w Pułtusku. Ponadto persone1

projektu, a w szczególności osoby zajmujące się rekrutacją informowały w siedzibie Biura Projektu

osoby bezrobotne oraz potencja1nych organizatorów stażu o terminach i harmonogramie naboru.

Przedstawione przez Beneficjenta dane dot' osiągniętych wskźników dot' grupy docelowej

świadczą o tym, iż informacje o projekcie, grupie docelowej oraz o założonych w jego ramach

formach wsparcia - w takim sposobie, w jakim upubliczniał je Beneficjent - spełniły swoją funkcj ę.

Beneficjent zachował zasadę róiłnego dostępu do informacji, czego odzwierciedleniem jest stopień

r ea|izacji załoŹonych wskźników.

Mając na uwadze powyższe, Zespół kontro1ujący nie stwierdził wystąpienia nieprawidłowości

w przedmiotowym zakresie. Niemniej jednak, Zespół kontrolujący zaleca i zobowiązuje

Beneficjenta do dokładania większej staranności podczas wykonywania crynności, rwiązanych

z zamieszczaniem informacji o rekrutacji na stronie internetowej w terminie, który nie będzie

budził wątpliwości, co do możliwości zapoznania się z przedmiotowymi informacjami przez

potencjalnie zainteresowane osoby przez rozpoczęciem przedmiotowej rekrutacji' Zespół

kontrolujący za|eca prryjęcie oraz stosowanie w praktyce zalożenia - zarówno

w opracorr1rvanych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z EF'S

regulaminach, jak i w innych dokumentach, regulujących sposób postępowania w przypadku

prowadzenia rekrutacji - aby ujednolicony zosta| i zostal wyraźnie wskazany sposób

informowania o przedmiotowych rekrutacjach, np' poprzez zam|eszczanie ogloszeń

z wyprzedzeniem 7-dniowTm zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie jednostki

realizującej daną formę wsparcia oraz na stronie internetowej Ejśd!!il<orłrylq-9ząde. Ponadton

zdaniem Zespolu kontrolującego wskazane byłoby informowanie potencjalnych uczestników

projektu, np. poprz€z zamieszczenie informacji w siedzibie i na stronie internetowej,

w przypadku konieczności ustalenia konkretnei datv rozpoczecia rekrutacii w terminie

p!iźn!gjs4!q, o zwyczajowo przyjętym rozrłiązaniu rozpocrynania procesu rekrutacji

w pierwszych dniach danego miesiąca. Jednocześnie, za|ecane rozwiązanie ulatwi prześledzenie

,,ścieżki audytu'', tj. poszczególnych, następujących po sobie czynności i procesów, slużących

właściwej i skutecznej realizacji projektu.

' ^łr' l/lĄJDA-PoKL'06.0l.0l-l 4-J98/l0/00
A"I IW

tT-

/( ,f
<'f- r*

'Żl z'Ż9 uJ



Wobec powyższego' wnoszę o ustosunkowanie się Beneficjenta do zaproponowanych przez

Zespół kontrolujący działań usprawniających w zakresie rekrutacji uczestników do projektu

i przekazanie przedmiotowej informacji w terminie 14 dni od daĘ otrzymania niniejszej

Informacji.

Zgodność danvch przekazvwanvch we wniosku o Dłatność w cześci dotYczacei DosteDu

rzeczowego oraz posteou finansowego z dokumentacią dotYczącą realżacii Droiektu dostępną

w siedzibie Beneficienta

1. W wyniku weryfikacj i obszaru stwierd zono, iŻ opisy Zadania 5 Kursy i szkolenia, wykazane

w postępie rzeczowym wniosku o płatnośó za okres 01.09.2011 r. do 31.10'2011 r., nie w pełni

znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych przez Benefi cj enta działaniach.

Analiza dokumentacji szkoleniowej wykazała, że tylko 20 na30 osób, wskazanych w Tabeli nr

5 kontrolowanego wniosku o płatność, zakończyła udział w projekcie w wykazan}łn okresie

rozliczeniowym. Są to uczestnicy szko1eń: ,'Wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz

przedłuŻaniem i zagęszczaniem rzęs'' i ,,Kurs kierowcy pra:wa jazdy - kat' C''. Pozostałe 10

osób, uczestników kursu ,,Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy", zakoilczyło

szkolenie wtaz z datąpodej ścia do testu kwalifikacyjnego, k1óry odbył się w dniu 20.1'2.201'I r.

(kurs rzecz1łviŚcie miał miejsce w dniach 04.10.2011 r. do 31.i0.2011 r., natomiast sam test

kwa1ifikacyjny - będący uwieńczenięm szkolenia - przeprowadzono w dniu 20.12.2011 r'\.

W związku z faktem, iż test końcowy kursu odbył się w grudniu 2011 r. Beneficjent błędnie

sformułował zapisy postępu rzeczowogo Zadarlta 5 Kursy i szkolenia w zakresie ilości osób'

które zakończyły udział w projekcie.

W zawiązku z zaistniaĘm Zespół kontrolujący wnosi o dokonanie korekty opisu Zadania 5

Kursy i szkolenia z uwzględnieniem w/w uwag oraz złożenie poprawionego wniosku

beneficjenta o płatność za okres do 01.09'2011 r' do 31.10.2011 r. w terminie 14 dni od daĘ

otrrymania niniejszej Informacji.

2. W odniesieniu do zapisu w Zadanhl 5 Kursy i szkolenia, dotyczącego Drzerwania w proiekcie

udziału jednei osoby. Beneficjent w dniu 13.04.2012 r. złoŻył pisemne oświadczenie, według

którego Pan KrzysŹof Kucharczyk od dnia 08.08.2011 r. do dnia 12.09.2011 r' był uczestnikiem

proj ektu, jednak ze względu na chęć przystąienia do innego projektu zrezygnował

z uczestnictwa w kursie ,,Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy". Na wolne miejsce, do

udziału we wskazanym kursie, skierowano p. Pawła Przewłockiego, który przystąpił do projektu

w dntu 22'09.2011 r. i rczpoczĄ szkolenię z dniem 04.10.20Il r. Zgodn|e Z ustnym

oświadczeniem Beneficjenta p. Krzysztof Kucharczyk nie skorzystał z żadnęj załoŻonej we

,Jń ttt'i 
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3.

4.

wniosku o dof1nansowanie formy wsparcia, niemniej jednak wykazano go w złożonym przez

Beneficj enta formularzu PEFS.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, gdy uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa

w projekcie, lecz nie dochodzi do rozpoczęcia przez niego udziału w pierwszej formie

wsparcia oferowanej w ramach projektu i nie zostaĘ poniesione wydatki w zrviązku z jego

uczestnictwem w projekcie, zgodnie z wyĘcznymi ,rlnstrukcji wypełniania Formulatzu

PEFS 2007 dla Po KL", dane takiego uczestnika nie są wykarywane w ramach systemu

sprawozdawczości. W związku z powyżsrym naleĘ usunąć dane p. Kucharcryka

Krzysztofa z Formularza PEFS 2007 oraz przekazać do IP2 poprawiony Formu|arz

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji.

W odniesieniu do danych przekazywanych we wniosku o płatnośó w części dotyczącej postępu

rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji proj ektu dostępną

w siedzibie Beneficjenta, w zakresie opisu Zadania 5 Kursy i szkolenia Zespół kontrolujący

wnosi' by Beneficjent w przedmiotowym obszarze wskazywał nazwy konkretnych kursów,

w ramach których wykazuje ilość uczestników rozpocrynających |ub kończących udział

w projekcie. Zespół kontrolujący usta|ił nazrry kursów opierając się na ustnym

oświadczeniu Benelicjenta oraz weryfiku jąc przekazany do kontroli ,,Harmonogram

udzielonego wsparcia uczestnikom szkolenia", natomiast brak podobnego dokumentu nie

pozwoliłby na skuteczne zidentyfikowanie kursów, prześledzenie ich przebiegu oraz

weryfikację ilości osób, które braĘ w nich udział.

Zespół kontro1ujący ustalił, że Beneficjent uaktualniając wniosek o dofinansowanie w związku

z powstałymi oszczędnościami i zgodą IP2 na ptzeznaczenie ich na organizację stźy dla

dodatkowych 30 osób oraz szkolenia dla dodatkowych 10 osób, nie uaktualnił danych

dotyczących liczby uczestników projektu w poszczególnych zadaniach, w zwią7ku z czym dane

1iczbowe zawarte w harmonogramie realtzacji projektu są nieaktualne.

Mając na uwadze poł,yższe, Zespół kontrolujący wnosi o uaktualnienie danych liczbowych

w harmonogramie realizacji projektu oraz przekazanie do IP2 poprawionego egzemplatza

wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej w terminie 14 dni

od daty otrzymania niniejszej Informacji.

W obszarze: Prawidłowość rozliczeń finansowvch

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów księgowych i zapisów w Załączniku nr 1 do

wniosku beneficjenta o płatnośó za okres od 01.09.2011 r. do 31.10.2011 r. stwierdzono nw.

niezgodności:
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. W poz. od 1 do 75, od 111 do 113, od 149 do 151, od 159 do 161, od 167 do 208

w kolumnie Kwota dokumentu netto wpisano irrne wartości, niż w kolunrnię Kwota

dokumentu brutto. W przypadku wydatków, które nie zawiera1ą podatku VAT, kwota netto

powinrra być równa kwocie brutto;

o W poz. 42 w kolumnie Nr księgowy lub ewidencyjny wpisano R10/2011, podczas gdy

przedstawiony do kontro1i dokument zasy,ierał nr R100/201 1;

o W poz. 72 w kolumnie Data zapłaty wpisano datę 20.10.2011 r., podczas gdy wyciąg

bankowy przedstawiony do kontroli za-więrał datę 19.10.2011 r.;

o W poz. 106 w ramach zadanta 4 Staże Beneficjent rczliczył badania lekarskie, podczas gdy

z opisu dokumentu księgowego wynika, że wydatek został poniesiony w ramach zadania 5

Kursy i szkolenia. Wobec powyŹszego przedmiotowy wydatek na|eży rozliczyć zgodnie

z zamieszczonym na nim opisem:

. w poz. 176 w kolumnie Nr księgowy lub ewidencyjny wpisano R89/20i1' podczas gdy

przedstawiony do kontroli dokument zawierał nr R88/201 1 ;

. W poz. 179 w kolumnie Nr księgowy lub ewidencyjny wpisano R88/2011' podczas gdy

przedstawiony do kontroli dokument zawierał nr R89/201 1 ;

. W poz. 182 w kolumnie Data wystawienia dokumentu wpisano datę 01.08.2011 r., podczas

gdy przedstawiony do kontro1i dokument zawierał datę wystawienia 01 .09.201 1 r.

W zrviązku z powyźsrym, Zespół kontrolujący wnosi o zlożenie poprawionego wniosku

beneficjenta o płatność za okres 01.09-31.10.2011 r. wraz z załącznikami (Zalącznik nr I'

Zalącznik nr 2' Formularz PEFS 2007) w terminie 14 dni od daĘ otrzymania niniejszej

Informacji.

W obszarze: Sposób przetwarzania danvch osobowych uczestników proiektu

1. Beneficjent, przed powierzeniem podmiotom wykonuj ącym zadania związane z realizacją

projektu danych osobowych uczestników projektu, nie wystąpił do IP2 o zgodę na powierzenie

przetwarzania przedmiotowych danych osobowych. Ponadto stwierdzono, iŹ w tym ce1u nie

za-wierano również oddzielnych umów na przetwarzanie przedmiotowych danych. Zapisy $ 20

ochrona danych osobowycł umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartei w dniu 14 marca 2011 r., pomiędzy

Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Powiatem

Pułtuskim, jednoznacznie wskazują, tż - zgodnie z pkt 8 przedmiotowego dokumentu -

InsĘtucja Wdrażająca (InsĘtucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji

Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzania danych osobowych podmiotom
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wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu (...) pgd

warunkiem:

- uryskania pisemnej zgody Instytucji Wdrazającej (Instytucji Pośredniczącej II

Stopnia),
_ zawarcia umorry powierzania danych osobowych z podmiotem wykonującyrn zadania

nil rzecz projektu w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami $ 20.

W związku z zaistniaĘm, Zespół kontrolujący wnosi do Beneficjenta o złożenie wyjaśnień

w terminie 14 dni od daĘ otrzymania niniejszej Informacji.

2. Po analizie danych przekazanych na formu1alzu PEFS, będącym załącznlkiem do wniosk_u

beneficjenta o płatnośó za okes 01'09-31.10.2011 r. i porównaniu ich z dokumentacją

papierową stwierdzono nw' rozbieżności:

- w przypadku p. Skowronła Marka w formu1arzu PEFS widnieje błędna data przystąlienia do

projektu, t1.27,07.2011. r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa w projekcie widniej e data

05.08.2011 r.; ponadto popełniono tzw. ,,literówkę'' w nazwisku uczestnika (Skoworonek

zamiast Skowronek);

- w przypadku p. Piotrowicza Tomasza w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia

do projektu, tJ. 27.07.201I r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa w projekcie widnieje

data 05.08.2011 r.;

- w przypadku p. Ciecierskiego Mariusza w formularzu PEFS widniej e błędna data

przystąpienia do projektu, tj. 26.07.201I r., podczas gdy na dek1aracj i uczestnictwa

w projekcie widniej e data 05.08.2011 r.; ponadto w formularzu PEFS widniej e błędny

poziom wyksŹałcenia uczestnika (ponadgimnazjalne), podczas gdy w formularzu

zgłoszeniowym uczestnik zadeklarował, Źe posiada wykształcenie pomaturalne;

w przypadku p. Sitka Arkadiusza w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia do

projektu, |j.25.07.20L1 r., podczas gdy na deklaracji uczestnictwa w projekcie widnieje data

05.08.2011 r.; ponadto w formu1arzu PEFS widnieje błędny poziom wykształcenia uczestnika

(ponadgimnazjalne), podczas gdy w formularzu zgłoszeniowym uczestnik zadeklarował, że

posiada wykształcenie pomaturalne;

w przypadku p. Gil1 Barbary w formularzu PEFS błędny poziom wykształcenia uczestnika

(ponadgimnazj a1ne), podczas gdy w formularzu Zgłoszęniow).rn uczestniczka zadeklarowała,

że posiada wyks ńałcenie WŻsze;

w przypadku p. Sieńkowskiej Renaty w formularzu PEFS widnieje błędna data przystąpienia

do proj ektu (28.04.2010 r.), podczas gdy uczestniczka przystą)iła do proj ektu 28.04.201 1 r.;

w przypadku p. KuŹmińskiego Robeńa podczas wprowadzania danych do formularza PEFS

popełniono tzw. ,,literówkę" w nazwisku uczestnika (Kuzminński).
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Mając na uwadze porryższe naleĘ złoĘć do IP2 poprawiony Formularz PEFS 2007'

uwzględniający uwagi Zespołu kontrolującego wskazane powyźej w terminie 14 dni od daty

otrrymania niniejszej Informacji.

17. ocena realizacji projektu zgodnie z kryteriami określonymi w ,nZasarlach kontroli

w ramach PO KI 'z dnia 22 grudnia 201I r.z

o Ścieżka audytu dokumentacj a proj ektu jest prowadzona w sposób umożliwiający

prześledzenie przebiegu poszczegó1nych procesów i ich ocenę.

o Zarządzanie projektem i personel projektu _ Beneficjent posiada dokumentac1ę zwięaną

z zatrudnieniem personelu projektu' Personel proj ektu został zatrudniony zgodnie

z przepisami ptawa otaz zasadami wspólnotowymi i kraj owymi.

o Kwalifikowalność uczestników _ Beneficjent posiada oryginały dokumentów

potwierdzaj ących kwalifikowa1nośó uczestników projektu. Zweryfikowani uczestnicy

spełniają kry.teria kwalifikowa1ności zgodnie z zapisami ,,Szczegółowego opisu Priorytetów

Programu operacyjnego Kapitał Ludzki". Stwierdzono uchybienia w przekazanym do IP2

Formularzu PEFS 2007.

o Rozliczenia finansowe Beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzaj ących

poniesienie wydatków ujętych w weryfikowanym wniosku o płatnośó. Prowadzona jest

wyodrębniona ewidencja księgowa. Stwierdzono uchybienia w Załącznikl nr 1 do wniosku

beneficjenta o płatnośó za okres 01 .09-3 1.1 0.201 1 r., które nie skutkuj ą finansowo.

. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) _

weryfikacja danych, zawartych w Tabeli 5 wniosku beneficjenta o płatność za okes 01.09-

31.10.Ż01I r. wykazała zgodność z podejmowanymi w przedmiotowym okręsię działaniani,

za wyj ątkiem uchybień opisanych w pkt 16 Informacj i.

. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotorrymi i krajowymi

(w tym zamówienia publiczne) projekt realizowany jest zgodnie z przepisutt|i zasadami

wspólnotowymi i krajowymi' za wyj ątkiem uchybień wskazanych w punkcie 16 Informacji.

o Działania informacyjno-promocyjne materiały informacyjno-promocyjne w ramach

projektu zostały oznakowane zgodnie z ,,I4/ytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów

w ramach Po KL" z dnia 04 lutego 2009 r. Działanta informacyjno-promocyjne w ramach

projel1u zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Na podstawie powyższych k4yteriów Zespól kontrolujący stwierdził, iż projekt jest realizowany

prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewie|kie usprawnienia (Kategoria nr 1).
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Załączniki:

Załącznik nt 1 _,,Lista sprawdzająca do przeprowadzenią kontroli na miejscu projektu w ramach Po

KL".

Załącznik rt 2 - Protokół wyjaśnień z dnią ]2.04.20]2 r. w sprawie działań podjęĘch przez

BeneJicjenta w odpowiedzi na skargę przedsiębiorstwa Bońkowski Consulting, w szczególności

działań mających na celu wyjaśnienie i rozwiązanie problemu dotyczącego ,'zcsady równego

dostqtu do informacji ".

Załącznik nr 3 - Protokół wyjaśnień z dnia ]2'04.20}2 r. w sprawie wskąźników osiągniętych na

ctzień 12.04.20]2 r. dot. grupy docelowej, olłeślonej w punkcie 3'2 wniosku o dofinansowanie

projektu z dn. 08.03.2012 r.

18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

1) Plan kont do projektu.

2) Lista uczestników projektu _ staże.

3) Lista uczestników projektu _ szkolenia.

4) Informacj a dot. stopnia osiągnięcia kr1'terium strategicznego na dzień 11.04.Ż012 r.

5) Informacj a dot. Stopnia osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów na dzień 11-04.2012 r '

ó) Wyjaśnienie w sprawie liczby uczestników proj ektu.

7) Wydruk ze strony intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

w Pułtusku z drua 22 .03 -2012 t '

8) Wydruk ze strony intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

w Pułtusku z dnia 29 '0Ż .Ż012 r .

9) ogłoszenia dot. rekutacji uczestników na szkolenia i stłŻe _ 27 wydruków wraz z informacją

o dniu i godzinie podania ich do publicznej wiadomości.

10) Zestawienie sprzętu i wyposażenia zakupionego przez Beneficjenta w ramach wszystkich

dotychczas realizowanych proj ektów współfinansowanych z EFS.

11) Dokumentacj a stanowiąca korespondencję Beneficjenta w sprawie złoŻonej skargi przez firmę

Bońkowski Consulting, tj.:

a) Pismo firmy Bońkowski Consulting z dnia 21'06.201 1 r. skierowane do koordynatora

proj ektu;

b) Pismo podpisane przez koordynatora proj ektu z dnia 01.01 .201 1 r. sygn. WPR-

NK.042.04.02.375.2011 skierowane do firmy Bońkowski Consulting wtaz

z potwierdzeniem odbioru w dniu 05.07.2011 r.;

/( /
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c) Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 08.08.2011 r. sygn.

EFS.III.JS.6070 -9 I 5 -21 r 1 ;

d) Pismo podpisane przez koordynatora projektu z dnia 29.08.201 1 r. sygn. WPR-

NK.042.04.02.375.201 1 skierowane do WUP w Warszawie wraz z potwierdzeniem odbioru

w dniu 01.09.2011 r.;

e) Pismo firmy Bońkowski Consulting z dnia 10.01.2012 r. skierowane do Starostwa

Powiatowego w Pułtusku;

I Pismo podpisane przez koordynatora projektu z dnia 02.02.2012 r. sygn. WPR-

NK.042'04.02.375.2011 skierowane do Starosty Pułtuskiego w odpowiedzi na pismo z dnia

10.01.201.2 r.;

g) Pismo Starost\ła Powiatowego w Pułtusku z dnia Ż6.01.2012 r. sygn. oR.0632.4.20I2

skierowane do koordynatora proj ektu, przekazujące pismo p. Arrny Lewartowskiej

w sprawie naboru uczestników proj ektu na Staże Zawodowe;

h) Pismo podpisane przez koordynatora projektu z dnia 01.02.2012 r. sygn. WPR-

NK.042.04.02.375.2011 skierowane do Starosty Pułtuskiego w odpowiedzi na pismo z dnia

26.01-2012 r.;

i) Pismo firmy Bońkowski Consulting (data wpływu do Biura projektu w dnfu 13.02.2012 r')

zawieraj ące prośbę o udostępnienie informacj i ;

j) Pismo podpisane przez koordynatora projektu z dnia 14.02.2012 r. sygn. WPR-

NK.042.04.02.375.2011 skierowane do firmy Bońkowski Consulting zawierające dane dot.

liczby osób skierowanych na staŻ oraz szkolenia w projekcie, wraz z potwierdzeniem

odbioru w dnfu 20.02.2012 r.;

k) Pismo firmy Bońkowski Consulting z dnia 06'02.2072 r. skierowanę do Biura projektu;

l) Pismo podpisane przez koordynatora projektu z dnia 14.02.2012 r. sygn. WPR-

NK.042.04.02.375.2011 skięrowane do firmy Bońkowski Consulting wtaz

z potwierdzeniem odbioru w dnfu 20.02.2012 r.

12) Wykaz osób zatrudnionych w projekcie (personel projektu).

13) Harmonogram udzielonego wsparcia uczestnikom projektu, w podziel na szkolenia i staż.

14) Wyjaśnienia z dnia 13.04.2012 r. w sprawie przerwu'ia ptzez uczestnika udziału w projekcie.

15) Zatządzenie Nr 261201'1 Starosty Puhuskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie

wprowadzenia zasad ldzie|ania zamówięń o war1ości szacunkowej nieprzekraczającej

wyrażonej w złotych równowańości 14 000'00 euro _ kserokopia.

16) oświadczenię z dnia 13.04.2012 r. dotyczące sposobu udzielania zamówień w projekcie pn.

,Nowe kwalifikacje perspekt1łvą na lepsze jutro".

ib w 
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17) oświadczenie z dnia 13.04.2012 r. dotyczące sposobu ustalenia szacunkowej wartości

zamówienia \ł projekcie pn. 
'lNowe 

kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro''.

18) Uchwała Nr 58/201 1 Zarządtl Powiatu \ł Pułtusku z dnia 15 czerwca 201 1 r. w sprawie

powołania Komisji Przetargowej kserokopia.

19)UmowaNr 124/2011 zawarta w dniu 10 sierpnia 124/2011- kserokopia.

20) Aneks do umowy Nr l24l201' zawar1y w dniu 02 wrześnla 2011 r. - kserokopia

Ww. dokumenty znajdują się w archiwum Zespołu ds. Kontroli.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach' po jednym dla

j e dno s t ki ko ntr o l uj ąc ej i j e dn o s tki ko ntr o l ow anej'

POUCZENIE

Zgodnie z ''Zasadami kontroli w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20] 3 '' z dnia

22 grudnia 201 I r.:

1) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić

w terminie 11 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści

zawarĘch u' tej Infornacj i.

2) Zctstrzeżenia do Informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowąną Informacją pokontrolną

kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki

kontrolującej'

3) Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, kierownik

jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną Informację

pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej y) terminie do 14 dni od dnia

doręczenia.

1) W przypadku przekroczenia terminu okreśIonego w ust. I kierownik jednostki kontrolującej

moż e o dmów i ć r ozp ątrze nia z 8ł o s zo nych z astrzeże ń'

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 30 kwietnia 2012 r.

osoba upoważniona:

Edlł arci

(data, podpis osoby upo
ze strony Beneficj enta)
ZARZĄDPoWIATU

Kontrolujący:

Spcc]aJi:ia ds' Prog ra mów

il; ,,,r, ,-)'.1.. ... .i,, r

ri J , r, ,,. i,1,,,, ,t.,

"rr']d sli ]' j'l ]'.móyl

Ęt_ui;,.,Ęułt]
wPUŁrusKU

ul. Białowieiska 5
0&100 pu&usk

ttl. luzy 6n lZ 66, fzx 692 52 n
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Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli na miejscu proiektu w ramach Po KL

NAZWA BENE FICJENTA : Powiat puhuskL DATA KONTROLI: 11-13 kwietnia 2012 r.

PRIoRYTET:vl DZIAŁANIE:6.1 PoDDZIAŁAN|E:ó.t.t
TYTUŁ PROJEKTU: ,,Nowe kwalifikacje perspoktywą na lepsze jutro''

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.03.2011 r. - 28.02.2013 r.
MIEJSCE PROWADZONEJ KONTROLI: Starostwo Powiatowe w Puftusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pultusk;

Powiato\ryY UrzBd Pracy w Pułtusku, u|. Nowy Rvnek 3' 06-100 Puftusk.

osoBY KONTROLUJĄCE:

Maja Dzięciołowska - Specjalista ds. progfamów
Karolina Mozol - Specjalista ds' programóW
Pawel Gutowski_ Specjalista ds. programów

Przyj ęte skróty omaczają

IP2 InsĄ.'tucja PośIędnicząca II stopnia
B Beneficjent
Umowa Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
Po KL _ Plosram opelacyinY Kapitał Ludzki

KONTAKT Z BENEF'ICJENTEM:
osoba upoważniona do podejmowania decyzji w ramach realizowanego
projektu ze strony Beneficjenta: p. Edward Marek Wroniewski Starosta,

p. Andrzej Dolecki Wicestarosta.
Mi€jsce biura projektu:
Powiatoł"y Urząd Pracy w Puftusku. ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk.

Adnotacie osób kontrolujących:-

osólne informacie o realizowanvm proiekcie ODPOWIEDZI

L.p. Pytania TAK NIE Nie
dotvczv

Komentarz / Uwagi

't. Dokumen1aCja dot}Cząca realizacji projektu

l.l
CZy dokumentacja dotycząca plojęktujęst przechowywana w sposób
zaperł,rriający dostępność' pouft ość i bezpieczeństwo
olaz właściwą ściężkę aud}tu?

x

t.2
czy benęficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do
dokumentacj i do{czącej proj ektu?

x

1.3
Czy projektjest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu
PriorytetówPo KL?

X Grupa docelowa projektu oraz typy operac.ji są zgodne ze ,,Szczegr1łowym opisem
Priorvtetów Po KL''.



1.4
czy benęficjęnt posiada oryginał zawartej umowy i stosowne
upoważnienia?

x

I..5
Czy realizacja projekfu odbywa się zgodnie z wnioskiem o
dofi nansowanie projektu?

x

1.6
czy beneficjent ręa|izuje zadania zgodnie z harmonogramem
realizacji projektu i postępęm lzeczowym wykazanym we wniosku
o płatność?

X

Sprawdzono na podstawie zapisów postępu Źęczowego realizacji projektu, wykazanego
w Tabęli 5 wniosku beneficjenta o płatność za okres od 0l.09.2011 r. do 3l.10.2011 r.,

w zakręsie:
- Zadania l: Zarządzanie projektem,
- Zaóafia2: Rekutacja i pośrędnictwo placy,
- Zadania3 Poradnictwo Zawodowę,
- zadańa 4'. staże'
- ladania 5: Kursl iszkolenia.

W wyniku porównania danych przekazanych w poddanym kontroli wniosku o płatność
w odnięsieniu do dokumentacji dostępnej w siedzibie Beneficjenta ustalono, co następuje:

W zakresie Zadania 1: Zarzadzanie proiektem
Beneficjent wykazał, iż w kontrolowanym okresię rozliczeniorłym dokonano wypłaty
wynagrodzeń personelu projektu, w tym dla: koordynatora plojęktu, asystenta
koord}.natola, specjalisty ds. zamówień publicznych, eksperta kluczowego. Realizację w
działań sprawdzono na podstawie zapisów w Załącmikll nr 1 do weryfikowanego wniosku
bęnęficjenta o płatność za okes od 0l.09.20ll r. do 3l'10.20ll r. w odniesieniu do

dokumęntów finansowo-księgowych, znajdujących się w siedzibie Bęnęficjenta. Nię
stwięrdzono rozbieŻności w zapisach Tabeli nr 5 z dokumentacją zrajdującą się
u Beneficjenta.

w Zakresie Zadania 2: Rekrutacia i Dośrednictwo pracv
Beneficjent wykazał, iż w kontrolowanym okresię rozliczeniołym dokonano wypłaty
łrynagrodzenia dwóm specjalistom ds. rekrutacji oraz dwóm Specjalistom ds. pośrednictwa
pmcy, co potwięrd za1ą zapisy kontrolowanęgo \Ąniosku o płatność oraz przedstawiona do
kontroIi dokumęntacja księgowa.
Zgodnie z zapisami wykazanego w Tabęli nr 5 postępu fzeczowego, w omawianym okresie
rozliczeniowym przeprowadzono rekrutację na staż' mający odby'wać się od listopada 20l 1

r. Nię stwierdzono rozbiężności w zapisach Tabęli nr 5 z dokumentacją znajdującą się
u Beneficjenta.

W zakresie Zadania 3: Poradnictwo zawodowe
Ben€ficjent wykazał, iż w kontrolowanym okresie rozliczęniowym dokonano wypłaty
wynagrodzenia specjaliście ds. poradnictwa zawodowego oraz trzem doradcom
zawodowym, co potwierdzają zapisy kontrolowanego wniosku o płatność oraz
przedstawiona do kontroli dokumentacja księgowa.
Zgodnie z zapisami wykazanego w Tabeli nI 5 postępu rzęczowego, w omawianyn okresie
rozliczęniowym realizowano dzialania związane Z przygotowaniem IPD dla uczestników



projektu.
Nie stwięIdzono rozbieżności w Zapisach Tabeli nr 5 Z dokumentacją majdującą się
u Beneficjęnta.

W zakresie Zadania 4: Staże
Beneficjęnt wykazał, iz w konholowanym okresie rozliczenio\łTm dokonano w}?łaty
wynagrodzenia specjaliście ds. s1ażu, co potwierdzają zapisy kontrolowanego wniosku
o płatność olaz plzędstawiona do kontroli dokumęntacja księgowa.
Zgodnie z zaplsami wykazanego w Tabeli nr 5 postępu rzeczowego, w omawianym okresie
rozliczeniowym udział w pro_jekcie zakończyło 20 uczestników projeklu.
Nię Stwierdzono rozbieŹności w zapisach Tabęli nr 5 z dokumentacją majdującą się
u Beneficjenta.

W zakresie Zadania 5: Kursy i szkolenia.
Beneficjent wykazał, iŻ w kontrolowanym okresię rozliczeniowym dokonano wypłaty
wrynagrodzenia specjaliście ds. szko]eń. Przedmiotowę działanie potwierdzają zapisy
weryfikowanego wniosku o płatność za okres od 0l.09.20ll r. do 3l.l0.20ll oraz
przedstawiona do kontroli dokumentacja księgowa.
Ponadto, zgodnie z zapisami postępu rzeczowego, w omawianym okręsie
sprawozdawczym :

- udział w projekcie rozpoczęłajedna osoba (męŹczyzna),
_ udział w projekcie zakończyło 30 osób (10 kobiet i 20 mężczym)'
- udział w projekcie przelwał l mężczyz|a.

Zgodnie z ustnym oświadczeniem Beneficjęnta oraz przekazaną do kontroli dokumentacją
w omawianym okresie zakończyło udział w projekcie realizację 30 osób (3 $upy po l0
osób/ 10 kobiet i 20 męŻczyzn), w ramach 3 szkolęń:
l. wizaźrysta z elementami sĘlizacji pamokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs'
2. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przelłóz rzeczy.
3. Kurs kierowcy prawajazdy - kat. C.

Natomiast odnośnię do zapisów dotyczących Ezęryą!ą!plq.iękq!ę'udziałuj-ęd!ę.i!$Ę
Beneficient w dniu 13.04.2012 r. złożył pisemne oświadczenie, według którego Pan
Krzysztof Kucharczyk od dnia 08'08.2011 r. do dnia 1Ż'09.20|l r. był uczestnikiem
projęktu' jednak ze względu na chęć przyst@ienia do innego projekfu w/w osoba
zrezygnowala uczestnictwa
w kursię ,,Kwalifikacja wstępna na pŹewóZ rzeczy''. Na wolne miejsce, do udziału we
wskazanym kursie, skierowano p. Pawła PŹewłockięgo, który Dlzvstąpił do pĘj9klu w
dniu 22.09.20ll r. i rozpoczął szkolęnię z dniem 04.l0.20ll r. Dokumentacja kursu oraz
majdujące się w niej lisry obecności potwierdzają uczestnictwo p. Pawła Przewłockiego
w przedmiotowej formie wsparcia.

Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek, p. Krzysztof Kucharczyk nie skorzystał
z ir'adlej założonej wę wniosku o dofinansowanię formy wsparcia, niemniej jednak

wykazano go w złożonym przez Beneficjenta fomularzu PEFS.
wobec DowYź]szeso sformułowano uwagę \ry pkt. 16 Informacii pokontrolnei.



Realizacja wykazanych w postępie lzęczowym działań podejmowanych w ramach
poszczegó|nych działań wygląda następująco:
Ad. l.Szkolenie: wizażysta Z elem€ntami sty|izacji paznokci oraz przedlużani€m

i zagęszczaniem rzęs.
Według zapisów umowy Nr lŻ5/20ll z dnia l0 sierpnia 20| | r. Wykonawca zobowięał
się zrea|izować przedmiot umowy w tęrminię do 30 września 2011 r. Konhola
dokumentacji działania potwierdziła planową realizację szkolenia' które odbyło się w
tęrminię od l7.08.201l r. do 2l.09.2011 I. Przedmiotowe szkolenie ukończyło l0
uczęstników plojęktu (kobiely). Ustaleń dokonano na podstawie majdujących się
w dokumentacji:

- List obęcności uczestników projektu na szkoleniu ( 1 0 kobiet)'
- Plotokołuegzaminacyjnęgo,
- oświadczęnia z dnia 2l.09.201 l r. o odbiorzę zaświadczęń o ukończęniu kursów.

podpisy.wanego przez uczestniczki projektu,
- Kserokopii wydanych Zaświadczęń'
- Raportu z realizac1i klrsn Wiza+sla z elemenla i Styliz.lcji pąznokci orąz

prz L' d I uza n i em i z agęsz cz u n i e m rze's'

Ad.2. Kurs: K\łalifikacja \rystępna przyspieszona na przcwóz rzcczy.
Według zapisów umowy Nr 148lŻ011 z dnia 26 \łrześnia 20l l r. Wykonawca zobowiąZał
się Zręalizować przedmiot umowy W teminie do 3l pździemika 2011 r. w dniu 31
pździemika 20ll r. podpisano aneks Nr l do umowy NI 148/2011, łprowadzający
zmiany w zakresie telminu wykonania usługi, który wskutek okolicmości niemozliwych
do przewidzenia w chwi]i zawarcia umowy' uległ zmianie na 30 grudnia 201 1 I.
Kontrola dokumentacji wykazała, iż sam kurs, który ukończyło l0. uczestników projektu,
odbył się w terminie od 04.l0.2011 r. do 3l.10.2011 r., natomiast test kwalifikacyjny,
który zakończyło poz}ty\łnie 9 uczestników plojektu oedna osoba p. Paweł Przewłocki
uzyskał
z egzaminu łrynik negaĘwny)przeprowadzono w dniu 20.l2.20ll r.

Ustalęń dokonano na podstawie majdujących się w dokumentacji:
- List obęcności uczestników projektu na szkoleniu (l0 mężczyzn).
- Protokołu nr 27'7 /Ż0ll ztęsfu kwalifikacyjnego,
- Potwięrdzenia przystąlienia do egzaminu z zakręsu ,,Kwalifikacja wstępna

przyspieszona na przewózrzeczy'' i odbioru zaświadczęnia o ukończęniu kursu.
- Kserokopii wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej zdnia2l.l2.20ll r.
- Raportu z realizacji usłllgi Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz

rzec4t''w ramach ploj ęk1u pn. ,'Nowe kwalifikacje perspeĘwą na lepsze juho''.
Z uwagi na fald, iż Rapoń z realizacji usługi KwaliJikacji wstq:lnej przyspieszonej na
przewóz rzeczy", w ramach projektu pn. ,,Nowe kwalifikacje perspekq,wa na lepsze jutro"
zgodnie
z pieczęcią wpĘnął do biura projektu w dniu 29'12.20ll I. a tręść notatki służbowej,
sporządzonej przez p. K. Franczuk zaakceptowała przedmiotowy raport w dniu 10.0l.20lŻ
r. ZesDól kontroluiacy uznał. iż przedmiotowe szko|enie ZakończYlo sie wraz z data



przeprowadzenia t€stu k\ryalifikacyjnego' a więc w dniu 20.l2.20ll r. w związku
Z Zaistnialym' a także z uwagi na Zapisy aneksu Nr 1 do umowy Nr 148/2011
zmieniającego termin realizacji kursu, uznaje się, iż przedmiotorve szkoleni€
faktycznie zakończylo się w grudniu 2011 r'' nie zaś' i4!-!]&4!4!9-l{--P.9$9P!9
rzeczowvm wervfikowanego wniosku o Dłatność w okr€sie wrzesi€ń _ październik
2011 r.
wobec powyższego sformulowano uwagę w pkt l6Informacji pokontrolnej.

Ad. 3. Kurs prawa jazdy kat. C.
Według zapisów umowy Nr l24lŻ0l1 z dnia l0 sierpnia 20l l r. Wykonawca ZobowiąZał
się zrealizować przedmiot umorłry w terminie do 15 wzęśnia 201l r. W dniu 02 ..'urześnia

2011 I. podpisano aneks NI 1 do umowy Nr 124l20ll, \łplowadzający - wskutek
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili Zawalcia umov} - zmiany
w zakręsie terminu wykonania usługi. według zapisów ww. Aneksu, Wykonawca
zobowiązał się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 20 pńdziernika 2011
r.Kontrola dokumentacji działania wykazała, iz kurs odbył się w dniach od 05.09.20l1 r.

do 17.10.201 I r.
Przedmiotowe szkolenie ukończyło l0 uczestników projektu (mężczyzn). Ustaleń
dokonano na podstawie znajdujących się w dokumentacji:

- List obecności uczestników projekju na szkoleniu (l0 mężczyzn).
- Protokołu Z egzaminu WewnętŹnęgo ze szkolenia Prawo jazdy kat. c, Z dnia

17.10.201I r.
- Pokwitowania odbioru zaświadczęnia o ukończeniu kursu kat. C, odbywającego

się w ramach projektu: ,,Nowe kwalifikacje perspektywa na lepsze jutro'',
- Kserokopii wydanych w dniu l7.10.20l l r. zaświadczeń o ukończeniu szkolęnia

podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C,
- Kserokopii zaświadczęń o ukończeniu kursu,
- Raportu z realizacji kursu Prawo jazdy kategorii C.

Dokumentacja znajdująca się u Beneficjenta potwierdzila zapisy postępu rzeczowego
wykazanego w Tabeli nr 5 wniosku o platność za okres 0l.10.2011 r. do 31.10.2011 r.'
poza blędnie wykazaną w Zadaniu 5 Kursy i szkolenia ilością osób' które zakończyły
udział projekcie. Analiza dokumentacji szkoleniowej wykazała, iż tylko 2o na 30 osób,
wskazanych w Tabeli nr 5 kontrolowanego wniosku o platność' zakończyła ldzial
w projekcie w wykazanym okresie rozliczeniowym. Są to uczestnicy szkoleń:
,,WizaĘsta z elementami stylizacji paznokci oraz przedlużaniem i zagęszczaniem
rzęs'' i ,'Kurs kierowcy prawa jazdy _ kat' c''. Pozostałe l0 osób, uczestników kursu
,,Kwa|ifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy'', zakończylo szkolenie wraz
z datą podejścia do testu kwalifikacyjnego, który odbyl się w dniu 20.l2.20ll r.'
a więc wykazanie ich w podlegającym kontroli wniosku o płatność za okr€s wrzesień _
październik 2011 r' jest nieprawidlowe.

Ponadto, w odniesieniu do zapisów postępu rzeczowego Zadania 5 Kuny i szkolenia
zesDół kontroluiacv wnosi. bv Beneficient w DrzedmiotowYm obszarze wYkazYwal



konkrctne kursy, w ramach których wskazy\ryana ilość uczestników rozpoczynała lub
zakończyła udzial w projekcie. Nazwy kursów ZespóI kontrolujący ustalił w€ryfikując
przekazany do kontroli,,Harmonogram udzielonego wsparcia uczestnikom
szkolenia'', natomiast brak niniejszego dokumentu uniemożIiwilby zidentyfikowanie
kursów,
w których wykazana w kontrolowanym postępie rzeczowym ilość osób zakończyła
udzial. wobec powyższego sformułowano uwagę w pkt l6 Informacji pokontroln€j.

Jednocześnie ZcspóI kontrolujący ustalil, że Beneficjent uaktualniając wniosek
o dofinansowanie w związku z powstałymi oszczędnościami i zgodą IP2 na
przezoaczel:ie ich na organizację staży dla dodatkowych 30 osób oraz szko|enia d|a
dodatkowych l0 osób, nie uaktuaInil danych dotyczących liczby uczestników proj€ktu
w poszczególnych zadaniach' w związku z czym dane liczbowe zawańe
w harmonogramie realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie aktualnym na
dzień kontroli, są nieaktualne.Wobec powyższego sformułowano uwagę w pkt ló
Informacii ookontrolnei.

t.'7
Czy działania z zakresu rórłłtości szans płci realizowane są w
projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępęm
rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność?

X

W projekcie zaplanowano udzjal l70 kobiet (w tym powracających oraz wchodzących po
raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwięanej z urodzęnięm i wychowaniem dzieci)
w ogó|nej liczbię 365 uczestników plojektu. Na dzięń kontroli do projektu' zgodnie
Z okazaną lista uczestników projektu, Zrękrutowano 3l l uczestników projęktu, w tym 204
kobięw (65.59% ogółu).

I.8
Czy wskaźniki założone wę wniosku o dofinansowanie projektu w
pkt. 3.4 zostały osiągliętę (dolycł konłroli na zakończenie realizacji
projektu)?

X Kontro]a została przeprowadzona w trakcie realizacji projektu.

t.9
Czy projęk| został TeaJizowany zgodnie z krleriami dostępu
oraz Ę'teriami strategicmymi określonymi we wniosku
o dofinansowanr'e?

X

Kontrola projektu została plzeprowadzona w trakcię jego realizacji, niemniej jednak
Zespół kontro]ujący zweryfikował stopień osiągnięcia ZałoŹonęgo w projekcie kq4erium
strategicznego oraz obligatoryjnego kry'terium dostępu.
W ramach projektu, zgodnie z zapisami Dokumentacji konkursowej dla konkursu
otwańęgo nr 2/6.l.|12010 ofaz założeniami wniosku o dofinansowanie projektu,
Beneficjent był zobowiązany realizować plojekt Zgodnię z nw. krleriami dostępu oraz
kry'teriam i strategicznymi :

a) Kryteria dostępu:
- Beneficjent możę złożyć maksymalnie 2 projekĘ w ramach konkursu krlerium

węryfikowane na etapie oceny projektu;
- Projęld jęst skierowany do osób (stanowiących grupę docelową pĄekfu), będących

mięszkańcami w rozumieniu kodeksu cywiJnego _ wojewódŹwa mazowieckiego.
Na podstawie czynności kontrolnych usta]ono, że na dzień kontroli Beneficjent spełnił
obligatoryjne kry'terium dostępu' Wszyscy zrękrutowani do dnia konholi uczestnicy
projektu, zgodnie Z przedstawioną listą uczestników projękfu, są mieszkańcami
województwa mazowieckiego (z 31 l osób lękrutowanych weryfikacji podczas kontroli na
miejscu poddano dokumentację 50 uczestników).
b) Kryteriastrategiczne:
- Grupę docelową w projekcię stanowią w co najmniej 10% osoby w wieku powyzej 45

r.ż. oraz wsparcie w ramach proięktu ma charakter komplęksowy (obejmuie zarówno



szkolenia Zawodowę, jak tęŻ rozwijanie kompetencji ogólnych uczestników).
Na dzień kontroli, zgodnie z pisemną informacją złożoną przęz Beneficjenta w dniu
11.04'2012 r., udział w projekcie wzięły 33 osoby (na 37 zaplanowanych) w wieku
Dowyżęi 45 r.ż.

1 .10
Czy projekt realizowany przez beneficjenta ZoStał poddany kontroli
przez inne instytucje kontrolne Q.'IIK, UKS, MRR, KE)?

x Zgodnie z ustnym oświadczeniem p' Witolda Chrzanowskięgo _ koord}matola plojektu.

1.1 1
Czy beneficjent zastosował się do uwag zawartych w informacjach
pokontrolnych oraz zaleceniach pokontrolnych?

x

2- sposób prowadz€nia i archiwizacji dokumentacji projektu

2.1 Czy benefi cjent posiada procedurę przechowywania dokumentacji? X

Do kontroli okazano Zarządzenię Nr 341201 l Stalosty Puftuskięgo z dnia 14 kwietnia 201 1

r. w sprawie sposobu rvykonywania i zasad nadzorowania czynności kancelaryjnych
w starostwie Powiatowym w Pułtusku wraz z załącznikiem, stanowiącym dokument pn'

,aSposób wykonyłania i zasady nądzclrowąnią czynności kancelaryjnych w stąrostwie
Powit]towm w Pułtłsłł'' numer dokumęnfu: DS-36 e-3.

2.2 w jaki sposóbiest przechowywana dokumentacja projektu? X

Dokumentacja projektu przechowywana jest w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu
Pracy w PuŁusku' mieszczącym się przy ul. Nowy Rynek 3' w zamykanych,
omakowanych plakatem informującym o projekcie szafach. Pomieszczenia zoslały
okazane Zesoołowi kontroluiacęmu w dniu l3 kwietnia 20l2 r.

Kwalifi kowalność personelu projektu

3_l
Czy wniosek o dofinansowanię zakłada zatrudnienie osób
bezpośrednio zaangażowanych do projektu?

X

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie plojektu pęrsa!ęlząlządzaiąE składał się z:
1. Koordynatoraprojektu;
2. Asystenta koordynatora pĄektu;
3. Specjalisty ds. Zamówień publicznych;
4. Ekspertakluczowego;

PozostałV personel plqjlku Stanowiły następujące osoby:
5' Dwóch specjalistów ds. rekrutacji:
6. Dwóch specjalistów dS. pośrednictwa pracy;
7. Spęcjalista ds. poladnictwa Zawodowęgo;
8. Trzęch doradców zawodowych;
9. Spęcjalista ds. stażu;
l0. Specjalista ds. szkoleń.

Ad 1.

Umowa nI 48l20ll z dnia 0l.04.201 1 l. Zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatuw Pułtusku a p. witoldęm Chrzanowskim.
Pfzedmiotem umorły było pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. ,,Nowe
kwalifikacje perspekĘrłą na lepsze jutro''. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia
ustalono na poziomie 2900,00 zł brutto. Umowę Zawarto na okres od 01.04.20ll r. do
28.0Ż.2013 r.



Ad 2.
Umowa nr 49/20ll z dnia 0l.04.201 l r' Zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim,
IęplęZęntowalym przez Zarząd Powiatuw Pu]łtusku a p. Bogdanem IIeneuSZęm
Mossakowskim. Przędmiotęm umowy było pełnienie funkcji Asystenta koordynatora
projektu pn. ,,Nowe kwalifikacje perspektywą na ]epsze jutro''. wysokość miesięcznego
wynagrodzenia ustalono na poziomie 2 000'00 zł brutto. Umowę Zawarto na okles od
01.04.201I r. do 28.02.2013 r.
Ad 3.
Umowa nI 76lŻ011 z dnia 19.04.20ll l. zawatta pomiędzy Powiatęm Pułtuskim
Ieprezentowanym przez Zarząd Powiatuw Pułtusku a p. Agatą Kingą Łojęk. Przedmiotem
umowy było świadczenie usług w zakresie zarządzania olaz poladnictwa zawodowego
w projekcie pn. 

',Nowe 
kwalifikacje perspektywąna lepszejutTo''. Wysokość miesięcznego

wynagrodzenia ustalono na poziomie l 300,00 zł brutto miesięcmie. Umowę zawarto na
okręs od l9.04.201l r. do 28.02'2013 r'
Ad 4.
Umowa nr 50/201l z dnia 01.04.2011 t. Zawarta pomiędzy Powiatęm Pułtuskim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatuw Pułtusku a p. Hanną Nasiadką Przędmiotem
umowy było pełnienie funkcji Eksperta kluczowego w projekcie pn. ,,Nowe kwalifikacje
petspektywą na Jepsze juto''. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na
poziomie l 300,00 zł brutto. Umowę Zawarto na okres od 0l.04'20l 1 I. do 28.02.20l3 I.
Ad 5.
Umowa nI 56/2011 z dnia 01.04.20l l f . zawal'La pomiędzy Powiatem Pułtuskim
Iepfezentowanym przez Zarząd Powiatuw Pułtusku a p. Agnieszką Anną Kaczyńską
PŹedmiotem umowy było pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji w pĄekcie pn.

,,Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jufo''. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia
ustalono na poziomie 833,00 zł brutto' UmoWę zawar1o na okres od 0l.04.2011 r. do
28.02.2013 r.
Umowa nr 55/2011 z dnia 0l.04.2011 l' Zawarta. pomiędzy Powiatęm Pułtuskim
replozentowanym przez Zarząd Powiatuw Pułtusku a p. Iwoną Elżbietą Czarkowską.
Plzedmiotem umowy było pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji w projekcie pn.

,,Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro''' Wysokość miesięcznego wynagrodzenia
ustalono na poziomie 833'00 zł brutto. Umowę Zawarto na okes od 01.04.20ll r' do
Ż8.02.2013 t.
Ad 6.
Umowa nr 58l20ll z dnia 01.04.20ll r. Zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim
IępręZentowanym przez Zarząd Powiatuw Pułtusku a p. Marzeną Budziszewską.
Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji SpecjalisĘ ds. pośrednictwa pracy
w projekcie pn. ,,Nowe kwalifikacje perspeĘwąna lepsze jutro". Wysokość miesięcznego
wynagrodzenia ustalono na poziomie 875,00 Zł brutto. Umowę zawarto na okręs od
01.04.201 1 t. do 28.02.2013 t.
Umowa nI 57/2011 z dnia 0l.04'2011 t' zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim
Ieplezentowanym przez Zarząd Powl'atuw Pułtusku a p. Ewą Kędzierską-Borek.
Przędmiotęm umowy było pełnienie funkcji Specjalisty ds. pośrednictwa pracy
w proiękcię pn...Nowę kwalifikacię pęrspęktvwą na lepsze iutro''. Wysokość mięsięcznęgo



wynagrodzenia ustalono na poziomię 875,00 Zł brutto. Umowę zawarto na okręs od
01.04.201 1 r. do 28.02.2013 r.

Ad 7.
Umowa nr 5l/20ll z dnia 01.04.20ll r. zawarta pomiędzy Powiatęm Pułtuskim
ręprezęntowanym przez Zarząd Powiatuw Puftusku a p. Pauliną Śvorc-Dynak.
Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Specjalisty dS. poradnictwa zawodowego
w projekcie pn. ,,Nowe kwalifikacje perspeĘwą na lepsze jutro''. Wysokość miesięcznego
wynagrodzenia ustalono na poziomie 900,00 Zł brutto. Umowę Zawarto na okres od
01 .04.20 | I r. do 28.02.2013 r.

Ad 8.
Umowa nI 5ll20ll z dnia 0l.04.20ll r. zawarta pomiędzy Powiatem Pułtuskim
reprezentowanym przez Zarząd' Powiatuw Pułtusku a p. Magdaleną Suchtą Przedmiotem
umowy było pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w projekcie pn. ,,Nowe kwalifikacje
perspeĘwą na lepsze jutro''. wysokość miesięcznego vynagrodzenia ustalono na
poziomie 875,00 zł brutto. Umowę zawarto na okles od 01 .04.20ll r. do 28.02.2013 r.

Umowa nr 5Ż/20ll z dnia 01.04.20ll r' zawarta pomiędzy Powiatęm Pułfuskim
replezentowanym przez Zarząd Powiatuw Puftusku a p' Iwoną Studniak. Przędmiotęm
umowy było pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w projekcie pn' ,,NoWe kwalifikacje
perspektywą na lepsze jutro". Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalono na
poziomie 875,00 zł brutto. Umowę Zawarto na okres od 01.04.20l l r. do 28.0Ż.2013 r'
Umowa nr 53/20Il z dnia 01.04.201 l l' Zawarta pomiędzy Powiatęm Pułtuskim
IęplęZęntowanym przez Zarząd Powiatuw Pułtusku a p. Agnieszką Wrzeszcz.
Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w projekcie pn.,,Nowe
kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro''. wysokość miesięcznego w1.nagrodzenia
ustalono na poziomie 875,00 zł brutto. Umowę Zawarto na okres od 01.04.2011 r. do
28.0Ż.2013l'
Ad 9.
Umowa nI 59/2011 z dnia 0l.04.2011 t' zawarta pomiędzy Powiatęm Pułfuskim
IepręZęntowanym przez Zarząd Powiatuw Pu]łtusku a p. Monika Biemacką. Przędmiotęm
umorły było pełnienie funkcj i SpecjalisĘ ds. stajŻy w projekcie pn.,,Nowe kwalifikacje
perspektywą na lepsze jutro''. Wysokość miesięcznego łrynagtodzenia ustalono na
poziomie 1 000,00 Zł brutto. Umowę Zawarto na okręs od 01.04.201 l r. do Ż8'0Ż'Ż013 l.
Ad 10.

Umowa nr 60lŻ011 z dnia 01.04'2011 r. zawarta. pomiędzy Powiatęm Puftuskim
reprezentowanym ptzez Zarząd Powiatuw Pu]łtusku a p. Karolina Franczuk. Przędmiotęm
umowy było pełnienie funkcji Specjalisty ds. szkolęń w projekcie pn. ,,NoWe kwalifikacje
perspektywą na lepsze jutro'"' wysokość miesięcznego wynagrodzenia usta]ono na
poziomię 1 000.00 zł brutto' Umowę Zawarto na okrcs od 0l.04.20l l r. do 28'02.2013 r '

3.2
czy bęneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób
wchodzących w skład personelu projektu?

x

Na podstawie dokumentóW przedstawionych do kontroli ustalono, że Beneficjent w cęlu
zaanga:Żowania personelu projektu w dniu l8.03.20l1 r. ogłosił dwa przetalgi
nieograniczone z możliwościąskładania ofeń częściowych:
l. W wyniku jednego z postępowań Beneficjent zaangażował do projektu: Kooldynatola

projektu, Asystenta koordynatola projektu, Specjalistę ds. zamówień publicmych,
EksDerta kluczoweEo. Specialistę ds. poradnictwa zawodowęgo oraz Trzech doradców



zawodowych;
2. W wyniku drugjego postępowania Beneficjent zaangażowal do pfojęktu: Dwóch

specja]istów ds. Iekrutacji, Dwóch specjalistóW ds. pośrednictwa placy, specjalistę ds.
\tażu oraZ SpecjaliŚlę ds' szkoleń'

Uzasadnienie wyboru poszczególnych osób do wykonywania zadań w projekcie
Beneficjent zamięścił w Protokołach postępowania w trybie pfzetargu nieograniczonego_
Jako główne przesłanki wyboru poszczególnych osób do wykonywania zadań w projekcie
Beneficjent wskazyWał:

. wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;

. oierta spęłnia wszystkie wymagania SIWZ;

. olerta była najkorzystniejsza (ed1'rrym kry'terium oceny ofert była cena);
o ofęrta uzyskała zwiększą ilość punktów.

Dodatkowo w dokumentacji przekazanej do kontroli Znajdował się Protokół z posiedzenia
komisji pŹetalgowej, sporządzony w dniu 29.03'2011 r. Ws. badania, oceny ofert i \łryboru
oferty najkoŹystniejszej. Protokół został podpisany prZęZ wszystkich członków komisji
Drzetareowei.

3.3
CZ'y beneficjent Zatrudnia personel' który wykonuje zadania
w ramach kilku projektów? X Ustalono na podstawię ustnego oświadczenia Asystenta koordynatola projektu oraz

kontrola dokumentacii dotyczącej pelsonelu projektu_

3.4

czy osoby Zatrudnione w więcej niżjednym projekcie prowadzą
ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich
projektów NSRo (z rłyłączeniem prz1padku, gdy osoba ta
wykonuje prace w ramacb kilku projektów na podstawie jednego
stosunku Dracv)?

x

3.5
Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niŹ wjednym
projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?

x

3.6
CZy bęnęficjęnt Zatrudnia osoby Zaftudnione w insĘłucji
uczestniczącej w realizacji Po KL, ajeś]i tak, czy występuje konflikt
interesów i/lub podwójne finansowanie?

x

3,',7

Czy łączne zaangaŻowanie danej osoby w realizację zadań
przekracza wymiar godzin określony w ,I/ylycznych 1|,

z qkr es iekwąlifi kow qnią wydątków w rąmqchP o KL?
x Każda z osób wchodzących w skład personelu projektu jest zau1gażowana u Beneficjenta

w ramach.iednego pro_iektu, na podstawię iędnęj umowy zlęcenię.

Czy benefi cjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość
zatrudnienia personelu projekfu na umowę o pracę?

Personel projektu wykonywał zadania na podstawie umów cywilno-prawnych.

3.9
Czy benefi cjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość
ustalenia proporcji zaangaŹowania personelu projektu zatrudnionego
na umowę o placę w niepełn}m wymiarze czasu pracy?

X

3_10

Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną
pracowników Zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku
pracy (eślitak, czy spełniono wszystkie warunki okręślonę
w ll/ytycznych w zakresie kwalifikowaniawydatków w ramach

X
Koordynator projektu jest związany z Beneficjentem stosunkięm pracy na podstawie
powołania. W wyniku weryfikacji dokumentacji przekazane1 do kontroli ustalono' żę
zadania wskazane w ramach umowy cywilnoprawnej były precyzyjnie okręślonę
i lodzaiowo lóżne od oracv wvkonvwanei na Dodstawie stosunku nracv:
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PO KL)2 Kooldy]ator plojęktu prowadzi ęwidęncję godzin pracy w ramach projel.tu, którc
wskazywała, żę stosunęk pracy pozwalał na ęfęktywne Wykonywanie Zadań w ramach
umowy cy.wilnoprawnej. Zadania w ramach projektu byĘ wykonywane po godzinie 16.00.
Weryfikacji poddano ewidencję godzin pracy za okes wzesień _ pździemik 20l 1 I.
(okres rozliczeniowy poddany weryfikacji w ramach kontroli obszaru Prawidłowość
rozliczeń finansovrych)

3.1 1

Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel
projek1u na podstawię więcej niżjednej umowy cywiInoprawnej,
zgodnie z lywcznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
w rąmąch Po KL?

X Ustalono na podstawie przędstawionej do kontroli dokumentacji oraz ustnego
oświadczenia Asystenta koordynatora projektu.

3.t2
Czy prowadzonajest ewidencja czasu pracy osób zaangażowanych
w realizację projek1u i czy prowadzone są akta osobowe
zatrudnionych placowników?

x

W dokumentacji przekazanej do kontroli znajdowaĘ się:
. Oferry przekazane na przetarg nieograniczony:
. Umowy zlecenie;
. UpowaŻlienia do pfzetwalzania danych osobowych.

Koordynator projektu prowadzi ewidencję czasu placy w formie miesięcznych kań czasu
pracv.

3.t3
Czy wynagrodzenie wypłacane pracownikom zaangażowanym
w real izacj ę proj ekfu jest zgodne z założen iam i wn iosku
o dofinansowanie oraz zawartej umowy?

X Ustalono na podstawie skontrolowanych umów z]ecenie zawartych z personelem projektu
olaz na podstawie weryfikacji wniosku o płatność za okres 0l.09.20l 1 I. _ 3 l .l 0.20l l I'

3.14
Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom
stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich
składników wynagrodzenia personelu, w tym na$ód i premii)?

X
Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
wprowadzonego Zarządzeniem nr 31/2009 z dnia. 25 '05 '2009 r. i zmienionego
Zarządzeniem nr 5612009 z dnia 16 '12.2009 r.

3.15
CZy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu sązgodne
z przepisami krajowymi i Wytycznymi w zokresie lałalifikowania
wydatków w ranach Po KL2

X

4. KwaIifi kowalność uczcstników projektu

4.1
CZy uczestnicy projektu spełniają warunki kwalifikacyjne
w ramach PO KL? x

Weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu dokonano na podstawie dokumentacji
S0uczestników projektu' wykazanych w Tabeli nr 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu we
wniosku beneficjenta o płatność za okes 01 .09-3 l.l0.20l l r. jako osoby, które
w przedmiotowym okresie rozliczeniowym zakończyły udział w projekcie. tj':

- 20 osób. które ukończyly staz:
- 30 osób' które ukończyĘ szkolenie.

Liczba osób poddanych weryfikacji stanowi 13,'7lyo ogółLl uczestników zaplanowanych do
objęcia wsparciem w ramach projektu (365 osób) oraz l6,08% wszystkich lekrutowanych
do dnia kontroli uczestników pĄektu.
Do dnia kontroli, zgodnie z przekazaną przez Beneficjenta listą uczestników projektu,
Zrekrutowano 3l l osób. w tvm 23l osób na stażę oraz 80 osób na szkolenia.

4.2
czy benefi cjent posiada dokumenty potwierdzające
kwalifi kowa]ność uczestników plojęktu? X

W dokumentacji każdego z weryfikowanych uczestników projektu, o któfych mowa
w punkcie 4.1 Listy, znajdowĄ się nw. dokumen{ potwierdzające kwalifikowalność:

- formularz zgłoszeniowy, zawierający dane teleadlesowe kandydata do udziału
w proiekcie oraz informacię nt. posiadanęgo statusu na rynku pracy;
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deklaracja uczestnictwa w projekcie, zawierająca w swej treści obligatoryjnę
ęlementy, okręślone ,,tl/ylycznymi v, ząkresie kwalifikowania wydatków w ramach
PO KL'':
oświadczęnię uczęstnjka projektu o Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

4.3
Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie
wszystkich uczestników plo_jęktu?

x Stwięrdzono na podstawie dokumentóW 50 uczęstników projektu, podlegających
węrytlkac_]l.

4.4
Czy Iiczba osób uczestniczących w projękcie a dorycząca
poszczególnych rodzajów wspalć jęst Zgodna z założeniami projektu
zawartymi we wniosku o dofinansowanie?

x

Zgodnie z przedstawioną przez Beneficjenta |istą uczestników projektu, do dnia konroli
Zrękrutowano 3ll osób' w tym 23l skorzystało/koŹysta zę stazL! zawodowego (na 255
osób zaplanowanych) oraz 80 osób skorzystało,&orzysta ze szkolenia Zawodowego (na 1 10

osób zaplanowanych w ramach tej fomy wsparcia).
Podczas kontroli na miejscu zweryfikowano na próbie sposób rekrutacj i do projektu na staż
zawodowy.
Zweryfikowano postępowanie przeprowadzone w ramach I oraz II rekrutacji na staŻ.

Do kontroli okazano nw. dokumenf:
I ReLTutacia na staż w terminię 08_14.04.201 l r.:

a) Rejestl wniosków na staż nr I/20l1 z rekrutacji przeprowadzonej w dniach 08-
14.04.2011I. Złożono l l3 wniosków (dot. wniosków o organizację stażu);

b) Wykaz nr I/20l l poz}tywnię lozpahzonych wniosków na staż 36 wniosków;
c) Plotokół nf 1 z posiedzenia Komisji ds. rozpaĘwania wniosków o zorganizowanię

stażu Z dnja 15.04.201l r.l
d) Informacja dot. wyłonienia organizatora stażu dla p. Wioleb/ Matyny PIZybysZ

osoby z listy rezerwowej (w związku z podjęciem zatrudnienia przez osobę z listy
podstawowej);

e) Rejestr rekutacji na staż NI I/201 1, przeprowadzonej w dniach 08-l4.04.20l l r'
188 zgłoszeń;

f) Plotokół nr 1 z posiedzenia Komisji ds. rekrutacji z dnia 15.04.20l l r. dot. rekrutacji
na staż nI l/20l l przeprowadzonej w dniach 08-l4.04.20l l r.

g) Lista podstawowa uczestników projektu Q'lt I/201 1) 45 osób.
h) Lista rezerwowa uczestników projektu (Nr l/2011) l32 osoby.
i) Pismo z dn ia l 8.04.201 1 r. skierowane do uczestników l lękrutacj i inlormujące

zakwalifikowaniu do udziafu w projekcie;
j) Informacja z dnia l8.04.20l l I. dot' doboru uczestników projekfu do zgłoszonych

plzęz olganizatolów mięjsc StaŻu 35 pracodawców i 45 osób.
k) Wykaz organizatorów stażu wraz Z potencjalnymi kandydatami 35 organizatolóW;
l) Informacja z dnia20.04.Ż011 r' i 27 '04.2011 r' dot' skreślenia kandydata z lis{

podstawowej (w związku z podjęciem zatrudnienia).

Il Rekrutacja na staż w terminie 20-2l.04'20l l r-:

a) Rejestr Wniosków na staŻ nr IIl20l l Z rekrutacji plzeplowadzonej w dniach 20-
21.04.2011 r' złoŻolo l45 wnioskóW (dot. wniosków o organizację stażu);

b) Wykaz nr l I/20l 1 po4tywnie rozpatfzonych wniosków na staż - 44 \łrrioski;
c) Protokół nI 2 Z posiedzenia Komisji ds. Iozpatrywania wniosków o zorganizowanie

stajn z. dnia 04.05.Ż011 r.:
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ę)

0
s)
h)

d) Rejestr rękrutacji na staż Nr lll201 1, przeprowadzonej w dniach 20-21.04.201 1 r.
l27 zgłoszeń.;'
Protokół nr 2 Z posjedzenja Komisji ds_ rekrutacji z dniaŻ'|.04'20II r. dot. rekrutacji
na staz nr II/2011 przeprowadzonej w dniach 20-21.04.201I r.
Lista podstawowa uczestników projektu (Nr lI/201l) _ 50 osób.
Lista rezerwowa uczestnikóW plojekfu (Nr |I/201l) 74 osoby.
trnformacja z dnia 05.05.20l l r. dot. doboru uczęstników projektu do zgłoszonych
przez organizatorów miejsc stażu;
Wykaz organizatorów stażry wraz Zpotencjalnymi kandydatami 50 organizatorów.

Ponadto do kontroli okazano lisĘ podstawowe uczestników z nw. edycji rekutacji na staż:

III edycja _ przeprowadzona w dniach l6-l7.05.20l1 r._ 15 osób;
IV edycja - przeprowadzona w dniach 16-17.06.2011 r. 10 osób;
V edycja _ przeprowadzona w dniach 03-07.1 1'20l 1 r. 30 osób;
VI edycja - przeprowadzona w dniach 08-09.l2.201l r. _ 25 osób;
VII edycja - przeprowadzona w dniach 02-04.01.2012 I. 25 osób;
VIII edycja - przeprowadzona w dniach 0l -03.02.20l2 r. _ 5 osób;
lX ędycia - przęprowadzona w dniach 05-07.03.2012 r. 25 osób.

4.5
Czy została zachowana w oparciu o dokumentację ploglamową
PO KT, zasada równości szans?

x

W projekcie zaplanowano udział l70 kobiet (w b'm powacających oraz wchodzących po
raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwięanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)
w ogólnej liczbie 365 uczestników projektu. Na dzień kontroli do projekfu, zgodnie
Z okazaną lista uczestników projęktu, zrekrutowano 31 1 uczestników projekfu, w Ęm 204
kobiety (65,59% ogółu). Ponadto w projekcie zaplanowano udział osób znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby długotrwale beTobotne, osoby w wieku do
Ż5 loku ż1cia, osoby beaobotnę w wieku powyżej 45 roku , osoby niepełnosprawne oraz
osoby Z telenów wiejskich_ Czynności kontrolne wykazĄ, że założone wskazniki dot.
liczby osób w poszczególnych kategoriach wskazanych poiłryżej zostały osiągniętę
(w przypadku ilości osób niepełnosprawnych, kobiet, osób do 25 r.ż oraz osób długotrwale
bezrobotnych osiągnięto wyższy wskaŹnik niż zakładano)' natomjast osiągnięcie
pozostałych wskaŹników nię budzi wątpliwości co do ich osiągnięcia.

5. Działania informacyjno-promocyine

5.1
W jaki sposób beneficjent promował projekt wśród lokalnęj
społeczności, a w szczególności wśród uczestników projektu? X

Prasa
Na potwierdzenie przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w Iokalnej prasie,
okazano nw. dokumenry i materiaĘ:
- ofęrta cęnowa na ogłoszenia w ,,Pułtuskiej Gazecie PowiatoweJ' z dnia 0l.04.20l l

I.;
_ Zlęcęnię opublikowania w tygodniu ,,Pułtuska Cązetą Powialowd ' ogłoszenia z dnia

04.04.2011 r.;
_ EgzemplaJz ,,Pułtuskiej Gazety Powiatowef'\r 14(609) Z dnia 05'04.Ż011 r.;

- oferta na ogłoszenia modułowe w ,,Tygodniu Pułtuskim'' z dnia 0l.04.2011 r.;
_ Egzęmplaru ,'Tygodniką Pułluskiego" nr 14 (696) z07 .04.20l l r.;
_ Egzernp|aru ,'Pułtuskiej GazetyPo1|,iatowe-|' nr Ż0 (615) z dnia l7.05.20l 1 r. ;

- Pismo z dnia l2'l2'20ll r' sygn.. WRP-NK '042.04.0l.29.20l l z prośbą o wycęnę
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usługi, polegającęj na opublikowaniu dwóch ogłoszeń, skięrowanę do rędaktorów
naczelnych: ,,Pułluskiej Gązety Powiatowej", ''Tygodnika Pułtuskiego" oraz
,,Kuriera Pultuskiego'' (waz z korespondencjąe-mailową);
Pismo z 15.l2.201 l I. sygn. WRP-NK.042.04.0l '29.20l l,stanowiącę zlęcęnie
opublikowania dwóch ogłoszeń prasowych w ,' Pułtuskiej Cazecie Powiąlowej",
,,Tygodniku Pułtuskim" oraz,,Kurierze Pułtuskim"'(wraz z korespondencją
e-mailową);

_ Egzemplarz ,,Pu]łtuskiej GazeĘ Powiatowej'' nI 5l -52 (646-647) z dnia20'l2.20l l r.;
- Egzemplarz ,'Tygodnika Puftuskiego" ff 51 z 22-Ż8.l220l l r.:
.. Egzemplarz ,,Kuriera Pułfuskiego'' nr 43 (43) z21-Ż1 .12.20l l r.

P|akatv _ pJakaty, informujące o projekcie, oznakowane zgodnie Z Zapisami 
',wytycznych

dotyczących omaczania plojektów w ramach Po KL'' Zostały umieszczone w budynkach
starostwa Powiatowego w Puftusku oraz w Powiatowego Urzędu Pracy w Pułfusku.
Ponadto, wg ustnęgo oświadczenia p. Agaty Łojęk specjalisty ds. zamówień publicznych'
w miejscach realizacji szkoleń i stazy Znajduję się oznakowanie informujące o realizacji
pro.jektu i współfinansowaniu danej formy wsparcia z EFS.
W dokumentacji dot. plomocji projektu znajdowĄ się dokumenĘ, świadczące
o dokonaniu rozęznania rynku, tj':
- Pismo z dnia 12'12.2011 I. sygn.. WRP-NK.042.04.0l.30.201 l z prośbą o wycenę

usługi, po|egającej na przygotowaniu plojektu plakatu promującego projekt oraz, po
akceptacji, wydruk w ilości 300 sztuk, skierowane do nw. potencjalnych
wykonawców:
a) Zakład Poligraficzny ,'cRAF-DRUK'' Zbigniew Milęwski, ul. Gostkowska 39L,

06-400 Ciechanów;
b) Agencja Reklamowo-Wydawnicza ,,MEDIA SYSTEMS", ul. Sowińskiego 66,

07-200 Wyszków;
c) ,,ALTMEDIA'', ul. Sowińskiego 49/22,07-200 wyszków:
d) ,,NEOGRAPH" s.c., ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa;
e) Przedsiębiorstwo Więlobranżowe ,,ToM-PoL", ul. Nowolipie '7C, 05-126

Nieporęt;
f) ,,CEZAR Druk-Servis'' Cezary Warda, ul. Warszawska l4,06-100 Pułtusk;
g) ,,AGA PRESS" Agencja Wydawniczo-Reklamowa Agnieszka Anulewicz, ul.

Swiętojańska 15, 06- l00 Puftusk;
(wraz z korespondencją e-mailowd;
_ ofęrta Złożonę w odpowiedzi na zap}'tanie;
_ Notatka z dnla 16.12'20!l r. sporządzona plzęZ p' Agatę Łojek na okoliczność

przeprowadzonego rozęznania cęnowego' zawierająca wykaz złożonych ofeft olaz
informację nt. wybranego usługodawcy;

- Pismo z dnja 19.lŻ.201l r. sygn. WRP-NK.042.04.0l.30.20l 1,informujące
o wyborze usługodawcy (wraz z korespondencją e-mailową);

- Z1ecenie fęa|izacji usługi zaprojektowanie i wydruk plakatów z dnia l9.0l.20l2r.
pismo o sygn. WRP-NK.042'04'01.30.201I/2012 (wraz z korespondencją
e-mailowa).
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Stronv www
lnfotmacja o realizacji projektu oraz o prowadzonej rękrutacjijest zamieszczananabieżąCo
na stronach intęmetowych starostwa Powiatowego: www'stalostwopultusk.bip.org.pl oraz
na stronię internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku: www.pup.pultusk.pl.
Na potwierdzenie okazano wydruki Ze strony intemetowej wraz z informacją o tęrminię
zamięszczęnia ogłoszęnia (data, godzina).

5.2 Czy ptawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu? X

W pomieszczeniach, W których podejmowane są czynności związane z realizacją projektu,
zrrajdują się plakaty informujące o projekcie, w tym w szczególności umieszczone na
drzwiach wejściowych do ww. pomieszczeń oraz na szafach, w których przechowywana
jest dokumentacja projektowa.Ponadto, wg ustnęgo oświadczenia p' Agaty Łojek
specjalisty ds. zamówięń publicznych,w miejscach realizacji szkoleń i stazy Znajduję się
oznakowanie informujące o realizacji projektu i współfinansowaniu danej formy wsparcia
z F.FS.

5.3 Czy prawidłowo stosuje się znaki graficznę Po KL j UE? x Zgodnie z 
',Wytyczlryni 

dotyczącymi oznaczania projektów w rąmąch Po KL" z dnia 04
lutego 2009 r.

5.4
Czy beneficjent prawidłowo inlormuje o realizacji projektu
współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS?

x Zgodnie z ,,l|yĘcznymi dotyczą(ymi oznaczania projektów w rąmąch Po KL" z dnia 04
lutego 2009 r.

5.5
CZy dokumentacja dotycząca plojektu została odpowiednio
omakowana?

x Zgodnie z ,,ll/ylycznymi doD)czącymi oznaczanio projeldów w ramach Po KL" z dnia 04
lutego 2009 r.

5.6 Czy prawidłowo omaczono splzęt zakupiony w ramach projektu? x Zgodnie z założęniami wniosku o dofinansowanię projektu, w ramach pĄektu nie
Zakupiono sprzętu.

5;7
Czy zakesy obowipków/oddelegowania Zatrudnionych w ramach
projektu pracorwrików zawierają informację o współfinansowaniu
stanowiska ze środków EFS?

x

5.8
Czy koszĘ poniesionę na działania informacyjno _ promocyjne
są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu?

X

6. Rozliczenia finansowe:

6.1
czy Beneficjent posiada wyodrębnione konto zgodne Z zapisami
umowy o dofinansowanie?

X

6.2
czy płatności są co do zasady dokonywane w ramach realizacji
projektu są realizowane z wyodrębnionego konta projektu? X

6.3 Czy benefi cjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków? x
Beneficjent przedslawił do kontroli wykaz numęrów kont do projektu. Ponadto podczas
weryfikacji Załącznika nr 1 do vmioskuo płatność Za okres 0l.09.2011 r. 31.10.2011 r.
stwierdzono, że pod każdym dokumentem księgowym były podpięte wydluki Z konta
ootwierdzaiacę zaksię{:owanię wvdatku.

6.4 CZy istnieje plan kont finanso\łrych dla projekfu? X Pobrano egzemplarz Planu kont dla projektu.
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6.5 czy bęnęficjent posiada oryginalne dowody księgowe? X Stwierdzono na podstawie skontrolowanęgo wniosku o płatnoŚć Za okręs 0l.09.20l l r. -
31 10 201I r.

6.6
Czy beneficjent posiada orygina]ne dowody zapłaty i inne dokumęnty
potwięrdzające fakt zakupu zamówionych towarów
i usług?

X Stwięrdzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność za okres 01.09.2011 r' _
3l 10.201 I r.

6.7 Czy współfinansowane towary i usfugi Zostały dostarczonę? X

Ustalono na podstawie dokumentacji dotyczącej kontrolowanych szkolęń oraz
kontrolowanych działań informacyjno-promocyjnych (ustalenia dokonano m.in. na
podstawie ceĄfikatów ukończenia szkoleń, list obecności na szkoleniach, egzemplarzy
prasowych
z ogłoszęniami promuiącYmi proiękt. przykładowvch egzemplarzy plakatów).

6.8

czy stwieldzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku
realizac1i przezbeneficjenta więcej niz jednego proj ektu (dotyczy

v szczególności \ł}datków ZwiąZanych z zatrudnianiem personelu
projelrtu oraz wydatków objętych cross-fi nancingiem)?

x

Zgodnie z ustnym oświadczęniem Asystenta koordynatora projektu personel projektu
wykonywał zadania jedynie w kontTolowanym projekcie. Analiza dokumentów
księgowych rozliczonych w kontrolowanym wniosku o płatność potwierdziła
przedmiotowe oświadczenie' Ponadto Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanię projektu Po
KL Beneficient nie zaplanował wydatków w ramach cross-financingu.

6.9

czy stwieldzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków
v ramach Po KL i Plogmmu Rozwoju obszarów Wiejskich 2007'
01 3/Programu opemcyjnego,,Zró\ł,l]oważony lozwój sektola

rybołóWs1wa i nadbŹeżnych obszalów rybackich 2007_
:01 3''?(dotyczy benefi cjentów lealizujących projeĘ równolegle
v ramach PROWPO RYBY i PO KL)

x
opisy znajdujące się na dokumęntach księgowych rozliczonych w kontrolowanym
wniosku
o płatność wskazywały, że dotyczą one kontrolowanego plojektu.

6.10

Czy dane umieszczonę w zęstawięniu dokumentów potwierdzającym
wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej
wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów
zapłaĘ i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu
zamówionych towarów i usług?

x Przy każdym dokumencie wykazanym w kontrolowanym rł.niosku o płatność znajdowało
się polecenie księgowania danego wydatku.

6.11
Czy dokumentacja dotycząca lealizacji projektu majdująca się
w siedzibie beneficjentajest zgodna z danymi przekazanymi we
wniosku o płatność w części dotyczącej postępu finansowego?

X

Stwięrdzono na podstawie dokumęntów księgowych rozliczonych W skontTolowanym
wniosku o płatność Za okręs 0l.09-3l.l0-Ż0|l r. z którego skontrolowano Wszystkię
pozycje wykazane w Załączniknff l na łączną kwotę 413 636,30 zł:
Do dnia kontroli Beneficjent roz|jczył kwotę l 362 20I '4Ż Zł' co stanowi
34,S2%oprzyznanych środków. Weryfikacją objęto dokumenty księgowe na łączną kwotę
4|3 636,30 zł, co stanowi 30,37% środków Zatwieldzonych przęz lPz oraz l0,48Yo
środków przyznanych.
Werylikacja dokumentów księgowych wykazala rozbieżności pomiędzy danymi
widniejącymi w Zalączniku nr 1do ww' wniosku a dokumentacji okazanymi do
kontro|i. Rozbieżności dotyczyły kwot dokumentów netto' numerów
ewid€ncyjnych/księgowych, daty Zaplaty' daĘ wystawienia dokumentu oraz
roz|iczenia jednego z wydatków w ramach blędnego zadania. Wobec powyższego
sformułowano uwagę w pkt ló lnformacji pokontrolnej.stwierdzone rozbieżności nie
maia wołvwu na wartość rozliczonych wvdatków kwalifikowalnYch.

6.1Ż czy dokumenty księgowe sąpodpisane przez osoby uprawnione? x Na dokumentach księgowych poddanych kontroli zna.jdowĄ się podpisy stalosty albo
wicestarosty. Skarbnika Dowiatu. Koordnatora proiękfu oraz Księgowęi proięktu.
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6.13
Czy dokumenĘ księgowe są opisane zgodnie z dokumentacją
programową?

X stwięIdzono na podstawie dokumęntów księgowych rozliczonych w skontrolowanym
wniosku o płatność.

6.14
Czy poniesione w ramach projektu wydatki są zgodne z
podstawowymi zasadami kwalifikowalności wydatków Po KL? x stwierdzono na podstawie dokumęntów księgowych rozliczonych w skontrolowanym

wniosku o płatność.

6.15 Czy wydatki rozliczanę wę wnioskach o płatność są kwalifikowalne? X Stwieldzono na podstawie dokumęntów księgowych rozliczonych w skontrolowanym
wniosku o płatność.

6.16

Czy wydatki poniesione przez beneficjenta w okresie podlegającym
kontroli odnoszą się do wydatków niekwalifikowanych z EFS
zawaĄch w obowi ęttjących ,,Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Po KL'?

X

6.17
czy koszty pośrednie ponoszone w projekcie odpowiadają kosztom
Zawartyrn w budŹecię projektu?

x Stwieldzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym
wniosku o płatność.

ó.l8 czy koszry bezpośIednie ponoszone w projekcie odpowiadają
kosŹom Zawartym w budżecię plojektu?

X stwieldzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym
wniosku o płatność.

6.19

czy kosŹy bezpośrednie sąkwalifikowane zgodnte z l|ytycznymi
w zakresielołalifikawąnia wdqtków w ramach Po KL (w Ęm czy
koszty ujętę w katatogu kosztów pośrędnich a prz1porządkowane
do kosztów bęZpośrednich posiadają związek z zadaniem' w ramach
Zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji
wydatków)?

X Stwierdzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym
wniosku o płatność.

6.Ż0

Czy w przypadku kosztów bezpośrednich roz1iczanych ryczałtem
benefi cjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie
zadań i osiąnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych
w Zatwieldzonym wniosku o dofinansowanię?

x Beneficjent nie roz|icza kosztów bezpośrednich ryczałtem.

6.Ż1

Czy w przypadku rozl|tczaniakosztów związanych z realizacją
projektów instrumentów inĄnierii finansowej są one zgodne
z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 orazrozporządzenia
(wE) nr 1828/2006 ispełniająrłymogi określone w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 75 grudnia20l0 r. wsprawie
udzielania pomocy publicznej wramach PO KL
(DZ. U. NI 239" poz. l598,Zpóż1l. zm.), l|'ytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ra gch Po KL oraz w odrębnej
dokumentaciiopracowanei pfzęz IzPo KL w tym zakresie?

X Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu PO KL projekt jest realizowany bez
pomocy publicmej. Nie są rozliczane koszty pfojeklu instrumentów inżynięrii finansowej.

6.ZZ
Czy wydatki projektu ZostĄ faktycznie poniesione (czy beneficjent
dysponuje przelewami z konta projektu, które dotyczą poniesionych
wydatków ?)

X
Beneficjent przedstawił do kontroli wyciągi bankowe z konta projektu, potwierdzające
poniesienie poszczególnych wydatków rozliczonych w kontrolowanym wniosku
o płatność.
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6.Ż3
Czy zakupione w ramach projelrtu środki trwałe spełniają warunki
okfeślone w ,'I4/ytycznych w zakresie lołalifikowania wydalków
w ramach PO KL"?

X Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projęktu Po KL, Beneficjent nię nab)'wał środków
trwałych.

6.24
Czy beneficjent w rozliczonych w wnioskach o płatność przedstawił
faktury wystawionę w walutach obcych?

X Stwierdzono na podstawie dokumentów księgowych rozliczonych w skontrolowanym
wniosku o płatność.

6.25

Czy beneficjent dokonał prawidłowego przeliczenia wydatku
w walucie obcej na walutę w polskich złotych według kursu
średniego Prezesa NBP na dzień przeprowadzenia operacji
gospodarczej?

x

6.26 Czy wystąpiły uiemne IóŻnice kursowe? x

6.2't
Czy beneficjent opisał faktury wystawione w walutach obcych
w oparciu o wytyczne IZ?

X

6.28
Czy beneficjent uwzględnia we wnioskach o płatność koszty
amoltyzacji Zgodnię Z,,Wytycznymi dotyczącymi kw aliJi kow ania
wydatków w ramach Po KL"?

x Stwięrdzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność. W projekcie nie
przewidziano kosztów amoĘzacji.

6.29 Czy beneficjent w ramach projektu finansuje leasing? X Stwieldzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność. W projekcie ni€
przewidziano leasingu.

6.30
Czy beneficjent w ramach projektu Iozlicza opłaty finansowe
wymienione w,,I/ylycznych w zakresie kw alifikowania vydatków
w ramach PO KL"??

X Stwierdzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność'

6.31 CZy bęneficjent w ramach plojektu rozlicza wkład niepienięmy? X W projekcie nie przewidziano wkładu niepienięmego'

6.32
Czy wkład niepienięŻny został odpowiednio wyceniony według
wartości rynkowej?

x

6.33 Czy w ramach pro-jektu beneficjent wykazuje cross-linancing? x W projekcie nie przewidziano wydatków objętych lęgułami cross-financingu.

6.34
CZy wydatki poniesione w ramach cross-financingu są uwzględnione
w budżecie projektu?

X

6.3 5

Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczaftem
benefi cjent posiadadokumentację potwierdzającą wykonanie zadań
i osiągnięcie produktów/rezuJtatów uzgodnionych w zatwierdzonym
wnioslor o dofi nansowanie?

X Bęnęficjęnt nie loz1icza kosztów bezpośrednich ryczałtem.

6.36 Czy zapewniony został wkład własny? X Projekt otrzymał dofinansowanie w wyniku przeprowadzenia konkursu nr 216.1'1l20l0,
w którvm wkład własny nie bYł wymagany'
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6.37
Czy wkład własnyjest rł.niesiony zgodnie z zapisami we rłmiosku
(harmonogramem projektu) oraz' jeśli to możliwe,ujęty
w ęwidęncii księgowei?

X

6.3 8
Czy w ramach projektu błędnie wydatkowano środki z EFS
(np. z powodu złej kwalifikacji uczestników projek1u, etc)?

X Stwierdzono na podstawie skontrolowanego wniosku o płatność.

6.39 Czy błędnie wydatkowane środki zostĄ zwrócone na konto EFS? X

6.40
Czy w ramach pĄektu beneficjent finansuje własną działalność
jednostki? X Stwierdzono na podstawie skontrolowanęgo wniosku o płatność.

6.41
Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do
rłygenerowania przychodu? X Stwierdzono na podstawie skontrolowanego okresu rozliczeniowego 01.09.2011 r. -

31. i 0.201 I r.

6.42 Czy przychód wykazywanyjest we wnioskach płatniczych? X

6.43
Czy beneficjent dokonał Zwlotu powstałego przychodu na wskazane
przez lPŻ konto2 x

6.44 Czy beneficjent odzyskuje w ramach projektu podatek VAT? x

6.4s Czy podatek VAT w ramach projektujest kwalifikowany? X Na podstawie dokumęntów księgowych poddanych kontroli stwierdzono, żę Bęneficjent
w projekcie rozlicza kwoty kwalifikowalne zawieraiące podatek VAT.

6.46
Czy benefi cjenVpańner posiada dokumentację potwierdzającą jęgo
zarej estrowan ie j ako podatnika VAT? X

6.4'1
czy faktury ujętę we wniosku o płatność Zostały zawarte w lęjęstrzę
VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku
na]iczonego, który pomniejsza podatek naleŹny?

x

6.48
Czy w wyniku Zastosowania zasady konkurencyjności lub Prawa
zamówień publicznych powstĄ oszczędności w projekcie
przekracza1ące 10% środków alokowanych na dane zadanie?

x

Pismem Z dnia l2.l0.20l1 r. sygn. WRP-NK.0 42.04.0l.20.201l Bęnęficjent wystą)ił do
IP2 z prośbą o vylażenie zgody na naniesienie Zmian w budżęcie projektu w związku
Z \łystą]ieniem w projekcie oszczędności. Łączna kwota oszczędności wyniosła
328 16l'50 ń, w Ęm w ramach Zadania nr l: 7 500,00 zł, Zad'ania nr 2: 3 416,00 zł,
Zadania nr 3: 3 525,00 zł, Zadania nr 4: 240 399,25 ń oraz Zadania nr 5: 73 321'|4 zł.
Żespół kontrolujący dokonał analizy kwot powstałych oszczędności porównując je
Z kwotami widniejącymi w budżecie wniosku o dofinansowanie projekfu aktualnego na
dzień złoŻęnia ww. pisma (tj. wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej 787D:|6D2-
A0FF-9IFC' Złożony do IP2 w dniu 14.02.Ż011 r.)pod kątem okeślenia, czy powstałe
w wyniku Zastosowania Prawa zamówięń publicznych oszczędności przekraczają 10oń
środków alokowanych na dane zadanie. Ustalono, że kwota oszczędności wynikająca
Z Zastosowania Prawa zamówięń publicznych pruekracza 10% środków alokowanych na
Zadan|ę nr 5: Kursy i szkolęnia. Beneficjent aktualizując wniosek o dofinansowanie
projektu zaproponował wykolzystanie powstĄch w projekcie oszczędności na organizację
stażu dla 30 osób (realizacja od listopada 2011 r.) oraz przeszkolenie na kursie ,,operatol
maszyn CNc numerycznie stelowanych'' 10 osób (Iealizacia w 2012 r.).
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6.49
czy powstałe oszczędności zostały wykozystane plzez beneficjenta
za zgodąIP/lPz włącznie w cęlu Zwiększęnia wartości wskazników
zaplanowanych w projekcie?

x
Pismem z dnia 20.10.20ll r' sygn. EFS.lll.JS '6070-9/5-2/11 IP2 wyrazlła zgodę na
Zaploponowanę przez Bęneficjenta przemaczenie oszczędności powstĄch w projekcie
w związku Z tym, Żę Zaproponowane zmiany rozszerzają wsparcie w ramach projektu
i podwyższaią zakładanę w proiekcie wskaźniki'

7.
stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych iprzepisów
wspó|notowych

Zalącznik nr l _ wolna ręka. 2 - przetarg nieograniczony

'7.1 czy postępowanie Zostało pŹeprowadzone z zachowaniem formy
pisemnej (Art. 9 ust l)? X

7.Ż
Czy Zamawiaiący posiada wewnętrzne plocędury dotyczace

x

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem dotycząc}łn sposobu udzielania Zamówień
w projekcie pn. ,,Nowe kwalifikacje pe$pektywą na lepsze jutro'' z dnia l3.04.Ż0l2 r'
p. Agaty Łojek - Specjalisry ds. zamówięń publicznych w starostwie Powiatowym
w Puftusku obowiązują trzy zarządzenla dotyczące udzięlania Zamówięń publicznych. Są
to:

1. Zarządzenie Nr 5/2008 StaroĘ Pułtuskiego z dnia 23 sĘcznia 2008 r. w sprawie:
Zasad stosowania przez Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego
w Pułtusku ustawy Prawo zamówień publicznych,

2' Zarządzenie Nr 261201l Stalosty Pułtuskiego z dnia23 marca20l1r. w sprawie:
wprowadzenia zasad udzielania Zamówień o wańości szacunkowej
nieprzekraczającej wylażonej w Złotych lóWnowartości 14 000,00 euro,

3. Zarządzenie Nr 6/20l0 Starosty Puftuskiego z dniaŻ9 stycznia z010 r. w sprawie:
uchwalenia regulaminu pracy komisji przetargowej.

DokumenW. o któt"ych mowa w pkt 1 i 2 resuluia ZasadY udzielania zamówień. {:dzię
przeprow adzania zamówienia publicznego (w szczególności
delegowania uprawnięń (Art. l8'Ań. 19, Art'20, Art,2\)2

Zamawiajac}m jest stalostwo Powiatowe w Pułtusku iako iednostka orqanizacyjna
Powiafu Pułtuskięgo. Nię ma natomiast procedur regulujacyo iaDlzy
udzięlaniu zamówień publicznych. gdzie zamawiającJ'm iest Powiat Pułtuski.
We wszystkich postępowaniach o udzieIenie zamówień' które wynikają z zapisów wniosku
o dofinansowanię projektu pn. ,,Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro''
Zamawiając}m jęst Powiat Pułfuski.. Natomiast organem leplezentującym Powiat Pułtuski
jest Zarząd Powiatu w Pułtusku' Zatem zamówienia publicme' które udzielane są
w ramach realizowanego plojektu, opalte są o zasady wynikające z ustawy z dnia Ż9
sĘcznia 2004 r. Plawo zamówień publicznych (Dz. U.Z 20l0I' NI ll3,poz.159,zpóźn'
zm.).
Zgodniez dalszątręścią oświadczenia Specjalista ds. zamówień publicznych opiera się na
dokumęntach wymienionych w pkt. l i 2, z IA różłlic1 że wszystkie decyzje w pierwszej
kolejności akceptowane są przez Koordynatola plojektu (nie zaś przez Dyrektora
Wydziału), a następnie przez Zarząd Powiatu w Pułtusku (nie zaś przez samego
Starostę/wicestalostę Powiatu).

7.3
Czy zostaĘ spełnionę i właściwię udokumentowane przesłanki
wyboru Ębu udzielęnia zamówienia w przypadku wyboru innego
niż jeden z podstawowych przętarg nieograniczony/ograniczony?

x

Konroli poddano Zamówienie na organizację i przeprowadzenie szkolenia grupowego,
pn. ,,Prawo jazdy kat. c'' dla l0 uczęstników projektu pn. ,,Nowe kwalifikacje perspektywą
na ]epsz-e jutro''' przeprowadzonego w trybię przetargu nieograniczonego.
Zebraną dokumentację otwiera Wniosek o wszczęcie po,rtępowanid pn. organizdcja
i przeprowadżenie kursu ''prawa'jazdy kąt. C", z dnia \2'07 '20|I r., który zawiera m.in.:

- opis pŹedmiotu zamówięnia zę wskazanięm kodu CPV usługi,
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- szacunkową wartość Zamówienia określoną na 33 000,00 zł netto,
- wskazanie trybu postępowania,
- termin wykonania wymaczony na dzień 15.09.201 l r.'
- proponowane kryterium oceny ofe : cena waga 1009/0.

'7 .4 CZy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na
części w ce]u uniknięcia stosowania przepisów ustawy?

X
stwieldzono na podstawie skontrolowanęgo zamówięnia na organizację i realizację usługi
szkolenia ,,Prawo jazdy kat' C'' dla l0 uczestników projekfu pn. 

',Nowe 
kwalifikacje

perspekĘrvą na lepsze.jutro''.

7.5

czy podstawa ustalenia wartości Zamówieniajest Zgodna
z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania
rozporządzeniem w sprawie średniego kulsu Złotęgo w stosunku
do euro stanowiącego podstawę plzeliczaniawartoŚci Zamówień
publicznvch?

x

Na podstawie skontrolowanego zamówienia stwierdzono, Źe Beneficjent dokonał
przeliczenia wartości zamówięnia po kursie 3 

'839 
zł, tj. zgodnie z obowiązującym od

01'01.2010 r. do 31.12.20ll r. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23
grudnia 2009 r' w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do eulo stanowiącego
oodstawę orzęliczenia wartości Zamówień publicznvch.

7.6
Czy beneficjent dokonał ustalenja wartości zamówienia z należytą
starannością i posiada dokumenty potwięIdzające ten fakt?

x

Zgodnie z pisemnym oświadczenięm dotyczącym sposobu ustalenia szacunkowej wartości
zamówienia w projekcie pn. 

',Nowe 
kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro'' z dnia

13.04'2012 r. p. Agaty Łojek - Specjalisty ds. zamówięń publiczrych _ postawą określenia
szacunkowej wartości zamówienia jest dotychczasowe doświadczęnie w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Pułtusku przy realizacji szkoleń o tej samej lub podobnej tęmatycę.
Na potwierdzeni€ oświadczenia do wglądu okazano przykładową kalkulację kosŹów
podobnego plzedmiotęm Zamówięnia (..Prawo iazdy kat' c").

'7 .7
CZy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie
wcześniej niz 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla
dostaw lub usług/robót budowlanych (Art. 35 ust 1)?

X

Zgodnie Z ustnym ośWiadczeniem p. AgaĘ Łojek SpecjaliĘ ds. zamówień publicznych-
szacunkową wartość zamówienia ustalono już na ętapie konstrukcji wniosku
o dofinansowanie projektu" z uwagi na konieczność zaplanowania przez Beneficjenta
szczegółowego budŹetu ploj ektu'
W dokumentacji dotyczącej postępowania znajdował się Wyciąg z protokołu posiedzenia
Zarządu Powiatu w Pułtusku, które odbyło się w dniu 121ipca20|l r. Według zapisu pkt 2
przedmiotowego dokumentu p' Agata Łojek przedstawiła spęcyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursu ,,Prawa jazdy kat. C'' dla
uczestników projekfu pn. ,,Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro''
współfinansowanego przez UE zę środków EFS' w którym szacunkową wartość
zamówienia określono na 33 000,00 zł'
Przędmiotowa kwota została Zatwierdzona przez Zavąd' Powiatu w Pułtusku w dnju
12'0'7 '20ll r.' tj. w około 5 m-cy po rozpoczęciu projektu (0l.03.201l r.) oraz na około
mięsiac przed dnięm wszczęcia postęporłania'

'7.8 CZy powołana została Komisja przetargowa (gdy ustawa przewiduje
obowiązek jej powołania)?

x Do kontroli okazano Uchwałę Nr 58l20ll Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia l5 częrwca
20l l r. w sprawie powołania Komisji Przetargowe_j'

'7 .9 Czy Komis_ja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób? x

Zgodnie zUchwałąwskazaną w pkt 7.8 LisĘ, w skład Komisji Przetargowej wchodzili:
1. p. Marianna Permanicka Przewodniczący Komisji,
2' p. witold chrzanowski Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. p. Agata Łojek _ Sekletarz Komisji,
4. p. Bogdan Mossakowski _ Członek Komisji.

7.10
Czy wszyscy biorący udział w postępowanin złoż1|i oświadczęnia
dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu
o udzie]enie zamówienia (Art. l7)?

X
oświadczenia (omaczone splawą wRP-NK.042'04'0l '14'2011) obezstronności Zostały
zlożone na Dr:Jłu ZP-l przez członków Komisji Przetargowej:

l. p. Mariannę Pęrmanicka _ Przewodniczącą Komisii' w dniu 20.07.201 1 r.
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2. p. witold chrzanowski Zastępcą Przewodniczącej Komisji, w dniu 20.07.201 1

t.
3. p. Agata Łojek _ Sekretarza Komisji, w dniu 20.07.20l l r.
4' p. Bogdan lrenęusz Mossakowski - Członka Komisji, w dniu 2ó.07.201 l I.

Poza członkami Komisji Przetalgowej oświadczenie o bezstronności wobec potencjalnych
wykonawców złożył również Kierovmik zamawiającego, p' Andrzej Dolecki
Wicestarosta. w dniu 20.07.201 I r.

7.11
Czy czynności zw]ązane z przy gotowaniem/przeprowadzeniem
procedury Zostały powierzone osobie trzeciej (Art. 15)?

X

Żamawiającym jest Powiat Pułtuski, natomiast olganęm lępręZęnfującym Powiat Pułtuski
jest Zaftąd Powiatu w Pułtusku' Na mocy uchwały Nr 58l20ll z dnia l5 czet'wca 20l l r.
Zarząd Pułtuski powołał Komisję Przętargową która wykonywała czynności zwiąZane
Z przysotowaniem/ przęprowadzęniem procędury.

'1 .12
Czy w przypadku powięrzęnia okęślonych czynności dotyczących
procędury przetalgowęj Zostało wystawione odpowiednie
pęłnomocnictwo (Art. 15 ust 3)?

X

'7 .13 Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty/odwołanja? x Stwierdzono na podstawie przedstawionel do kontroli dokumentacji.

'7 .14 Czy w toku procedury plzętalgowe_j \łnięSiono plotesty /odwołania? x Stwierdzono na podstawie pŹedstawionej do kontroli dokumentacji.

7 .15 CZy plotesty/odwołania zostały rozpatrzone? X

'/.16

Czy protes{/odwołania wraz z węzwaniem do wzięcia udziafu
W postępowaniu toczącym się w wyniku wnięsięnia środka
odwoławczego zostaĘ rozesłane do wszystkich wykonawców' którzy
złozvli ofęrtv/oobrali SlWZ?

x

'7.11 czy Wszyslkie protesty zostały lozstrzygnięte j ednocześnie
(Ar1. 183 ust I )?

x

'/ .18
Czy ł1'konawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu
postępowania (Art 181 ust 1 i 2)?

X

'7 .19
Czy zamawiający powtórzył oplotestowane czynności
(Afi. 1 83 ust 5, art. 183 ust 6)?

x

"7 .20 Czy zostało wniesione odwołanie (Art. l84)? x Stwierdzono na podstawie pŹedstawionej do kontroli dokumentacji.

7 .21
Czy podczas przeprowadzania postępowań pŹetalgowych wystąriły
naruszenia skutkujące finansowo dla KE? x Stwierdzono na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji.

'7.22 czy nastą)iło inne naruszenie zapisów ustawy Plawo zamówień
publicznych niż określone w,,taryfikatolze''?

x Stwierdzono na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji.
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'7 .23

czy beneficjent Zastosował się do wym ogów zawaĘch w Zasadach
doĘczących przeprow ądz(lnią postępowań o udzielenie ząmówienią
publicznego fi nansow anych ze środków Europej skiego Funduszu
Sp oł eczne go, jeś|i doĘ czy?

x Stwierdzono na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji.

8. stosowani€ Zasady konkurencyjności

8.1

Czy wydatki w ramach projektu, w przypadku, gdy benęficjent nie
jest zobowiązany do stosowania usta\łry Prawo Zamówięń
Publicznych, sąponoszonę Zgodnie z zasadąkonkurencyjności
(dotyczy zamówień na kwotę przekaczającą 14 Ęs. euro)?

x Beneficjent jest zobowi@any do stosowania ustawy z dnia 29 stycmia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.

czy beneficjent plawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał
zsumowania usług, towarów i robót budowlanych w ramach danego
projekfu realizowanego przez benefi cjenta przy uwzględnieniu
kryteliów: tożsamości przedmiotowej i czasowej zamówienia
oraz możliwości ieso wvkonania przęz iędnego wykonawcę?

x

czy benęficjęnt wysłał zaplanie oiertowe do przynajmniej trzech
potenc jalnych klientów?

X

8.4
CZy beneficjent Zamieścił zapyanie ofet1owe na swojej stronie
intęmetowei oraz w swoiei siedzibie??

x

8.5
Czy zap7tanie ofertowe zawiera opis przedmiotu zamówienia,
klytęIia ocęny ofęIry oraz termin składania ofert?

x

8.6 Czy sporządzono protokół z przeprowadzonego postępowania? X

8.7
Czy protokół zawielał wykaz ofert, które wpłynęĘ w odpowiędzi na
zapytanię oraz daw ich rłpĘwu?

x

8.8
Czy beneficjent wskazał w protokole rłrybmną przez siebie ofęrtę
wraz z uzasadnienięm wyboru?

X

8.9
Czy przedrniotowy protokół posiada datę sporządzenia oIaZ podpis
benefi cjenta lub osoby upoważnionej?

x

8. 10
czy benefi cjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród
złożonych ofert?

X

8.1I
CZy beneficjent Stosuje zasadę konkurencyjności zgodnie z zapisami

,,l|ytycznych w zakresie kwaliJikowania wydatków ramach PO KL"? x

9. Rozeznanie rvnku
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9_l

Czy w prz1,padku realizacji zamówień o wańoŚci nięprzękaczającęj
wyrażonęj w Złotych różnowaftości 14 tys. ęuro netto beneficjent
przy dokonaniu zakupu usfugi lub towaru o wartości powyżej 20 tys.

PLN przeprowadza rozeznanie rynku?

x

9.2
Czy beneficjent posiada dowody stanowiące o tym, iż wybrana prZęZ

niego cena towaru lub usługi to cena rynkowa?
X

9.3 W jaki sposób beneficjent udokumentował rozemanie ry.nku? x

10. Pomoc publiczna:

10.1 Czy w ramach ptojektu występuję pomoc publiczna? x

10.2
Czy Beneficjent Pomocy posiada zaświadczenie
pomocy publicznej?

X

10.3

Do którego sektola należy Beneficjent Pomocy?:

- Prywatnego X

Publicznego x

10.4

Jeśli prywatny to:

- Mikoprzedsiębiorca X

Mały przedsiębiorca x

Sredni przedsiębiorca X

Duży plzedsiębiolca X

10.4.1

przypadku wsparcia dla dużych przedsiębiorstw:
- Czy beneficjent posiada dokumenty, na

podstawie których zwęryfikowany Został efekt
Zachęty?

X

\0.4.Ż
- Czy dokumenty, o k1órych mowa w planiu

powyżej zawierają odpowiednie dane
pozwalaiącę na stwięrdzęnię czY ęfękt zachęty został

x
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spęłniony?

10.5

Czy dzięki dofinansowanie projektu zostanie/został spełniony jeden

z następujących warunków?
- rozmiat działań podejmowanych w ramach projektu

Zostanie/został zwiększony;

x

zas ięg proj ekfu zostar'ie Znacząc o r ozszer zony'' x

całkowita kwota \łydana przez przedsiębiorcę na projekt

zostanie/została Znacząco rłydana; X

- nastąpi/nastąpiło znacme przyspieszenie realizacji projektu X

10.6

Region beneficjenta to (maksymalną intensywność pomocy liczona
jako stosunek ekwiwalęntu brutto do wydatków kwalifikowanych):

Z maks}.rnalną intensyu.nością pomocy 30%
x

Z maksymalną intensywnością pomocy 4070 X

Z maksymalną intensywnością pomocy 507o X

10;7 Czy rłłriosek spełnia efekt zachęĘ? X

r 0.8
Czy projekt był tealizowany przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie?

X

10.9

Czy w budżecie szczegółowym plojękfu wybrulo pole Pomoc
publiczna i pomoc de minimis zgodnie zkatalogiem wydatków
kwalifikowanych okeślonych dla danego t}pu wsparcia (Czy kaŹdę
wsparcie związane z udzieleniem pomocy publicznej zostało
wykazane jako wydatki objęte pomocą publiczną)?

X

10.10
Czy metodologia wyliczenia wkładu prywatnego wskazana
w budżecie projektu jęst poplawna?

x
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l

t0.r I

Czy w przypadku rozliczania wkładu w postaci wynagrodzeń
Beneficjent posiada wszystkie oświadczenia o wysokości
wkładu w postaci wynagrodzeń?

x

10.12
Czy oświadczenia o wysokości wynagrodzeń są potwierdzone
przez przedsiębiorcę / osobę odpowiedzia|nąza naliczanie
wynagrodzeń u przedsiębiorcy?

X

10.13
Czy oświadczenia o wysokości wkładu wynagrodzeniami zostĄ
opisane zgodnie z Zasadami Finansowania PO KL, w Iym czy
wskazano w opisie kwotę kwalifikowalnąw projekcie?

x

10.14
Czy podmiot udzieIający pomocy posiada ńożole pf zez ka:Żdego
beneficjenta pomocy publicmej formularze dot. offzymanej
dotychczas pomocy Zgodnię Z rozporządzenięm?

X

l0.ls
Czy formularze, o których mowa w planiu l0.l4 zostały
przedstawione przez beneficjentów pomocy publicznej przed
zawarciem umowy, na podstawie której udzięlona Została
pomoc publiczna?

X

10.16
Czy podmiot udzielający pomocy przed zawarciem umowy
dokonał weryfikacji sprawozdań finansowych Za ostatnię trzy
Zamknięte ]ata?

X

t0.t7 Czy podmiot udzielający pomocy zweryfikował, czy beneficjent
pomocy niejest wykluczony z objęcia wsparciem, o jakie się ubiega?

x

10.18
Czy umowa zawarta z Beneficjentem pomocy zawiera informacje nt.
obowiązków przedsiębiorcy (tj. przechowywania dokumentacji,
nieprzerwanego zatrudnienia przez okres l2124 miesięcy, ię.)?

x

10.19 Czy Beneficjent sprawozdaje o udzielonej pomocy do UOKIK? X

10.19.
i

Czy sprawozdania do UoKiK zostĄ złożone
w odpowiednich terminach?

X

10.19.
2

Czy sprawozdania do UoKiK były kompletne' tj. zawieraĘ dane
dotyczące każdej udzieJonej w danym okesie rozliczeniowym
pomocy?

X

10.20
Czy beneficjent realizuje inne projekq/ o podobnym zakresie
w ramach POKL ?

X
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10.21
Czy beneficjent pomocy posiada dokumenty księgowę
potwierdzające faktycmą realizację poszczególnych form
wsparcia publicznę_j?

X

10.22

Jakiego rodzaju była udzielona pomoc w ramach realizacji projektu:

Pomoc na subsl diowane zatrudnienie
X

Pomoc na szkolenia X

Pomoc doradcza dla mikroprzedsiębiorców i MSP X

Pomoc de minimis x

Prace interwencyjne X

Jednorazowe środki na podjęcie dzielności gospodarczej X

a) Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie X

l0.la

czy podmiot kofzystający Z pomocy publicznej na
subsydiowane zatrudnienie spełnia definicję mikro, małego
lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria okręś]one w
Załączliku I toąorządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz

Ęterium zależności?

X

10.2a

Cry w ramach projektu subsydiowanego zatrudnięnia
powstały nowe mięjSca pmcy, którę stanowiąwzrost nętto
liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia
z ostatnich l2 miesięcy w przeliczeniu na osobę zatrudnioną
w pełnym wymiarze czasu?

x

10.3a

Czy benefi cjent posiada dokumenty potwierdzające
utrzymanie Wzrosfu netto zatrudnienia w trakcię trwania
wymaganego rozporządzeniem okresu 2 lat (MSP) lub 3 lat
(duże przedsiębiorstwa) od momentu stworzenia miejsc
pracy?

X

10.4a
czy beneficjent Załozył wkład własny w wysokości co
najmniej 25% wydatków objętych pomocą publiczną w
prłpadku proiekfu subsydiowanego zatrudnienia?

X
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10.5a

Czy w ramach projektu subsydiowanego Zatrudnięnia
bęnęficjęnt ZałoŻył wkład własny w wysokości co najmniej
50% wydatków obję{ch pomocą publiczną w przypadku
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji i w bardzo niekorzystnej sytuacji i 25% w
prąpadku pracowników niepełnosprawnych ?

X

10.6a

Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie
kosŻów pracy pracowników w kwocie odpowiadającej
płacom brutto placowników, powiększonym o opłacane
przez pracowników składki na ubezpieczenie społecznę?

X

10.7a
Jeżeli beneficjent (beneficjent pomocy) otrłmał pomoc
pubJicmą na subsydiowanię zatrudnięnia z innych Źródeł,
w odniesieniu do tych samych kosŹów kwalifikujących się
do objęcia pomocą czy całkowita intensyw.rrość pomocy
przękacza dozwo]onY poziom intęns\'\łności?

x

10.8a Czy beneficjent realizuje inne projek{ o podobnym zakesie
w ramach PO KL? x

10.9a
Czy benefi cjent projek1u subsydiowanego zatludnienia naleŻy
do sektora wyłączonego ze wsparcia na zatrudnienie? x

b) Pomoc publiczna na szkolenia X

10.1b

czy podmiot korzystający Z pomocy publicznej na szkolenia
spełnia definicję miko, małego lub średniego
przedsiębiorstwa (Ę,teria określone w Załączniku I

rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium
7.aleimości?

X

l0_2b
Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia
specjalistycme pomoc publiczna przekoczyła dozwolonych
pułapów intensywności?

x

10.3b

Czy suma wydatków na szkolenia pomniejszonych o wkład
w postaci wynaglod zeń nie przekracza sumy kosŹów
ogólnych (tj. koszlów zafządzania oraz kosŻów pośrednich)
oraz wykazanego w budżecie projektu wkładu w postaci
wynagrodzeń)?

x
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10.4b

Czy w ramach projekfu pomoc na szkolenia została udzięlona
na kategolie wydatków objęte pomocą de minimis (m.in. na
adaptację budylków, pomieszczeń oraz miejsc pracy, zakup
sprzętów i systemów informatycmych' itp.)?

x

r 0.5b
Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu
obejmującego pomoc na szkolenia naleŻy do sektora
wyłączonego ze wsparcia na szkolenia?

X

t0.6b czy bęneficjent realizuje inne projekty o podobnyn zakresie
w ramach PC) KT,?

x

t 0.7b Czy Beneficjent prowadzi monitoring udzielonej pomocy
w StosuŃu do każdego szkolenia?

X

c) Pomoc publiczna na uslugi doradcze x

l0.lc
CZy podmiot korzystający Z pomocy pub|icmej na usługi doradcze
spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
(kryteria określone w ZałącznikaI roąorządzenia Komisji (WE) nr
800/2008 olaz kr},terium zależności)?

X

l0.Żc
Czy pomoc publiczla na usfugi doradcze nie przekroczyła
dozwolonego pułapu intensyrłności, tj. 50% kosŹów
kwalifikowanych zakupu usfu gi?

x

10.3c

czy podmiot, któremu udzielono pomocy na usfugi doradcze
prowadzi działalrrości w sektorze:

- związanym zplodukcją plzętwarzaniem lub obrotem
produklami rolnymi,

x

związanym z produkcj ą obrotem produktami maj ącymi
imitować lub zastępować mleko lub przetwory mlecme,

x

w sektorze rybołówstwa i akwakultury, x

- w sektolze hutnictwa żęlaza i stali. X

_ w sektorze gómictwa węgla' X

w sektorzę włókien syntetycznych olaz działalności
zwiaEanej z ekspetem?

X

10.4c
Czy beneficjent realizuje inne projek{ o podobnym zakresie
w ramach PO KL?

x
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d) Pomoc de minimis x

10.1d Czy pomoc de minimis udzięlona bęneficjentowi (beneficjentowi
pomocy) Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem''| X

10.2d
Czy benefi cjent posiada formularz informacyjny przedstawiany
pr.,e,, beneficjęnta pomocy przy ubieganiu się o pomoc
publicma/pomoc dę minimis?

X

10.3d
czy Beneficjent plzekazał beneficjentowi pomocy zaświadczenia
o wysokości otrzymanej pomocy de minimis? x

10.4d

Czy beneficjent posiada Zaświadczenie/oświadczenie benefi cjenta
pomocy o nięotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu trzech
ostatnich lat kalendaŹowych/podatkowych, któIej ogólna kwota
przęLTacza 200 tys. euro, a w prrypadku pŹędsiębiontwa
działaiaceso w sęktorzę hansDortu dlosoweso l00 tvs. euro?

X

10.5d CZy otrzymanę zaświadczenia o pomocy dę minimis są zgodne
z Rozporządzeniem Rady Ministrów1 X

l0_6d Czy po rozliczeniu danęgo typu wsparcia wystawiono
odpowiednią korektę zaśw iadczenia? X

10.7e
czy osoba, Idófa uzyskała dotację na rozwój przedsiębiorczości
prowadzi działalność wykluczonąze wsparcia w ramach pomocy
dę minimis?

x

10.8d
czy bęnęficjęnt otzymał pomoc na rozwój przedsiębiorczości
z innych źródeł? x

10.9d

czy otrzymana w ramach projektu pomoc de minimis nię
doprowadziła do przekroczenia limitów dotyczących pomocy de
minimis (tj. do przekoczenia w bieżącym roku kalendarzowym
oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzo*ych
Ió\ł't]owańości w Złotych kwoĘ 200 000 euro, a w przypadku
wsparcia działalności w sektorze transportu dlogowego
równowartoŚć w złotych kwoty 100 000 euro)?

X

10.10
d

czy beneficjent posiada oryginĄ sprawozdań dotyczących
udzielonej pomocy de minimis? X

10.11
d

Czy beneficjent posiada oŚwiadczenie beneficjenta pomocy o blaku
decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy? X

e) Prace int€rw€ncyjne X

l0-le czy dostępne są wszystkie umo\łry o pracę Zawańę Z uczęStnikami
projektu? X
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10.2e
czy chamkter zatrudnięnia uczestników projektu jest zgodny
z rłłrioskiem o dofinansowanie projektu?

X

10.3e
CZy dokumentacja kadrowa dorycząca subsydiowanych miejsc pracy
jest wyo&ębniona? x

10.4e

czy dokumentacja kadrowa dotycząca subsydiowanych miejsc pracy
została oznakowana informacją o współfinansowaniu projektu z
budżetu państwa i środków unijnych oraztytułu
i nr proiękfu?

x

l0.5 ę
CZy wszyscy uczestnicy projektu podpisali klauzulę
o udostępnianiu danych osobowych insĄłucjom zaangażowanym
we wdrażanie proiektu w celach monitoringu i ewaluacji?

x

l0.6ę
czy beneficjent udzieIił swoim pracorulikom upoważnień
do przetwarzania danych osoborłych uczęStników plojektu
w zakresię pobięrania Wch danych?

x

10.7e
Czy sąodprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenie
społecme od rvynagrodzeń uczestników plojektu?

X

I0.8e
czy beneficj€nt pŹekazuje InsĘ'tucji W&aLżającej okresowe
sprawozdania zawierające informacje na temat śIedniego
Zahudnienia Z ostatnich 12 miesięcy?

x

l0.9ę
Czy stan zatrudnieniana dzień kontroli jest zgodny
z harmonogramem?

X

10.10 Czy zaistniało zmniejszenie zatrudnienia przebaczające okres dwóch
miesięcy?

X

10.1r
e

Czy zatstniało przejściowe zmniejszenie zatrudnienia (do dwóch
miesięcy)?

X

10.t2
e

Czy benefi cjent poinformował Instyfucję Wdrażającą
o ublku w stanie zatrudnienia oraz planowanych działaniach
podejmowanych na rzecz uzupełnienia stanu zatrudnięnia?

X

r 0.13
czy insotucja Zatrudnjająca uczestników projektu w ramach prac
interwencyjnych spełniają wymogi paragrafl 4 rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznei?

X

f) Jednorazowe środki na podjęcie dziala|ności gospodarczej X

10.1f
czy bęneficjent przyznał uczestnikom projektu jednorazowe środki
na pod_jęcie działalności gospodarczej w ramach pĄektu? X

10.2f
czy uczestnicy plojektrr złozyli wnioski o przyznanie środków na
podj ęcie działalności gospodarczej?

x
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r 0.3f Czy składane wnioski zawierają informację Zawafię
w Rozporządzeniu Ministra Pmcy i Poiityki Społecznej?

X

10.4f czy uczestnicy ploj ektl,lłórzy ńoĄli wnioski, otrzymali decyzję
o pzyznaniu bądź nie przyznaniu środków w fomie pisemnej? X

10.5f czy beneficjent Zawalł Z uczestnikami projektu stosowne umowy
doIy c zące pr Zy znani a wn ioskowanych środków?

x

10.6f
Czy umoły zawierają stosowne zapisy zawarte w roąotządzeniu
Rozporządzęnię Minisha Placy i Polityki Społęcznęi?

x

11. Dane osobowe

11.1
Czy beneficjent przętwarza i plzęchowuje powierzone mu dane
osobowe uczęstników projektu Zgodnię Z ustawą o ochronię danych
osobovych oraz umową o dofinansowanie projeknt?

X

11.2

Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie
oświadczęnia uczęstników projektu o w1rażęniu Zgody na
przetwarzanie danych osobowych, Zgodnie z obowiązując1.mi
I|/ytycznymi w ząkres ie kwalifi kow ania wydątków w r ąmach
Po KL oraz Ząsądami finansowanitłw ramach Po KL?

X
Sprawdzono na podstawie w),t}powanej do kontroli 5o-cioosobowej grupy uczęstników
projekfu, której szczegółorłry opis znajduje się w pkt 4.l niniejszej LisĘ sprawdzającej,
w części doĘczącei Kwalifikowalności uczestników projektu.

1 1.3
Czy pracownicy beneficjenta' którzy mają dostęp do danych
osobowych, posiadają imienne upowaŹnienia do ich przerwarzania'? X

Im]'enne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników pĄekfu
posiadają osoby zaangaŻowane do projeltu, mającę dostęp do danych osobołych
uczęstników oroiek1u.

11 .4

Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upowaŻnionych do
przetwalzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska
osób upowa]Żnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz
zakles upoważnień do przetwarzania danych osobowych?

x

Do kontroli okazano RejeStr oSób upoważnionych do zbiorów danych osobowych Starostwo
Powiątowe w Pułtusłł, w części którego znajdują się wyodrębnione pod numerem l24 (od
numęru 124a do numęru l24u) upoważnienia wydane osobom' zaangażowanym do
kontrolowanego projektu' Przedmiotowy dokument zawiera imiona i nazwiska osób,
którym Wydano upoważnienia oraz daty nadania i termin obowiąywania otrzymanych
uprawnień.

1 1.5

czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych
podmiotom wykonuj ącym zadanta zwięane z realizacją pĄ elitu,
w tym w szczególności realizując}.rn badania ewaluacyjne, lub
podmiotom rea|izującym zadania związane z monitoringiem
i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?

x

Zgodnie z ustnym oświadczęniem p. Agaty Łojek dane osobowe uczęstników pĄek1u
Zostały pŹekazane:

_ firmomszkoleniowym rea|izującym zaplanowane w projekcie kursy, celem
wykupienia przez nich polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu. Dane,
W skład których wchodziły: imię, nazwisko i PESEL, zostały pfzękazanę
Wykonawcom w postaci list,

- pracodawcom, u których odbywał się staż. Danę uczęstników projektu są
wvmieniane w treści umowv o orsanizacię stażu.

I 1.6

Jeśli tak, to czy powielzenie przetwarzania danych osobowych
podmiotom wykonuj ącym zadania związane z realizacją projektu,
w tym w szczególności podmiotom realizując1łn badania
ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania zwięane
Z monitolingiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach
plojektu nastą)iło na podstawie odfębnych umów o powielzenie
pzętwarzani a danych osobowych?

x

Zgodnie Z ustnym oświadczeniem p. AgaĘ Łojek - pracownika Beneficjenta - powierzenie
danych osobowych uczęstników pĄektu nastąliło bęz pqdplsy]!ąlią qdĘb
o oowierzenie orzetwarzania danvch osobowych, a weryfikacja umów Zawartych
z wykonawcami zadań wykazała brak zapisu w tym tęmacie. opisana sytuacja dotyczyła
zaróvmo firm szkoleniowych wykonuiącym zadania związute z realizacią proiektu, jak
Iównież placodawców, organizujących staż dla uczestników projektu.
W wyniku rozmowy plzeplowadzonei z p. Agatą Łoiek oraz weryfikacii umów
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szkoleniowych stwięIdzono, iŻ - zgodnie z zapisem s 11 - integalną częścią umów,
zawieranych z wykonawcami szkolęń, wybranych w drodze postępowania
przeprowadzonego w hybię przętalgu nieograniczonego, stanowią Specyfikacje lstotnych
Warunków Zamówienia, w których to Beneficjent zaznaczył, iŻ'. ,,tyykondwca zobowiązuie
sie tlo zarłewnienią ochroąl dąnych osobowvch osrjb uczestniczącJłch w kursie
w Drzewidziane-i w ustrwie z dnią 29 sierpni(ł ]997 r. o ochronie danych osobowy,ch (Dz.

U. z 2002 r. Nr 101' poz' 926. z aźązą)-

w odniesieniu do staży,Beneficjent przekazywał pracodawcom dane osobowe
uczestników projektu' któr€ są wymieniane w treści umowy o organizację stażu'
natomiast żaden paragraf dokumentu nie wspomina o powierzaniu danych
osobowych uczestników projektu podmiotom organizującym przedmiotową formę
wsparcia' zapisy umów nie odnoszą się również do źadnego dokum€ntu' który
regulowałby postępowanie w przedmiotowym zakresie.
Zapisy $ 20 Ochrona danlch osobowych umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki' Za\łartej w dniu 14 marca 2011 r.'
pomiędzy województwem Mazowieckim - wojewódzkim Urzędem Pracy
w warszawi€ a Powiatem Pultuskim, j€dnoznacznie wskazują, iż - zgodnie z pkt 8 -
Instytucja wdrażająca (lnstytucja Pośr€dnicząca II Stopnia) w imieniu lnstytucji
Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzania danych osobowych
podmiotom wykonującym zadania związan€ z udzieleniem wsparcia i realizacją
Proicktu (.,.) pod warunkiem:

- uzyskania pisemnej zgody tnstytucji Wdrazającej (Instytucji Pośredniczącej
II Stopnia) ,

- zawarcia umowy porłierzania danych osobowych z podmiotem wykonującym
zadania na rzecz projektu w kształcie zasadniczo zgodnym
z postanowieniami S 20.

wobec niewywiązania się Beneficjenta z wyżej okreś|onych obowiązków
sformulowano uchybienie w pkt. ló Informacii pokontrolnei.

11 ;7

Czy beneficjent posiada Poli{kę Bezpieczeństwa oraz lnStrukcję
Zaruądzan] a sy stemem Inform atycznym i spełni aj ące wym o gi
określone w RozporządzeniuMinistra Spraw Wewnętrznych
i Administracji?

X

Do kontroli okazano:
- Zarządzenie nr |l/99 z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie ochrony danych osobowych

w stalostwię Powiatowym w Pułtusku, wraz z zalącznikami'.
- ,,ZasaĄ postępowanią prry przet1uąrząniu danych osobowych w stdrostwie

P owialowym w Pułtus ku'',
- ,,Instrukcją zarządząnią syslemem informątycznym służącym do przetwarzania

donych osobowych ze szczegó lnym uwzględnieniem wymogów bezp ieczeństwrl
informacji orąz postępowania w syruącji ficlruszeniq ochrony dąnych
osobowych".

- Zarządzenie Nr 56/2011 starosty Puftuskiego z dnia 2'7 lipca 20ll r. w sprawie
ochrony danych osobowych w Starostwl'e Powiato\łrym w Pułtusku, wprowadzenia
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy infornatyczne
służące do plzetwalzania danych osobowych, wraz z załączllikami:

- ,,Politvkq Beąlieczeństwa informacii starostwćl Powiąlowego w Pułtl6ku"
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z dniaŻ1 lipca2oll l. (załącznik ff 1),
- ,' Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przelwąrząnia

tlanych os obowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezp ieczeńStw a
inJdmacji".

- ,Instrukcją w Sprawie llybu poslępowąfiią przy przebĄ)qrzaniu danych
osobowych
w Stąrostwie Powiątowym w Pułtusku",

- ',Instrukcją postępowqnią w przypadku nqruszeni.7 bezpieczeństwa danych
osobowych"'stanowiącą załącznik do PoliWki Bezpieczeństwa'

11.8
Czy wraz z rłnioskięm o płatność beneficjent przekazuje na
formularzu PEFS 2007 dane uczęstników plojektu? x Poprawność danych przedkładanych do IP2 na Formularzu PEFS 2007 zweryfikowano na

podstawie danych 50 uczęstników projelilu, określonych w punkcie 4.l LisĘ.

lt.9

Czy (w wypadku beneficjentów konkulsowych) w prz}padku
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom
wykonującym zadaria związane z realizacją plojęl<tu, w tym
w szczególności realizującyn badania ewaluacyjne, lub podmiotom
realizując1'rn zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością
prowadzone w ramach projeknr, beneficjent uzyskał Zgodę na
powieŹenie plz€twarzania danych od IP/IP2?

X

Powiat Pułtuski, występujący jako jednostka realizująca projekt konkursowy w ramach
Poddziałania 6.1.1,powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników plojektu
podm iotom zewn ętrznym ' 

wykonuj ącym zadania związane Z real iZacj ą ploj ektu.
Niemniej jednak, przed powierzeniem innym podmiotom przedmiotowęgo
pełnomocnictwa' ni€ wystąpildo lP2 z prośbą o zgodę na powierzenie danych
osoborłych podmiotom wykonującym zadania związal:'e z realizacią projektu.
Zgodnie z zapisami rozdziału doĘczącego ochrony dan1ch osobowycll $ 20 pkt 8
umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL z dnia 14 marca 20ll r.,
Beneficjent, chcąc powierzyć dane osobowe uczestników projektu podmiotom
wykonującym zadania w ramach jego rea|izacji, może to uczynić pod warunkiem:

_ uzyskania pisemnej zgodny lnstytucji wdrażając€j Il Stopnia.
wobec Do\łYższeso sformulowano uwase w Dkt. 1ó Informacii pokontro|nei.

11.10

Czy dane osobowe przetwafzane pfzezbeneficjenta, których zakres
i cel zbierania określiła IZ są wykorzystywane wyłącmie w celu
udzielenia wsparcia i realizacji plojektóW, plowadzenia
sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki?

x Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek _ SpecjalisĘ ds. zamówień publicznych.

llll czy dane zawalte w zakładce PEFS zgadzają się z danymi
gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie beneficjenta?

x

Poprawność danych przekazanych do IP2 na formularzu PEFS z danymi Zgromadzonymi
w wersji papierowej przez Beneficjenta zweryfikowano na podstawie okazanej
dokumentacji 50 uczestników projektu, o których mowa w punkcie 4.1 Lis{.
Po analizie danych przekazanych na formularzu PEFS' będącym załącznikiem do
wniosku beneficjenta o platność za okres 01.09_31.10.20ll r. i porównaniu ich
z dokumentacją papierową stwierdzono rozbieżności w zakr€sie dat przystąpienia do
projektu' poziomu wykształcenia oraz nazwisk (tzw. 

',Iiterówka'').Ponadto ustalono, że dan€ dot. jednego z uczestników projektu nie powinny być
wykazane w formularzu ze wzg|ędu na nieudzielenie wsparcia uczestnikowi }ł ramach
kontrolowanego projektu (p. Kucharczyk Krzysztof).
Wobec powyższego sformulowano uwagę w pkt. l6 Informacii Dokontrolnei.
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11.12

czy bęnęficjęnt plzęchowuje dokumenq.' Zawielające dane osobowe
w sposób zgodny z określonymi w Polityce BezpieczęńStwa
środkami techniczrrymi organizacyjnymi niezbędnymi dla
zaperłnienia poufności i integralności przetwarzania danych?

X

Zalącznik nr t - wo|na ręka

L.p. Pytania TAK NIE Nie
dotvczv

Kom€ntarz / Uwagi

I Czy znstało przekazane Wykonawcy zaproszenie do negocjacji? x

2. czy powstał protokół z negocjacji? x

3. Czy została zawarta umowa z wykonawcą? x

4.

czy protokół Z postępowania został sporządznny i czy zawiera
wszystkie informacje i załączniki, o których mowa w art. 96 ust' 1

orazw kozporządzęniu Prezesa RM w sprawie protokołu
postępowania o udzięlęnię zamówienia publicznego?

X

5.
Czy rłykonawca złoŻył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 i Ż4 ustawy, zgodnię Z art. 68
ust.2

X

6.

Czy osoby wykonujące cz1mności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złoĘły oświadczenia o braku lub istnięniu okoliczności
wyłączających je od udziału w postępowaniu, zgodnie z Art.l7
ustawy.

X

'7. Czy przy wyborze Ębu udzielania zamówień wystąpiĘ
okoliczności uzasadniające wybór danęgo trybu?

X

8.
Czy aneksy do umów były zgodne z przepisami ustawy, zgodnie z
ań- 144 ust. 1

x

9.
Czy rłystępują przesłanki do wystąlienia o stwierdzęnie niewaŻności
umowy zgodnie z zapisami art. 146 pzp?

x

Zalącznik lr 2 - przetarg nieograniczony

L.p. Pvtania TAK NIE Nie
dotYczY

Komentarz / Uwagi

I czy zostało opublikowane ogłoszenie infomacyjne Art. l3 ust 1? X
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2.

Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób:
_ w miejscu ogólnie dostępnym,
- na własnej shonie intęmętowęj,
- na Portalu UZP.
- w prasie o zasięgu ogólnokrajowym,
- w Biuletynie Zamówień PubIicznych,
' w Dzienniku Urzędowym WE?

X

Ogłoszenie o zamówieniu w Ębie przętargu nieograniczonego Zostało Zamlęszczone:
_ w BiuleĘnie Zamówień Publicznych w dniu IŻ.01.20Ll r., Nr ogłoszenia l96294

201 I (potwierdzenie elektroniczne),
- stronię internetowej Zamawiającego www.starostwopullu!Łblpqgłl (wydruk

strony intęrnętowęj z adnotacją informatyka, iz informację zamjeszczono w dniu
12.0'1.2011 r.,

- w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w Pułtusku, przy ulicy
Białowiejskiej 5 oraz przy ul. Nowy Rynek 3 (Biuro projekfu ,,Nowe kwalifikacje
perspektywą na lepsze iutro")' w dniach 12-Ż6.07.Ż011 r.

3. Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędnę ęlęmęnty (Ań. 36 ust l )? x

4.
Czy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na
części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy (Art. 36)?

X Wykonawca zamówięnia Został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający nie podzieIił zamówienia na części.

5.
Czy SIWZ został przygotowany w odpowiednim terminie (Art. 43,
art. 49)?

x ogłoszenie o Zamówieniu Zostało upubliczrrione w dniu 12.07.Ż0|| r. Końcowy, okeślony
W SIwZ, terrnin składania ofert wymaczono na dzień 20'07.201 l r.' do godz. 10.00.

6.
Czy SIWZ został upowszechniony wszystkim zainteresowanym
wykonawcom (czy została zamięszczona na stronię
Intęrnętowęj, Art. 37)?

x

Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. AgaĘ Łojek - SpecjalisĘ ds. zamówień publicmych

slWZ Został umieszczony na stronię intęrnętowęj Zamawiającego (wydruk strony
intemetowęj z adnotacją informatyka, iż informację o postępowaniu zamięszczono w dniu
l2.0'l.20ll r.,) oraz był dostępny do wglądu w Biurze Projektu przy ul. Nowy Rynek 3,
06-l00 Pułfusk' w godz. pracy Biura' tj. 16.00 18.00.
Ponadto' informacja o sposobach pozyskania SIWZ została określona w ogłoszeniu
o zamówieniu' wywieszonym w siędzibię Zamawiającego, oraz w ogłoszeniu
elektronicznym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W dokumentacji postępowania znajdował się fax z dnia 18.07.2011 r.' który wpĘnął
o godz.9.42 od Ligi obrony Kraju ośrodek Szkolęnia Zawodowego Kięrowców, którym
wskazana firma wnosiła o przesłanie w formie elektronicmej ogłoszenia o rozpoczęciu
postępowania

Ębie przetargu nieograniczonego. W odpowiedzi na w/w prośbę, W dniu l8'07.201l I.

o godz. 13.28 p. Agata Łojek przekazała zalączniki do SIWZ na organizację
i orzeorowadzęnie kursu orawa iazdv kat. C.

7.
Czy warunki udziafu w postępowaniu Zostały usta|one w sposób
nieutrudniający uczciwej konkurencji (Art.36 ust 1)?

x

8.
Czy odpowiedzi na p}łania do sIWZ Zostały rozesłanę do
wszystkich wykonawcóW, którzy pobrali sIwZ (Art. 38 ust 2, AIt.
38 ust 3)?

x Weryfikacja plzedstawionej do kontroli dokumentacji nie wykazała, by w toku
postępowania składano pytania do SIwZ.

9. Czy doszło do istotnych zmian w SIWZ (A'1. 38 ust 4)? X
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10.
Czy modyfikacja SlwZ dotyczyła kr}łeriów oceny ofet (Alt. 38 ust
5)?

X

l1 Czy modyfikacja S|WZ doĘczyławarunków udziału w
postępowaniu (Art. 36 ust 5)?

x

12.
czy wszystkię protesĘ/odwołania do SIWZ zostaĘ rozpatrzone
(Art. 182 ust I i2, aft. 183)?

X Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwięrdzono, że w ramach
prowadzonych postępowań nie wnoszono protestów/odwołań.

13.
Czy w ptzypadktl zamówienia o wańości równej lub powyżej kwot
określonych w art. l l ust 8 ustawy Wniesiono wadium?

X

14.
Czy w przypadku rł.niesienia wadium, zostało ono wniesione
w wymaganej rłysokości i w formie oraz czy obejmuje okres
związania ofeftą?

x

15. Czy otwarcie ofeń odbyło się w przepisorłym terminie (Art. 86)? x
Zgodnie z Protokołęm z otwarcia ofert, nr sprawy WRP-NK.042.04'0l .l4.201 1, otwarcie
ofert odbyło się w dniu 2o.o7.2ol1 r. o godzinie 1200 w Sali Narad budynku Stalostwa
Powiatowęgo w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5, tj. zgodnie z zapisami SIWZ z dnia
1Ż.07 '2011 l.

16. Czy podczas otwarcia ofęrt została stworzona lista osób obecnych
(Art. 86)?

x

W dokumentacji doĘczącej postępowania znajdowała się Lista obecności na sesji otwalcia
ofert w dniu 20.07 '20l1 r. o godz. 12.00, dot. przetargu nieograniczonego na organizację
i przeprowadzenie kursu ,,Prawo jazdy kat. C'' dla uczęstników projektu pn. ,,Nowe
kwalifi kacje perspektywą na Iepsze jutro".
PoZa Komisją Przetargową podczas otwarcia ofert obecni byli przedstawiciele firm, które
złoĄĘ ofeĘ '
W wyniku weryfikacji lisĘ obecności stwięrdzono brak podpisu p. Bogdana
Mossakowskiego Członka Komisji. Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Agaty Łojek -
Specjalis{ ds. zamówięń publicznych - w osoba w dniu otwalcia ofet była nieobecna
w pracY.

l'1 . Czy wszystkie ofeĄ wpłynęĘ w terminie (Art 86)? x

Zgodnie z Listą ofert, któIe wpłynęły w postępowaniu o udzięlęnię zamówięnia
publicznego prowadzonego w Ębie przetalgu nieograniczonego na organizację
i przeprowadzenie kursu ,,Prawo jazdy kat' c'' dla uczestników plojek1u pn. ,,Nowe
kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro'' do dnia 20'07'Ż011 I., do godziny 10.00 -

terminu wskazanego w SIWZ - swoje ofeĘ zloĄły''
l. ośrodek Szkolenia Kierowców '.ZNAK'' s.c., W. Samsę]. E.Samsęl

Nowy Rynek 2
06-100 Puftusk
którego oferta wpĘnęła o godz. 9.37.

2. Liga Obrony Kraju
ośrodęk Szkolenia Zawodowego Kięrowców
ul. Rzeczkowska 4
06_400 Ciechanów
któIei oferta wDłvneła o sodz. 9.56.

18.
czy podczas otwalcia ofert zostało ogłoszone ile zamawiający
zamierzaprzemaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia (Art 86 ust
3)?

X
Zgodnie z zapisami protokołu z otwarcia ofęrt z dnia 20'07 '20|I r. bezpośrednio przed
otwarcięm ofeń Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanię
zamówięnia nętto 33 000.00 zł (brutto 33 000'00 zł).
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t9. Czy ofelty niewyk]uczone są komp]etne (Art 24)? x

W toku weryfikacji ofelty ośIodka Szkolenia Kierowców ,,ZNAK'' s.c., W. Samsęl,
E. Samsęl (firmy' która wygrała postępowanie) pracownik Zamawiającego stwierdził braki
w Złożonęj doL:umęntacji. W związku z poryŻszylT'l, pismem Z dJia 26.07.2011 r',
wniesiono do ofęrenta ozłożenia - wymaganych przez Zamawlającego
dokumęntówpotwierdzających minimum rocme doświadczenie w prowadzeniu kursów
prawa jazdy kat. C osób' któIe będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówięnia ($ 6 ust.4
pkt 2 SIWZ).
Zgodnie z Informacją nt. przeprowadzonego postępowania i proponowanego wyboru
najkorzystniejszej ofęrty, sporządzonej prZęZ p. Agatę Łojęk w dniu 02.08.20l l r., oferent
uzupęłnił wymienionę w piśmię z dnia 26'07.20|1 r. braki formalne.

20. Czy prawidłowo sprawdzono kwalifikacje \łykonawców (Art 25)? X

Ż1.
Czy wykonawcy złoĄli właściwe dokumenty potwieldzające
spełnianie warunków udziału w poStępowaniu (AIt 22, Art_ 24) ?

X

Zgodnie z Inlormacją nt. przęprowadzonęgo postępowania i proponowanego wyboru
najkozystnięjSZęj ofeĄ, sporządzonej prZęZ p. Agatę Łojek w dniu 02.08'20l l I." w toku
badania ofęrt:

1. ośrodka Szkoleniowego Kięrowców ,,ZNAK'' s.c., W. Samsęl, E. Samsęl
stwięrdzono braki formalne w postaci niepełnej dokumentacji, któIa - po
wezwaniu Zamawiającęgo - Została pIZęz oferenta uzupełniona.

2. Ligi obrony Kraju ośrodek Szkolęnia Zawodowego Kięrowców stwierdzono
btak złoŻęnia dokumentów, o któIych mowa w $ 6 SIWZ' które po wezwaniu
Zamawiaiącego nie zostały uzupełnione w całości.

2Ż. Czy oferty są zgodnę slWZ i ustawą (Art22" At124, ArtŻ5)? X

l . ośrodek Szkolęnia Kierowców ,,ZNAK'' s.c., W. Samsęl, E.Samsęl ofęrta
złożona przez placówkę była zgodna z S l WZ i ustawą PZP.

2. Liga obrony Krajuośrodek Szkolenia Zawodowego Ki€Iowców oferta złożona
przez jędnostkę nie spełniała warunków w kontrolowanym postępowaniu
(o udzielenie zamówienia publicmego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
sDełniaia warunki. o którvch mowa a art ' 2Ż ust' 1 PZP).

Ż3.
Czy wszyscy wykonawcy mogli na takich samych warunkach
poprawiać oczywiste omyłki pisarskie (Ań 87)?

x

W dokumentacji postępowania znajdowało się pismo z dnia 26.07 '2011 r., infomujące
iz Zamawiający poprawił omyłkę w ,,Programie kursu'', złożonym przez Ligę obrony
Kraju ośrodek Szkolęnia Zawodowego Kierowców, polegającą na niezgodności ofeĄ
w zakęsię liczby godzin zegarowych przypadających na jednego uczestnika kursu
w odnięsięniu do zapisów SIWZ. Zgodnie z Infomacją nt. przeprowadzonego
postępowania i proponowanego wyboru najkorzystniejszej oferty, sporządzonej przez p.
Agatę Łojek w dniu 02.08.20l l r., wykonawca zgodził się na poprawę oczywistej pomyłki
pisarskiei.

Ż4. Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert (Art 91)? x w Protoko]ę z otwarcia ofeń, nr sprawy WRP-NK.042.04.0l.14.201 l, widnieje tabela
z informac_jami nt. złożonych ofert i wartości zamówień.

25.
Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w wyniku o usta|one
wcześniej kqłęria (Art 9l ust 1)?

x
Przy wyborze ofelty Zamawiający będzie kierował się kr}telium ceny _ waga l007o'
W wyniku postępowania wygrał ośrodek Szkolenia Kielowców ,,ZNAK'' s.c.,
W. Samsel, E. Samsel, któIego ofeta opiewała na wyższą wartość zamówienia (2l 950,00
Zł). niŻ ofęfia złożona pfzez Lise obrony Kraiu ośrodek Szkolenia Zawodowego
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Kielowców (19720,00 zł), gdyz ostatni wskazany wykonawca został wykluczony
z postępowania, z powodu nie uzupełnięnia braku formalnych, wykazanych przez
Zamawiającego w piśmie z dnia 26 lipca 2011 r. Według ustawy Art. 24 ust 4 ofertę
wykonawcY wykluczonego uznaie się za odrzuconą.

26.
Czy kryteria oceny ofert odnoszą Się do przedmiofu zamówienia
(Art 9l ust 3)?

x Jed}Tym kryterium oceny była cena (waga: 100%).

Ż'7.
czy W toku postępowania złożona Została oferta z la'Źąco niską ceną
(Art 90)?

X

28.

Czy informacja o wyborze najkorzystniej szej ofeĘ wraz z
podaniem ceny i naz\łT \łykonawcy zoslała lozesłana do wszystkich
wykonawców. umieszczona na stronie inlemetorłej zamawiającego.
umieszczona w miejscu publicznie dostępnym (Art 92)?

x

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z dnia 03.08.2011 r' zostało wysłane
do uczestników postępowania W dniu 04.08.201l r.,nr splawy:
wRP_NK.042.04.01.l4.09.20l l. Przedmiotowe pismo Zawierało nazwę wybranego
wykonaucy oraz cenę realizacji uslugi.
W dniu 04.08.20l l r. zawiadomięnia:

- o wyboŹe najkorzystniejszej ofeffy,
- o wykonawcach, których ofert], Zostały odŹucone,
- o łykonawcach" Ltórzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

Zamówienia publicZnego
Zostały wysłanę również drogą mailową do p. Marty samsel _ przedstawiciela firmy, która
wygrała przetarg. W dokumentacji znajduje się wykaz z korespondencji elektronicmej.
Zamawiający pismem z dnia 03.08.20l l r. zawiadomił Ligę obrony KĄu ośrodek
Szkolęnia Zawodowego Kierowców o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania
o udzię]ęnię zamówięnia.

Ponadto, ogłoszenię o udzięlęniu zamówięnia usługi' zostało zamięszonę w Biuletynie
Zamówień Publicznych' w dniu 12.08.2011 r.. numęr ogłoszęnia: Ż42198 2011'

29.
Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówięnia
w SIWZ (Art. 140)?

x

W wyniku pŹeplowadzonego postępowania o Zamówienie publicme w trybie pŹetalgu
nieograniczonego w dniu l0 sierpnia 2011 r., Zawarto umowę NI Iz4/2011 pomiędzy
Powiatem Puftuskim' rępręZęntowanym przez Zarząd Powiatu w Puftusku, a p. Witoldem
Samsel, prowadzącym działalność w ramach ośrodka Szkolenia Kierowców ,,ZNAK'' s. c,
na wykonanie usfugi polegającej na organizacji i plzeplowadzeniu kulsu 

',prawa 
jazdy kat.

C'', w ramach projektu ,,Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutTo", w terminię
do 15 łrześnia 201 1 r. Łączną wartość Zamówienia określono na 2l 950,00 Zł brutto.
Przękazana Zespołowi kontrolującemu umowa została sporządzona zgodnie z okleślonym
w SIWZ przedmiotem zamówienia.

30. CZ} umowa Zostala Za$ańa na cZaS określony (An' I42 ust l): x

Według zapisów umowy NI l24/Ż0ll z dnia 10 sierpnia 2011 r., która weszła w Ącie
z dniem jej podpisanią Wykonawca zobowiązał się Zrealizować przedmiot umowy
w terminie do l5 Wżeśnia 20l l r.
W dniu 02 wrzęśnia 20l l r. podpisano aneks Nr l do umowy Nr l241201 l, wplowadzający
- wskutęk okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmiany
w zakresię terminu wykonania usługi. Według nowego zapisu Wykonawca zobowiązał się
do realizacji przedmiotu umowy w tęrminię do 20 paździemika 2011 r. Kontrola
dokumęntacii działania wykazała. iż kuIS odbył się w dniach od 05.09.201l I. do
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31.
Czy na umowie z wykonawcą znajdują się informacje o żódłach
finansowania? x

3Ż.

Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny
protokół Z postępowania o udzie]enie zamówięnia
publicznego zgodny z obowiązującym. u momencie
przeprowadzania postępowania, rozporządzeniem w sprawie
protokołu postępowania o udzięlęnie zamówienia publicmeqo?

X
Druk ZP-PN ,,Plotokół postępowania w tTybie przetargu nieograniczonego'' nI splawy:
WRP_NK.042.04.01.l4.20l 1,posiada wszelkie wymagane Rozporządzeniem Prezesa Rady
ministrów w splawię protokofu postępowania o udzielęnie zamówienia publicznego dane.

33.
Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika
Zamawiającego lub osobę do tego upowaznioną (Art 96 ust 5)?

x

W tręści protokołu, w części dotyczącej zat\yięrdzęnia wyniku postępowania,
własnoręcmy podpis złoĄ|i wszyscy członkowie Komisji Plzetalgowej. Protokół
sporządziła i podpisała p. Agata Łojek Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie
,,Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro''. Dokument zatwięrd,ził Kierownik
zamawiającego p. Edward Marek Wroniewski Starosta.

Załącznik nr 3 - organizacja warsztatów i szkoleń Z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompet€ncji kluczowych

L.p. Pytania TAK NIE Nie
dotyczy Kornentarz / Uwagi

Czy uczestnicy projektu w ramach projektu uczęszczali na warsŻaty
i szkolęnia z zakręsu technik aktywnęgo poszukiwania pracy oraz
nabywania kompetencji kluczowych ?

x

2.
Ilu uczestników projektu wzięło udział w walsztatach i szkolęniach
z zakęsu technik akĘwnego poszukiwania pracy oraz nabywania
kompetencji kluczowych w ramach realizowanego projeltu?

x

3.

Czy benefi cjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo
uczestników projektu w warsŻatach olaz szkoleniach z zakresu
tęchnik aktywnego poszukiwania pracy oraz nab1rłania kompetencji
kluczowych?

X

4. czy uczestnicy szko]enia otrzf'mali materiĄ szkoleniowe? X

5.
Czy materiĄ szkoleniowe zostĄ oznakowane zgodnie z
Wylycznymi do',cząqlmi oznaczania projektów w ramtlch Po KL? x

6.
Czy pomieszczenia' w których odbywĄ się warsztaty oraz
szkolenia Zostały oznakowane zgodnie z zasadami Po KL? X

Załącznik nr 4 Wsparcie psychologiczno_doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy
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L.p. Pvtania TAK NIE Nie
dotvczv

Komentarz / Uwagi

1
czy beneficjent prowadził dzi'ałanla związane ze wsparciem
psychoIogiczrro-doradczym osób w ramach realizowanego projektu? x

W ramach projektu zaplanowano wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego dla
wszystkich uczęstników projektu' tj. 365 osób. Dane nt. liczby osób zaplanowanych do
objęcia ww. wsparciem nie zostaĘ uaktualnione rł harmonogramie realizacji
nroiektu (widnieie liczba 325 osób).

2.
Ilu uczestników projektu Zostało objętych wsparciem
psychologiczno-doradczym w ramach realizowanego pro-jektu?

x
Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami, wszyscy zfekrutowani do dnia kontroli uczestnicy
projektu' tj. 3l l osób (zgodnie z okazanąlistąuczestników), zostali objęci poladnictwem
zawodowym. Zweryfikowano na podstawie tęczęk 50 uczęstników projektu, określonych
w punkcię 4.l LisW.

3.
Czy benefi cjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo
uczestników projekfu w działaniach związanych z wsparciem
psychologiczno-doradczym?

x

,'Ankietą początkową dIą osób, które rozpoczęły udział w projekcie (poradnictwo
zawodowe) ";

,,Kontrdkt o współpracy w zakresie akty'wizacji zawodowej w Indywidualnym Planie
Dziąłqnią":
,, Karta InĄwidualnego Planu Działania";
Terminarz wizyt uczestnika projektu w Indy.widualnym Planie Działania;
,, Karta usług doradczych" ;
Notatki służbowe sporządzane na okoliczność uczęstnictwa w grupowej poradzie
zawodowej oraz indywidualnych porad zawodowych;
ocena końcowa wsparcia ramach Indyrvidualnego Planu Działania;
,lnkieta końcowa dIą osób, które zakończyĘ udział w projekcie (poradnictlło
zawodowe)".

4.
Forma wsparcia psychologiczno-doradczego:
- porady indyrvidualne
- glupowe?

x Porady indyrvidualne olź|z gfupowa informacja zawodowa.

Zalącznik nr 5 _ wspieranie rvolontariatu jako €tapu przygotowując€go do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie
wsparcia szkol€niowego i doradczego d|a wolontariusza

L.p. Pvtania TAK NIE Nie
dotyczy

Komentarz / Uwagi

Czy beneficjent objął wsparciem uczestników projek1u w postaci
skierowania ich na wolontariat?

X

Ż.
czy beneficjent posiada listę skierowanych uczestników projektu do
udziału w wolontariacie (imię i nazwisko' datę urodzenia, datę
ostatniej rej estracj i w PUP)?

X

Czy pracodawcy złoĄli wnioski o zawarcie umowy
o zorganizowanie wolontariatu?

x

4.
Czy zostal! zawarle odpowiednie umowy z pracodawcami na
zorganizowanie wolontariatu?

X
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5.
Czy w umowie zawarty jest zakres świadczeń wykonywanych przez
wolontariusza, sposób vrykonywania świadczęń i czas?

x

6.
Czy istnieje dodatkowa dokumentacja pofwiefdzająca udział
uczestników plojektu w tej formie wspalcia?

x

7. Czy realizowany wolontariat jęst monitorowany pIZęZ Bęneficjenta? X

8.
W jaki sposób wykonawca monitoluje udział osób skierowanych na
wo lontariat?

x

9.
Czy miejsce odby.wania Wolontariatu zostało oznakowane Zgodnie
z wwczllymi dotyczącymi informacji i promocji Po KL? X

10.
Czy osoby biorące udział w wolontariacie pokrywają się
z informacjami zawaĘmi w umowie o organizację ww. formy
wsparcia?

X

]l

Czy zgodr'ię z Ustawą o działa]ności poż)tku publicmego
i o wolontariacie, z wolontariuszami, którzy wykonują świadczenie
prZęZ okręs dfuŻszy niż 30 dni, jest spolządzone porozumienie na
piŚmie?

x

12.
czy uczestników plojektu skierowanym do odbywania wolontariafu
zostało uprzednio zapewnione wsparcie szkoleniowe i doradcze dla
wolontariusza?

X

13.
Ilu uczestników projektu wzięło udział we wsparciu szkoleniowym i
doradczym dla wolontariuszy w ramach ręalizowanęgo pĄektu? x

14.
Czy benefi cjent posiada dokumenĘ potwierdzające uczestnictwo
uczestników projekfu we wsparciu szkoleniowym i doradczym dla
wolontariuszy w ramach realizowanego projektu?

X

15. Czy uczestnicy szkolenia otrzymali matęriał szkoleniowe? x

t6. Czy materiĄ szkoleniowe są omakowane zgodnie z zasadami
informowania i promowania projektów w lamach Po KL? X

t't .

Czy pomieszczenia, w kórych odbywały się wa$Ztaty olaz
szkolęnia dla wolontariuszy Zostały omakowane zgodnie
z zasadami PO KL?

x
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18. Poblać listę obęcności X

Załącznik nr 6 _ Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy

L.p. Pytania TAK NIE Nie
dotyczy

Komentarz / Uwagi

W jaki sposób beneficjent upowszechnia i promuje altematywne
i elastyczne formy zatrudnienia oraz metody organizacji pracy:

- Szkolenia dla pracodawców
x

- WarsztaĘ dla pracodawców X

- prasa X

- Plakaty, ulotki x

- Strony wv.w X

_ lnnę X

Ż'

Jakie elastyczne formy zatrudnienia beneficjent wspiera:

- Praca na czas określony
x

- Praca w niepełnyn wymiarze czasu pracy X

- Praca na Zastępstwo X

- Pfaca tmczasowa x

- Praca na wezwanie x

- Telepraca x

- w}pożyczanie pracowników X
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Umowy cywilno prawne X

- Samozatrudnienie X

Jakie doL'umenty dodatkowe potwioldzają fakt upowszechniania
i promocji altematywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz
metod organizacii pracy przez beneficienta?

X

Zalącznik nr 1 _organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do Zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy

L.p. Pytania TAK NIE Nie
dotyczy

Komentarz / Uwagi

Czy beneficjenta organizuje kampanie promocyjne i akcje
informacyjne mające na celu zachęcenie pracodawców do
Zaftudnienia osób Z grup znajdujących się w szczególnej sluacji
na rynku pracy?

X

2.
Wjaki sposób beneficjenta zachęca pracodawców do zatrudnięnia
osób z grup znajdujących się w szczególnej st'tuacji na rynku pracy? X

3_

Czy miejsca, w których odby.wają się kampanie promocyjne i akcje
informacyjne, mające na celu zachęcenie pracodawców do
zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sluacji
na rynku pracy są odpowiednio oznakowane?

X

4.
CZy matęIiĄ, które otrzymują pracodawcy są odpowiednio
omakowane?

X

aktywizacj i załvodowcj

L.p. Pvtania TAK NIE Nie
dotyczy

Komentarz / Uwagi

I

W jaki sposób beneficjenta lozpowszechnia informacje o ofet1ach
pracy, możliwościach udziału w szkoleniach' stażach oraz innych
oferowanych usługach i instrumentach akfywiZacii zawodowei?

X

- Konferencje x

- Media x
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- Prasa x

- Plakaty, ulotki x

- Strony www X

- Inne X

Ż. Czy miejsca/materiĄ promocyjne zostały prawidłowo ozttakowanę? X

z^łącznik nr 9 _ Projekty innowacyjne

L.p. Pytania
fAK NIE Nie

dotyczy
Komentarz / Uwagi

Czy stfategia wdraŻania proj eLtu innowacyjnego została przesłana

w terminie wskazanym w zatwięIdzonym wniosku o
dofinansowanie?

x

2. czy shategia wdrajŻania projektu innowacyjnego przygotowana
przez b eneflcj enta została zaakcęptowana pr zez lOK2

x

3. Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie Ze strategią w&ażania
proiektu irurowacyinego tesfuiącęgo?

X

4.
czy nasąriła walidacja produktu finalnego? x

Specjalista ds' Programów
Podpisy członkÓw Zespofu kontrolującego: 

hoy, ) rę -|-, ,a<^-ł1r6ri,*il"óulJ
h\aią t'l:ięi iotow:k( lt\aloli'ra 

'ł'Iozał

Data sporządzenia: 30 kwietnia 20l2 I.
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Informacja pokontrolna

nr Ż 12 ND A-PoKL.06.0 1'01-1 4-398/1 0/00

1. Numer kontroli: 2.

2. Numer projektu POKL.06.01.01- 14-398110, nazwa kontrolowanego projektu "Nowe

kwalifikacje perspektyr,vą na lepsze jutro'" Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddzialanie 6.1.1'

nr umowy UDA-POKL.06.o1.01_14_398/10'00, wartość projektu: 3 946 692,30 zł, wartość

wydatków zatwierdzonych do dnia kontroliz 1 362 201,42 z'ł'

3. opis projektu: Głównyl celem projektu jest podniesieni e do 28.02'Ż013 r. aktyr'vności

zawodowej 365 osób bezrobotnych, zarej estrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Pułtusku, poprzez wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje, pozwalające na

sprawne funkcjonowanie na rynku pracy.

4. Nazwa jednostki kontrolorvanej: Powiat pułtuski.

5. Atires jednostki |rontrolowanej: ul. Białowiejska 5, 06_100 Pułtusk'

6. osoby reprezentujące insĘtucję kontrolowaną: p. Edward Maręk Wroniewski Starosta

i p. Andrzej Dolecki - Wicestarosta.

7. Termin kontro|i: 26 kwietnia 20lŻ T 
.

8. Nliejsca kontroli:

a) ,,GLAZ-BUD'' Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 45151' 0ó-100 Pułtusk;

b) Salon Urody,,CAMEA'' Monika Szczerba, A1eja Polonii 4' 06-100 Pułtusk;

c) Chlubiecka Irvona,'PIoTRUŚ płN'', ul. Jarra Pawła II 6ł13, 06-100 Pułtusk.

9. Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy rv Warszawie.

10. osoby uczestniczące w kontroli Ze strony Instytucji Pośredniczącej II stopnia:

Maja Dzięciołowska - Specjalista ds' programów, Małgorzata Sygocka-Witan - Specjalista ds.

programów.

11, Podstawa prawna kontroli:

' Llmowa nr []DA-PoKL.06'0].0] - 11-398/10-0a zawartą w dniu ]4 marca 20] ] r',

- $ 3 asr 2 pkt 10 oraz p 15 ust. I Porozuntienia z dnia l1 sierpnia 2007 r'

Nr SR.EFS' ]/WLIP/07 w sprawie dofinansowania Działania 6' 1 Poprawa dostępu do

zalrut]nienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI

Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zawclrtego poniędzy Zarządem tril/oj ew ództw a



z art. 32 Llst. I oraz art. 27 ust t pkt 5 ustawy z clnia 6 grudnia 2006 r' o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju (Dz (I z 2009 r' Nr 81' poz' 712' z późn' zm')'

-''ZasadykontroliwramachProgranluoperacyjnegoKapitałLudzki2007-20]3,'zdnia
22 grudnia 201 I r.

12. Rodzaj kontroli: wizla monitoringowa'

13.Informacjenat€matsposobuwyborudokumentórvdokontroliorazdoborupróby

skontrolowanych dokumentów:

Podczas wizyt monitoringowych sprawdzeniu podlegała dokunrentacja powstała w toku realizacji

staży, rea1izowanyclr w ramach projektu pn' ,,Nowe bwalifikacj e perspektywą na lepsze 'jutro" '

Poprawnośó realizac1iprzedmiotowej formy wsparcia weryfikowano w oparciu o zapisy wniosku

o dofinansowanie projektu Po KL o sumie kontrolnej E9ŻE'C78E-6342-517E, złożorcgo do IP2

w dniu 08 narca 2012 r. oraz na podstawie umów zawańych pomiędzy Ben'eficjentem

a pracodawcami i programów przedrniotowych staży'

1,1. Zakres kontroli:

Sprawdzenie czy:

a)usfugajestzgodnazumowąodofinansowanieprojektuorazumowądot.organizacjistażu;

b) usfuga jest zgodna z hatmonogramem realizacji proj ektu przedstawlonyl we wniosku

o dofinansowanie realizacji proj ektu;

c) zakres tematyczny stażu jest zgodny z zatwierdzon}łl wnioskiem o dofinansowanie proj ektu

oraz Z pTogf amem Stażu;

d)pomieszczenia,wktórychrealizowanajestusfuga,sąoznakowaneplakatamilubtablicami

z 1ogo Po I{L i UE, infonnuj ącynri o współfinansowaniu projektu Po KL'

e)BeneficjentposiadadokumentypotwierdzającerealizowaniestażuzgodnieZZawańąumową

15. Ustalenia kontroli _ opis zastanego stanu fakĘcznego:

Projekt realizowany jest od 01 marca 2011 r' do 28 lutego 2013 r' na podstawie umowy

o dofinansowanie projektu nr UDA-PoKL.0ó.o 1.01-i 4-398/10-00, zawar1ej w dniu 14 marca

Ż0l1 r.

W dniu 26 kwietnia 2Ol2 r' Zespół kontrolujący przeprow adz:Lt wizly nronitoringowe staży

realizowanych w następujących lokalizacjach:

1.

Na podstawie zapisów Umowy o organizację stażu

pomiędzy Powiatenr Pułtuskirr'r a,,GLAZ-BUD''

Pułtusk, Ieprezentowanym p'rzez p. Mariusza

w przedmiotowej placówce realizowany jest w

p. Natalii Szczerba na stanowisku handlowca.

2/2/rJDA-POKL.06.0 l.0l - I 1-398/10/00

rLr 135/201 1, zawarlĄ w dniu 15.1 1.201 1 r.

Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 45151, 06-100

Wełna _ Prezesa Zarządu ustalono, że

okresie 15'i1.2011 r. _ 14.05.2072 l. staż

tWłn u>c

/c
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W dniu wiztty monitoringowej nie zastano stażystki w rrriejscu odb}'lvania stażu. Zgodnie

z infonnacją przekazaną pIzęz p. Izabelę Końską _ Dyrektora ds. ZarząrLzania i Rozwoju.

p. Szczerba przebywa na zwolnieniu lekarskim, co potwierdzają dokumenty okazane Zespołowi

kontrolującemu przez Opiekuna stażu _ p. Ewę Składanek _ Główną Księgową ''GLA7'-RIJD"
Sp. z o.o., tj. lista obecności za miesiąc kwiecień 201'2 r' oraz zwolnienie 1ekarskie, wystawione

w dniu 20'04.2012 r. (stażystka przebywa na zwo1nieniu lekarskim w dniach 20-30.04.2012 t.).

Z uwagi na przedmiotową nieobecność, nie przeprowadzono wyłviadu z uczestnikiem projekfu.

Do kontroli okazano ponadto ww. unowę o organizację stażu wraz z Programem stażu.

Miejsca odb1łvania stażu zostało oznakowane zgodnie z ,,WyĘcznymi dotyczącymi oznaczania

projektów w rąmąch Po KL" z dnia 04 lutego 2009 r.

2. Salon Urody,.CAMEA'' Monika Szczerba' Aleia Polonii 4.06-100 Pułtusk

Na podstawie zapisów Umowy o organizację stażu nr 10l20IŻ' zawartej w dniu 04.01.2012 r.

pomiędzy Powiatem Pułfuskim a Salonem Urody ''CAMEA'' Monika Szczerba,

reprezentowan}m pruez p' Monikę Szczerba - Właściciela ustalono, że w przedmiotowej

placówce rea1izowany jest w okresie 05.01-04.11'2012 r. staż p. Jakuba Grzechlika na

stanowisku fryzjera.

W dniu wizly monitoringowej w Salonie Urody ,,CAMEA" Monika Szczęrba zastano stażystę,

który wykonylvał obowiązki w1łrikające z Programu stażu. W1łviad przeprowadzony ze staŻystą

wykazał, iż posiada on wiedzę o Źródłach finansowania formy wsparcia, z której korzysta oraz

jest zadowolony z formy r zakr_esu odbyłvanego stażu.

W miejscu realizowanej usfugi opiekun stażu - p. Monika Szczerba okazała Zespołowi

kontro1ującemu 1istę obecności stażysty za rniesiąc kwiecień 2012 r.

Miejsce odbyłvania stażu zostało oznakowane zgodnie z ,,I yĘcznymi dotyczącymi oznaczanią

projektów w ranlach Po KL" z dfia 04 lutego 2009 r.

3. Iwona Chlubiecka ,.PIoTRUŚ PAN''. ul. Jana Pawła II 6A113.06-100 Pułtusk

Na podstawie zapisów Umowy o organizację stażu m ]1'lŻ0l2, zawartej w dniu 29.03.2012 r'

pomiędzy Powiatęm Pułtuskirn a firmą Chlubiecka Iwona ,,PIOTRUŚ PAN'', reprezentowaną

przez p. Iwonę Chlubiecką - Właściciela ustalono, że w przedmiotowej placówce realizowany

jest w okresie 02.04-31.10.2012 r. sIaŻ p. Agnieszki Wierzbickiej na stanowisku menagera

sprzedaży '

W dniu wizy.ty monitoringowej w finrrie Chlubiecka Iwona ,,PioTRUŚ peN'' zastano stażystkę,

która wykonyłvała obowiązki wynikające z Progranru stażu. Wylviad przeprowadzony ze

stażystką wykazał' iż posiada ona wiedzę o źródłach finansowania lormy wsparcia, z której

korzysta oraz jest zadowolona z fonny i zakresu odb}łvanęgo Stażu.

Ż/2/uD A-PoKL.06.01.01-14-398/10/00
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W rniejscu realizowanej usługi opiekun stażu p. Iwona Chlubiecka okazała

kontrolującemu ww. umowę o organizację stażl oraz listę obecności Stażysty

kwiecień 2012 r.

Miejsce odbyłvania stażu zostało oznakowane zgodnie z ,,Wyrycznymi dotyczącymi

projektów w ramach Po KL" z dnia04lutego 2009 r.

Zespołowi

za miesiąc

oznaczania

Podczas wizl monitoringowych sporządzono po dwa jednakowe egzemplarze rrotatki sfużbowej,

z których jeden został przekazany jednostce realizującej staż (opiekunorr'r stażu), drugi znajduje

się w teczce proj ektu w archiwum Zespofu ds. Kontroli.

16. Stwierdzone nieprawidlowości / uchybienia: nie stwierdzono.

17. ocena jakości i prawidlowości realizowanej usługi:

Na podstawie wiz1Ąacji staŻy, organizowanych w ramach projekfu ,,Nowe hłaliJikacje

perspekyłvą na lepsze j ło" ustalono, iż w jednostkach, w których zastano stażystów lub

okazano dowody świadczące o realrzacji umowy o odbyłvanie stażu, przedmiotowa lotma

wsparciajest udzielana prawidłowo i bez ZasŁrzeżeń.

Załćłczniki:

Listy sprawdzające do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej usfugi.

18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

1. Dokumenty związane z otganizacją slażu w ,,GLAZ-BUD'' Sp. z o'o., lj. kserokopia

umowy o organizację stażu nr I35l20lI, kserokopia Programu stażu, kserokopia listy

obecności za kwiecień 2012 r., kserokopia zwolnienia lekarskiego p. Natalii Szczerba).

2' Dokumenty związale z otgantzacją stażu w Salonie Urody ,,CAMEA" Monika Szczerba,

tj' kserokopia listy obecności za kwiecień 2012 r., skan wniosku o organizację stażu

z dnta 09.12.20I l r., w tym Program stażu, skan umowy o organizację stażu nr l0l2012'

skan urnowy uczestnictwa w projekcie p. Grzechnika nr 1012012).

3' Dokurnenty związane z organtzacją stażu w Chlubiecka Iwona ,,PIoTRUŚ PAN'',

tj. kserokopia oraz skan umowy o organizacje stażu nr 7ll2012, 1ista obecności za

kwiecień 2012 r., skan wniosku o organizację stażu z 06.03.2012 r. wraz z Prograrnern

stażu, skan umowy uczestnictwa w proj ekcie p. Wierzbickiej nr 7l lŻ0l2).

Ww. dokurnenty znajdują się w teczce projektu w archivum Zespofu ds. Kontroli.

Informację pokonh'olną sporządzono w dwóch j edntlbrzmiących

j e dnos tki kontl'oluj ącej i j ednost ki kontrolow anej.

2/2/UDA-POKL.06.0r.0r-l 4-398/10/00
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Pouczenie:

Zgodnie z ,,Ząsadami kontroli w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20]3''

z dnia 22 grudnią 20] ] r..'

1) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić

w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej Zastrzeżenia do treści

zawarĘch w tej Infornacj i'

2) Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej wlaz z niezaakceptowaną Informacją

pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona

przesyła do jednostki konfuolującej '

3) Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej,

kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważnioną podpisuje

przesłaną InJbrmację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do

l1 dni od dnia doręczenia.

4) Ił/ przypadku przekroczenia terminu o]łeślonego w ust' ] kierownik jednostki

kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych Ząstrzeżeń.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 11 maja 2OI2 r.

osoba upoważniona:

,,- STAROSTA

.-f'"Śmu!-,."\b*={
(data, podpis osoby upoważnionej ze strony

Bęneficjęnta)

'/ t ł nnnuu'"'
c

I

AROSTA

ej Dolecki

LAPJ.ĄD PowIArU
wPUŁTUSKU

ul. B iałowiejska 5
06- 100 Pukusk

tEL Io-Bt 6y2 12 66,tut 692 5717

Kontrolujący:

Specjalista ds' Programów 
^

h*oDn'', i'r'"'-Ł{5-
ł,łĄn ori<,io ''łn

Specjalista ds.

/, ./
<-^ w2 /2 ND A-POKL.06.01.01-l 4-398/l 0/00
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Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej usługi

NAZ WA B EN E F ICJ EN TA : Pow iut p ukus kL DATA KONTROLI: 26.04.2012 r-

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.03.2011
MIF tŚ.F PRr)wADZoNE.l KoNTRoLI:

r. - 28.02.2013 r.
,.GLAZ-BUD' Sp. z o.o., ul' Mickiewicza 45/51, 06-100 Pultusk'PRIoRYTET: VI DZIAŁANIE: 6.1 PoDDZIAŁANIE: 6'1'l

TvT|]ł. PRo.IEKTI]: ..Nowe kwalifikacie perspektywą na lepsze jutro"
Przyjęte skóty oznaczaj ą:

IP2 - Instlucja Pośrednicząca II stopnia

B - Beneficjent
Umowa Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KI
Po KI - Program opelacyjny Kapitał Ludzki

osoBY KONTROLUJĄCE:

Maja Dzięciołowska Specjalista ds' programów

Małgorzata Sygocka'Witan - Specjalista ds' programów

osoba upoważniona do podejmowania decyzji w ramach realizowanego

projektu ze strony Benellcjenta: p. Edward Marek Wronięwski - Stalosta

l l n Andrzei Dolecki Wicęstarostil'

Lp.

ogólne informacje o realizowanym projekcie

PYTANIA

ODPOWIEDZI

Komentarz / uwagi:TAK NIE
Nie

dotyczy

1. Kontrola w miejscu realizowanej uslugi:

Czv w ramach ręalizowanego projek1u była przeprowadzona kontrola

w mięjscu realizowania usługi? 
-.......... 

--. 
'-.-

Szko1enię

Stażprzygotowanie zawodowe/subsydiowane Zatrudnięnię

Jednorazouę ślodki na podjęcie dzialaIno(ci gospodlrczej

] organizacia uarszlatów i szkoleń z zakrę'u rechniL akty'vr'mego

I no-uki*ułu pracy oraz nabyvania kompetęncji lrluczow}ch

X

1.1
x

pręrwsZą kontrolą ręall.,owaneAo proJel(fu u mlejscuPrzędmiotowa kontrola
realizowania usfugi.

Załączrik|t 7

Za|ączrLkw 2

ZałąęzrLik nr 3

Załąęzri'krr 4
L

l

l Załącznik rr 5

jest

x

x

X

x

Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących

i powracających na rynek pracy
x



I

Lista spralvdzająca do przeprowadZenia wizyty monitoringorvej w miejscu realizacji projektu \Y ramach Po KL
z'alącznil< nr l _Szkolenie

L.p. Pytania TAK NIE Nie
dotyczy

Komentarz / Uwagi

Czy szkolenie prowadzone jest zgodne z umową o dofinansowanie
projekfu oraz umową na rea1izację szkolenia zawańą
z Beneficjentem?

X

2.
Czy szkolenie jest prowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji
projektu przedstawionl,rn we wniosku o dofinansowanie realizacii
pro.jektu?

x

3.
Czy zakes tęmatyczny danej formy wspalciajęst Zgodny
z zatwięIdzonyn wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?

X

4.

Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodnaz|iczbą
osób obecnych na szkoleniu oraz ęwęntualnie z irrnymi
dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziafu
w danej formie wsparcia?

x

5.

Czy uczestnicy projęktu otrzymali materiały szkoleniowe, które są
oznakowane zgodnie z zasadamr infonnowania i promouania
Drojęktów w ramach Po KL?

X

6.
Czy pomieszczenia, W których realizowana jest dana usfuga zostały
oznakowane zgodnię z zasadami Po KL? X

7.

Czy uczestnik projektu wie, żę bięrze udział w projekcie
współfinansowanym zę środków Unii Europejskiej w tamach
EuropejskięAo Funduszu Społęcznego?

x

8. Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziafu w szkoleniu? x
9. Czy realizowane szkolenia są monitorowane przez Beneficjenta? X

10. Pobrać listę osób biorących udział w szkoleniu x

Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringow€j w miejscu realizacji projektu w ramach Po KL
Żalącznik nr 2 stażPrzygotowanie zawodowe/Subsydiorłane zatrudnienie

L.p. Pvtania TAK NIE Nie
dotycz!

Czy staż prowadzonyjest zgodnie z umowąo dofinansowanie
projekfu oraz umową na realizację stażu zawartą Z Beneficjentem?

x
W wyniL'u czynności kontrolnych ustalono, że staż realizowanyjęst Zgodnię z umową
o dofinansowanie projektu PO KL nr UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00 z dnia 14

marca 2011 r' oraz Umową o organizację stazu Nr 135/2011 Zawartą w dniu

15.1 1'2o1 1 r. pomiędzy Powiatęm Pułtuskim a ,,GLAZ-BUD'' Sp. z o.o., ul.



Mickięwicza 45151, 06 100 Pułtusk'

2
Czy staż jest realizowany w terminach zawartych w harmonoglamię
realizacji projeLtu pŹedstawion}.m wę wniosku o dofinansowanię
realizacji projektu?

X

3. czy lęalizowany staż jest monitorowany przez Beneficjenta? x Zgodlie z informacją uzyskaną od opiekuna stażu p. Ewy Składarręk _ Główrrego
księgowego ''GLAZ-BUD" Sp' z o.o. staż jest monitolowany pzęZ Bęnęficienta.

4.
czy Zaklęs tęmatyczny stażujest zgodny Z ZatwięIdzonym
wnioskiem o dofinansowanię ręalizacii projęktu? X

Zgodńe z ustnym oświadczeniem p. Izabeli Końskej Dy,rekora ds. Zarządzarua
i Rozwoju olaz opiękuna stażu p. Ewy Składanęk _ Głównego księgowego ,,GLAZ-
BUD" Sp' z o.o. organizowany Staż jest realizowany zgodnie Z Plogmmęm stażu. Ze
względu na nięobęcność stażystki (zwohienię lękarskię w dniach 20-30.04.2012 r.),
nię zoStał pzęplowadzony w1/wiad ze stażystką p. Natalią Szczerba.

5
Czy miejsce odby.wania stażu staż zostało oznakowane zgodnie
z Wyą)cznymi dotycząq)mi aznaczqnią projektów w ranach Po KL? X

Miejsce odby.wania stażu Zostało oznakowane plakatem oraz informacją o projekcie
i realizowan)'m stażu' Przędmiotowę oznaczeńa zawierały niezbędne ęlęmęnty,
zgodlie z ,,WyĘ,cznymi doryczącyr1i oznącząnią prajektów w ramąch Po KL" z dfia
04 lutego 2009 r.

6.
Czy osoby biorące udział w stażu pokry.wają się z informacjami
Zawartymi w umowie o organizację ww' fomy wsparcia? X Ustalono na podstawie okazanej listy obecności, żę staż w ,,GLAZ-BUD'' Sp' z o.o.

na stanowisku handlowca odby.wa p. Natalia Szczerba.

1.
czy uczęstnik projektu wie' żę biezę udział w projekcie
dofinansowanym z EFS? x Nie przeprowadzono wywiadu Ze stażystką _ w dniach 20-30.04.2012 r. przeby.wała

na zwolnieniu lekarskim.

8.
Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w wybranej formie
wsparcia? x Nie przeprowadzono w}.wiadu ze stażystką _ w dniaclr 20-30'04'2012 r' przeb1wała.

na zwolnieniu lekarskim.

9. Pobrano listy obecności? X Pobrano listę obecności za kwięcień 2012 r.

Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu rł ramach Po KL
Załącznik nr 3 - JednoraZowe środki na podjęcie dziaIalności gospodarczej

L.p. Pyta n ia TAK NTE Nie
dotyczy Kom€ntarz / Uwagi

1
czy bęnęficjent pz}znał uczęstnikom plojęktu j ędnorazowe śIodki
na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projekfu? X

2.
Czy uczestnicy prqęktu złożyli wnioski o przyznanie środków na
podjęcie działalności gospodarczej? x

2.1
Czy składane wnioski zawierają informację Zawańe
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społęcznęi?

x

3.
czy uczęStnicy projękfu, którzy Złożyli wnioski, otrzymali decyzję
o przyznaniu bądŹ nie prz1znaniu środków w formie pisemnej? x



4.
Czy beneficjent zawarł z uczestnikami projeli1u stosowne umowy
doĘ cząc e pnyzlarLia wnio skowanych środków? x

4.r Czy umÓwy Zawięrają stosowne zapisy zawarte w rozporządzeniu
Rozporządzenie Ministla Pracy i PolitYki Społęcznęi? X

5.
czy uczęstnicy plojektu otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu
pomocy de minimis? x

5.1
CZy olrzymane Zaświadczenia o pomocy de minimis Są Zgodnę
z Rozporządzeniem Rady Ministrów1 x

8.

Czy benefi cjęnt poSiada dokumęnty potwięIdzające nięotzynanię
przez uczestników projeknr w ciągu ostatnich 3 lat ponocy de
minimis, której kwota nie przekoczyła l00 tyś' euro?

x

Zalącz\ik \r 4 _ organżacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

Lp. Pytania TAK NIN Nie
dotyczy Komentarz / Uwagi

1

czy uczęstnicy projektu w ramach projektu uczęszczali na
walsztaty i szkolęńa z zakesu technik aktywnego poszukiwania
pracy oraz nabl.wania kompetencji kluczowych ?

x

2.
]lu uczestników projektu wzięło udział w warsztatach i szkoleniaclr
Z zakręsu tecblrik akty.vmego poszukiwania pracy oraz naby.wania
kompetencji kluczowych w ramach ręalizowanego projektu?

X

3.

CZy bęnęfi cj€nt posiada dok_umenty potwieldzającę uczęstnictwo
uczestników projektu w warsztatach oraz szkolęniach z zakęsu
tęchlik akt}.wnęgo poszukiwania pracy oIaZ nab}.wania
konpetencji kluczowych?

x

4. czy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe? x

5.
czy maleriały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z zasadami
informowania i promowania projektów w ranrach Po KL? x

6.
Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty oraz
szkolenia zostały oznakowane zgodnie z zasadami Po KL? x



Zalącznik nr 5 - Wsparcie psychotogiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy

Lp. ] Pytania TAK NIE o#:", I Komentarz / uwagi

I

Czy beneficjent prowadzt działatlia związane ze wsparciem
psychologiczno-doradcąlm osób w ramach realizowanego
projektu?

x

2
Ilu uczestników pĄektu zostało objętych wsparciem
psychologiczno-doradcz]łn w ramach realizowanego proj ektu? x

3.
Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo
uczestników projęktu w d,ziałaniach z:więanych z wsparciem
psychologiczno-doradc4'rn?

X

4.

Forma wsparcia psychologiczno-doradczego :

- porady indyrzidualne X

- grupowe? X

5.
Czy materiały szkoleniowe są oznakowane zgodnie z zasadami
informowania i promowańa projektów w ramach Po KL? X

6.
Czy pomieszczenia, w których odbylvały się wanztaty oraz
szkolęnia dla wolontańuszy zostały oznakowane zgodnie
z zasadami PO KI?

X

'7. Pobrać listę obecności x

Podpisy członków Zespofu kontroĘącego:

Data sporządzenia:
1 1 l,4AJ 2012

specjalisia ds. Programów
t, ,\ ' Specjalista ds' Proqramów j

ra:Łpl: k-?U-lo'/ą>- J4 'l ', '-' / ../
MLiaD-ięc}ołow',ka lLut'1tlŁ'<'łLićL'1'1'"'J't
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Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej uslugi

NAzIłA BENE FICJENTA: Powiut pułtuski. DATA KoNTROLI: 26.04.2012 ł.

PRIoRYTET; VI DZIAŁANIB: 6.l PoDDZIAŁANIE: 6.1.1

TYTUŁ PROJEKTU; ,,Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro''

CZAS TRWANIA PROJEKTU; 01.03.20r 1

MIEJSCE PROWADZONEJ KONTROLI :

r. -28.02.2013 r.
Salon Urody ,,CAMEA" Mooika Szczerba,
Aleia Polonii 4. 06-100 Pułtusk.

oSoBY KoNTRoLUJĄCE:

Maja Dzięciołowska Specjalista ds. programów
Małgorzata Sygocka-Witan _ Specjalista ds. plogmmów

Przyj ęte skróty oznaczają:
IP2 ' Inst}tucja Pośrednicząca II stopnia
B Beneficjent
Urnowa Umowa o dofinansowanie projęktu w ranach Po KL
Po KI Program opęmcyjny Kapitał Ludzki

KONTAKT Z BENEFICJENTEM:
osoba upoważniona do podejmowania decyzji w ramach realizowarrcgo
projektu Ze strony Beneficjenta: p' Edward Marek Wronięwski Starosta
r p. Arrdrzej Dolęcki Wicestarosta'

Adnotacje osób kontroluiących:

OgóIne informacje o realizowanym projekcie ODPOWIEDZI

Lp. PYTANIA TAK NIE Nie
dotyczy Komentarz / uwagi:

1. Kontrola w miejscu realizowanej uslugi: x

1.1
Czy w ramach realizowanego projekfu była przeprowadzona kontrola
w miejscu realizowania usfugi? x Przedmiotowa kontrola jest pierwszą kontrolą reaiizowanego projektu w miejscu

realizowania usfugi.

Szkolęnię X Zalącznik ru' 1

Staż/pzygotowanie zawodowe/subsydioWane Zatrudnienię x Załącznik nr 2

Jędnorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej x Załączrlik nr 3

organizacja warsztatów i szkolęń z załresu technik akył.nego
poszukiwania pracy oraz nabyrvania kompetencji kluczowych x Zalącznik nr 4

Wsparcie psyclrologiczno - doradcze osób wchodzących
i powracających na rynek pracy x Załączllkt 5



Lista sprawdzająca do przeprolvadzenia \łizy
Za

ty monitoringowej w mi€jscu
lącznik nr 1_ Szkolenie

**Tf"- f---I dotvczv

realizacji projektu w ramach PO KL

Komentarz / U\yagiL.p. Pitania TAK

1.

Czy szkolenie prowadzonejest zgodne z umową o dofinansowanie
projektu oraz umową na realizację szkolenia zawańą
z Benehcjentem?

x

2.
Czy szkolenie jest prowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji
projekfu przedstawionym we wniosku o dofinansowańe realizacji
proięktu?

x

3.
czy Zakęs tematyczny danej formy wsparcia jęSt zgodny
z zatwięIdzonym wnioskięm o dofinansowanie realizacji projekfu? X

4.

Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą
osób obecnych na szkoleniu oraz ęwentualnie z irrnymi
dokunęntami kwalifi kując1nni uczestrrików plojęktu do udziafu
w danej formie wsparcia?

x

5.
czy uczęstnicy plojękfu otrzymali materiały szkoleniowe, które są
oznakowane zgodnie z zasadami infonnowania i promowania
projektów w ramach Po KL?

X

6.
Czy pomieszczenia' w któryclr lęalizowana jęst dana usfuga zostały
oznakowane zgodnię z zasadami Po KI? X

7.

CZy uczestnik projęktu wie, żę bięrz e udział w projekcie
współfinansowan1'rn zę środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego?

x

8. Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w szkoleniu? X

9. Czy realizowane szkolenia są monitorowane przez Beneficjenta? X

10. Pobrać listę osób biorących udział w szkoleniu X

Lista spra}vdzająca do przeprowadzenia rYizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL
Zalącznik nr 2 _ staż,/Przygoto}yanie zawodowe/subsydiowane Zatrudnienie

L.p. Pvtania TAK Nln Nie
dotyczy

cZy staż plowadzonyjest zgodnie z umową o dofinansowanie
projektu oraz umową na realizację stażu Zawartą Z Bęnęficjęntem? X

W wyniku czynności kontrolnych ustalono' że staż realizowanyjest zgodnie z umową
o dofinansowanie projektu PO KL nr IJDA-POKL.06.01.01- 14-398/10-00 z dnia 14
marca 2011 r. oraz Umową o organizację sŁażu Nr 10/2012 zawartą w dniu
D4.DI'2012 r' pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Salonem Urody .'CA}4EA'' Morrjka

2



Szczerba, Aleja Polonii 4, 0ó-100 Pułh]sk.

Ż-

CZy staż jęst lealizowany w terminach zawańych w harmonogramie
realizacji pĄektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu?

x

3. Czy realizowany staż jęst monitorowany pŹez Bęnęficjęnta? X Zgodlie z informacją uzyskaną od stażysty p. Jakuba Grzęchrrika, staż był
monitorowany przez Beneficjenta jednokotnię. na początku ręalizacii.

4.
Czy zakres tęrnatyczny stażu jęst zgodny z zatwierdzolym
wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu? X Podczas vywiadu Zę Stażysta uzyskano infomrację' żę staż przebiega zgodnie

z Ploglamem stażu.

5
Czy miejsce odbywania Stażu staż zostało oznakowane zgodnie
z Wytycznymi dotyczącymi oznaczanią projektów w raĄ1ąch Po KI? x

Miejsce odbywania stażu Zostało oznakowanę plakatęm onz informacją o plojekcię
i realizowanyn Stażu' Przedmiotowe oznaczenia zawi'eraĘ nięZbędn€ elementy,
zgodf^lę z ,,Wytyc.nyni datyczącymi oznacząnia projektów w rąmach Po IłJ" z &ia
04 lutego 2009 r.

6.
Czy osoby biorące udział w stażu pokrywają się z informacjami
Zawartymi w umowie o organizację ww' formy wsparcia? x staż w salonię Ulody,'CAMEA'' Monika Szczęrba na stanowisk:u fryzjer odb}łva

p. Jakub Grzeclnik.

7.
Czy uczestnik projekfu wie, że bięrzę udział w projekcie
dofinansowanym z EFS? x Ustalono podczas w}.wiadu pŹeprowadzonęgo Ze stażystą.

8.
Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziafu w wybranej formie
wsparcia? x Ustalono podczas w1.wiadu przeprowadzonęgo ze stażystą'

9. Pobrano listy obecności? x Pobrano listę obecności za kwięcięń 20l2 r.

Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringo\Yej w miejscu realizacji projektu w ramach Po KL
Zalącznik nr 3 _ Jednorazowe środki na podjęcie działaIności gospodarczej

L.p. Pytania TAK NIE Nie
dotyczy Komentarz / Uwagi

Czy beneltcjent prz1znał uczestnikom projektu jednorazowe środki
na podjęcie działalrrości gospodarczej w ramach projekfu? X

2.
Czy uczestnicy pĄektu złożyli wnioski o przyznanie środków na
podjęcie działalności gospodarczej? x

2.1
Czy składane wnioski zawierają informaeję Zawarte
w RoZporządzęniu Ministra Pracy i Politvki Społecznęj? X

3
czy uczestnicy ploj ekt:u, \<órzy z|ożyli wnioski, otrz1mali decyzję
o pr4zlaniu bądź lie przyznaniu środków w formie pisemrrej?

x



4.
Czy beneficjent zawarł z uczestnikami plojęIdu stosowne umo\ły
dotycZące pż}znania wnioskowanych środków? X

4.1
Czy umowy zawierają stosowne zapisy zawańe w rozporządzeniu
Rozporządzenie Ministm Pracy i Polityki Społecznei? x

5
CZy uczestnicy plojekfu otrzyurali zaświadczenia o uzyskaniu
pomocy de minimis? X

5.1
Czy otrz }.rnane zaświadczenia o pomocy de minimis są Zgodne
z Rozporządzeniem RaĄ Ministrów? x

8.

Czy benelrcjent posiada dokumenty potwierdzającę nięotŹymanie
pzęZ uczęstników projektu w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de
minimis' kórej kwota nie przekoczyła 100 tyś. eulo?

X

zalącznik nr 4 _ organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszuki}vania pracy oraz nabywania kompetencji kIuczowych

Lp. Pvtania TAK NTE
Nie

dotyczy Komentarz / Uwagi

1

Czy uczestnicy projektu w ramach projektu uczęszczali na
walsztaty i szkolenia Z Zakresu technik aktyrłnego poszukiwania
pracy oraz naby.wania kompetencji kluczowych ?

x

2.
Ilu uczestników projektu wzięło udział w warsztataclr i szkoleniach
z zaklesu tęchnik akt1.wnego poszukiwania pracy oraz nabywania
kompetencji kluczowych w ramach realizowanego projekh:?

X

3.

Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo
uczestników projekfu w Warsztatach oraz szkolęniach z zakręsu
technik akt}"wnęgo poszukiwania pracy oIaz nab}.wania
kompetencji kluozowych?

x

4. Czy uczestnicy szkolęnia otrzymali materiały szkoleniowe? x

5.
czy materiały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z zasadami
informowania i promowania projektów w ramach Po KL? X

6.
Czy potrrieszczenia, w kórych odb}.wały się walsztaty oraz
szkolęnia Zostały oznakowane zgodnie z zasadami Po KL? x



Zalącznik nr 5 _ Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy

Lp. Pytania

czy bęneficjęnt plowadził dztałalta zvłiązane ze wsparciem
psycho1ogiczno-doradcz)łn osób w ramach realizowanego
projękh]?

Ilu uczestników pĄ"k' ,o,ruło ob.1ąr"h -rpa,"i"rn 
-psychologiczno-doradcz)łn w ramach realizowanego projekfu ?

TAK NIE Nie
dotyczy Komentarz / Uwagi

x

2. x

3.
Czy beneficjent posiada dokurnenty potwięrdzającę uczestniclwo
uczestników projekhr w działaniach związanych z wsparciem
psychologiczno-doradcąłn?

X

4.

Forma wsparcia psychologiczno-doradczego:

- porady indy.widualne X

- grupowe? x

5.
czy matedały szkoleniowe są oznakowane zgodnie z zasadami
informowania i promowania projeków w ramach Po KL? x

6.
Czy pomieszczelia' w których odb1.lvały się warcztaty oraz
szkolęnia dla wolontariuszy Zostały oznakowane zgodnie
z zasadami PO KL?

x

'7. Pobrać listę obecności X

Podpisy członków Zespofu kontroĘącego:

Data sporządzenia; 
1 1 MAJ 20lZ

Specjalista ds. Prog ramóW

ll.-., o,); 1 
r',, "',,(,,'MĄja DzięciĄow.ska

Speclglista ds.

Ith,rr,,rl.
Malgot zata S1,g

Programów



Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej uslugi

NAZ TyA B ENE FICJ E NTA: Pow iut p uhus k i. DATA KONTROLI: 26.04.201 2 r.

PRIoRYTET: VI DZIAŁANIE: ó.1 PoDDZIAŁANIE: 6.1.1

TYTUŁ PROJEKTU: ,,Nowe kłvalifikacic pcrspekĘwą na lepsze jutro''

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.03.2011
M I E.ISCE PROWADZONEJ KONTROLI:

r. - 28.02.2013 r.
chlubiecka Iwona ,,PIoTRUŚ PAN',
ul. Jana Palvla II 64113' 06-100 Pułtusll

oSoBY KoNTROLUJĄCE:

Maja Dzięciołowska - Specjalista ds' programów
Małgorzata Sygocka-Witan Specjalista ds. programów

Przyjęte skóty oznaczają
IP2 _ Inst}tucja PośIędnicząca II stopnia
B Benehc.jett
Umowa - Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
Po KL _ Program opęracyjny Kapitał Ludzki

KONTAKT Z BBNEFICJENTEM:
osoba upoważniona do podejmowania decyzji w ramach realizowanego
projektu ze strony Beneficjenta: p. Edward Marek Wroniewski Starosta
r p. Andrzęj Dolęcki Wicę.tarosta'

Adnotacje osób kontrolujących:

ogólne informacje o realizowanym projekcie ODPOWIEDZI

Lp. PYTANIA TAK NIE Nie
dotYczY

Komentarz / uwagi:

Kontrola w miejscu realizowanej usługi: x

1.1
Czy w ramach realizowanego projektu była przeprowadzona kontlola
w miejscu realizowania usfugi?

X Pżedmiotowa kontrola jest pielwszą kontrolą realizowanego projel'tu w miejscu
realizowania usfugi.

Szkolenie X Załączrukru 7

Staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowanę zatrudnienie x Zalącznik ru Ż

Jędnorazowę środki na podjęcie działalności gospodarczej X Załącznik ru 3

olganizacja wanztatów i szkolęń z zakręsu tęchnik akĘ'wnęgo
poszukiwania pracy oraz nab'.wania kompetenc.ji kluczowych

x Załącznlk nr 4

Wsparcie psyclrologiczno - doradcze osób wchodzących
i powracających na rynek pracy

x Załączrukw 5



Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringo}vej w miejscu realizacji projektu w ramach Po KL
Zalącznik nr l Szkolenię

t p-L-- P) rania

1

Czy szkolenie prowadzone jest zgodne z umową o dofinansowanie
projektu oraz unrową na realizację szkolenia Zawa.tą
z Beneficjentem?

X

2.
Czy szkoleniejest prowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji
projękfu przędstawion}tn we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu?

x

3.
Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny
Z Zatwierdzonyrn wnioslriętn o dofinansowanie realizacji projektu? X

4.

Czy liczba osób podpisanych na liście obecności.jest zgodna z liczbą
osób obecnych rra szkolęniu oraz ewenfualnię Z ifulyni
dokumentanri kwalifikującymi uczestników projektr: do udziafu
w danej formie wsparcia?

X

5.
czy uczęstn1cy projęktu otż}.rnali materiały szkoleniowe' które są
oznakowane zgodnie z zasadami inlormowania ipromouania
projeków w ramach Po KL?

x

6.
Czy pomieszczenia, w których Ięalizowana jest dana usfuga zostały
oznakowane zgodnie z zasadami PO KL? X

7.
czy uczestnrk projekfu wie, że biępe udział w projekcie
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w rumach
Europejskiego Funduszu społęcznego?

x

8. Czy uczęstnicy plojektu są zadowoleni z udziafu w szkoleniu? x
9. Czy realizowane szkolenia są monitorowane pŹęz Benefiejęnta? X
10. Pobrać listę osób biorących udział w szkoleniu x

Lista sprawrlzająca do przeprorvadzenia wizyty monitoringo\ryej w miejscu realizacji projektu." .u.llilJ[
Zalącznik nr 2 - stażPrzygotowanie zawodowe/Subsydiowane zatrudnienie

L.p. Pyrania

czy staż prowadzonyjest zgodnie z umową o dofinarrsowanie
projektu oraz umową na Iealizację Stażu zawaltą Z Beneficjęntętn? X

W wyniku cz1nności kontlolnych ustalono' żę staż lęalizowanyjest zgodnie z umową
o dofinansowanię projektu Po KL nr IIDA-PoKL.06.01.01- 14_398/10-00 z dnia 14
marca 2011 r. oraz Umową o olganizację stażu Nr 7112012 Zawańą w dniu
29.03.2012 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskin a Chlubiecka Iwona.'PIOTRUŚ PAN".



ul. Jana Pawła ]I 6ł13, 06-100 Pułnrsk.

2.
Czy stażjest realizowany w terminach zawartycl.} w harmonogmmię
realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu?

x

3. Czy realizowarry staż jęst monitorowany przez Beneficjenla? x Zgodlie z ńfomracją uzyskaną od stażysty p. Agnieszki więrzbickięj staż był
monitorowany przez Beneficjenta jednokrotnię. na DocŻątku ręalizacii.

4.
CZy Zakęs tematycŻny stażujest Zgodny z zatwięIdzonFn
wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu? X Podczas w1.wiadu Ze stażystą uzyskano informacj ę, żę staż przebiega zgodnie

z Programęm stażu.

5.
Czy miejsce odby.''vania stażu staż zostało oznakowane zgodnie
z Wrtycznymi dorycząą)mi oznączdnia projektów w rdnach Po KL? X

Miejsce odbywańa stażu zostało oznakowanę plakatem oraz informacją o projekcie
i rea1izowanym stażu' PŹedmiotowę oznaczęnja zawierały niezbędne ęlęmenty,
zgodnie z ,,Wylycznyni datyczącrni oznaczania projektów w r{łIąch Po KL', z dtia
04 lutego 2009 r.

6.
Czy osoby biorące udział W stażu pokrywają się z informacjami
Zawartymi w unowie o organizację ww. formy wsparcia? X staż w firmie Chlubiecka Iwona ,,PIoTRUS PAN'' na stanowisku menagela

sprzedaży odby.wa p. Agnieszka Wierzbicka.

'/. Czy uczestnik projeku wie, że bierze udział w projekcie
dofinansowan).m z EFS? x Ustalono podczas w1.wiadu przeprowadzonęgo Zę Stażystą.

8.
Czy uczestnicy projekfu są zadowoleni z udziafu w wybranej formie
wsparcia? X Ustalono podczas w1.wiadu przeprowadzonęgo Ze stażystą

9. Pobrano 1isty obecności? X Pobrano listęobecności za krłiecień 20l2 r.

L.p.

Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej \v miejscu realizacji projektu w ramach PO KL
Załącznik nr 3 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

P) tania

1
CZy bęnęficjent pn1znał uczestnikom projekhr j ednorazowe środki
na podjęcie działalrrości gospodalczęj w lamach plojęktu? X

2
Czy uczestnicy projękfu złożyli wnioski o przyznanie środków na
podjęcie działalrrości gospodarczej? x

2.1
Czy składane wnioski zawierają hformację zawańę
w Rozporządzeniu Minista Pracy i Po1ityki Społeczne|? X

Czy uczestnicy projektr.r, którzy złożyli wnioski, otr4,rnali dec1zję
o prz1znaniu bądź nie prz1znaniu środków w formie pisemrrej? x



t_
4.

czy beneficjent zawarł z uczestnikami plojekfu stosownę umowy
doryczące prz1znania wILioskowan1 ch środkówl x

4.1
LZy umowy zawleraJą stosownę zapisy Zawańe w lozpoządzęniu
Rozporządzenie Ministra Pracv i Politvki Snołecznei? x

5.
Czy uczestnicy projektu otrz}mali zaświadczenia o uzyskaniu
pomocy de minimis? x

5.1
Czy otrzymane zaświadczenia o pomocy dę minimis są zgodne
z Rozporządzeniem Rady Ministrów? X

8.

Czy beneltcjent posiada dokumęnty potwierdzające nieotrzymanie
przez uczeslników projekfu w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de
minimis, której kwota nie przękoczyła 100 tyś. euro?

X

Załącznik nr 4 _ organDacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik akty\łnego poszuki}yania pracy oraz nabyrvania kompetencji klu€zowych

Lp. Pytania TAK NIE Nie
dotyczy Komentarz / Uwagi

Czy uczesfuricy projektu w ramach projeku uczęszczali na
wanztaty i sŻkolenia z zakesu techrrik akt1.rłmego poszukiwania
pracy oraz naby.wania kompetencji kluczowych ?

x

2.
Ilu uczestników projektu wzięło udział w walsztatach i szkolęńach
z zakresu technik aLly.wnego poszukiwania pracy oraz nabywania
kompetencji kluczowych w rarnach realizowanego projeklu?

x

3.

Czy benefi cjerrt posiada dokumęnty potwierdza.jące uczestnictwo
uczestników projektu w wamztatach omz szkoleniach z zakesu
technik aky.vmego poszukiwania pracy oraz nabJłvania
kompętęncj i lduczowych?

x

4. Czy uczestnicy szkolenia otzymali materiały szkoleniowę? x

5
Czy materiały szkolęniowę Zostały oznakowane zgodnie z zasadami
informowania i promowania projeków w ramach Po KL? x

6.
Czy pomieszczenia, w kórych odby.wały się warsztaty oraz
szkolenia Zostały oznŃowane zgodnie z zasadami Po KL? x



Zalącznik nr 5 - Wsparcie psychologiczno _ doradcze osób wchodzących i po}Yracających na rynek pracy

Lp. pytania

Czy beneficjent prowadzlł działania związane ze wsparciem
psychologiczno-doradczynr osób w ramach realizowinego
proj ektu?

Ilu uczestników proj"* 
"or,uro 

ooęffi*u."i"- 

-
psychologiczno-doradczym w ramach realizowanego projektu?

TAK NIE Nie
dotyczy Komettarz / Uwagi

x

2. x

3.
UZy benęllcJent poslada dokumęnty potwieldzaiąaę uczęsfu ctwo
uczęstników plo.j ęktu w dzialaruach z:wlęanych z wsparciem
psychologiczno-doradczym? X

4.

Forma wsparcia psychologiczno-doradcżgo, ----

- porady indl.widualne

- grupowe?

informowania i promowania projeL1ów w ramach Po KL?

Czy pomieszczenia, w których odby"wały się warsztaty olaz
szkolenia dla wolon(ariuszy zo5laJy oznakowane zgojnie
z zasadami PO KI?

Pobrać listę obecności

x

x

5. X

6. X

'7. x

Podpisy członków Zęspofu kontlolującęgo:

Data spoŻądzęnia:
1 1 MAJ 2012

Specjalista ds. Programów
I\
ltl a'ła )"J, C '-> a*I-t'

Mala D:iąctoldvskct
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Załqcaik Nr I

WYJAŚNIENIA

w sprarvie działań podjętych przez Beneficjenta w odpowi€dzi na skargę przedsiębiorsfwa

Bońkowski Consulting, w szczególności dzialań mających na celu wyjaśnienie i rozwiązanie

problemu doĘczącego ,,,zasady równego dostępu do informacji''.

W odpowiedzi na Skalgę przedsiębiorcy Bońkowski Consulting, dotyczącą zasfuZeŻeń

co do prawidłowości lraboru na staże w ramach projektu pn. ,'Nowe kwalifikacje perspektywą na

1epsze jutro'', a w szczególności realizacji ,,Zasady lównego dostępu clo informacji", Beneficjent

podjął następuj ące działania:

Koordynator plojektu spotkał się Z Zespołem projektowym w celu wyjaśnienia zasadności

skargi. Przeanalizowano Zasady plowadzenia lekrutacji pod kątem ich zgotlności z Regulaminem

Tea|izacji projektu i Wnioskiem o dofinansowanie projektrr. Ustalono, iŻ rekrutacja prowadzonajeSt

w Sposób pfawidłowy, ZapewniĄący równy dostęp do wsparcia osobom bezrobotnyrn naleŻącym

do grupy docelowej plojektu. NajdłuŻsze, 12 _ rrriesięczne staŻe zostały pvyzna11e wyłącznie

osobom bez doświarlczenia Zawodowego (w przypadku _ szkoleli również pierwszeństwo

uczestnictwa zapewriono osobom bez doświadczenia Zawodowego). Sprawdzono stopień

osiągnięcia zakładanych wskaŹników dot' grrrp docelowych i ustalono, ze ich poziom wskazuje,

iz dostęp osób bezlobotnych z poszczególnych kategolii (osoby niepełnosprawne, z terenólv

wiejskich, do 25 roku Życia, powyŻej 45 r' Życla, długotrwale bezrobotne, kobiety powracające

bądŹ wchodzące po raz pierwszy na rynek placy po przcrwie zrłiązalłej z urodzeniem

i wychowaniem dzieci) jest zgodny Z załoŻęniami plojektu.

osiągnięty poziom wskaŹników nie potwierdził obaw \łyraŻany ch przez plzedsiębiolcę

co do nierównego dostępu W ttbieganiu się o \łsparcie. osoby zamieszkujące obszary wiejskie

stanowiły większość skielowanych, Zarówno na staŻ, jak i na szkolenia. Podobnie wygląda sytuacja

niepełnosprawnych. Dotychczas Ze wsparcia skorzystała bowiem większa liczba osób naleŻących

do tej grrrpy docelowej niż pielwotnie zakładał projekt. Infolmacja o miesiącach w których ma się

odbyć rekutacjach była zamies zczana \N lokalnej prasie oraz na sttonie internetowej Stalostwa

Powiatowego w Pułtusku i Powiatowego Urzędrr Pracy. ogłoszenie o dokładnych tenninach

reloutacji ukazywały się na sfionie intemetowej z kótkim wyprzedzeniem czasowym, jednakŹe

ogłoszenia w siedzibie Beneficjenta oraz na drzwiach wejściowych do Biura Projektu zamieszczano

,'Nowc lr,łalifikacje pefspekł'wą na lepsŻe jutro''

l)rrljckt rvspr-;łlrnaIrsrlwany ptzcz Unję liutopcjslrą zc środlłów Jillopcjskicgo llunduszu Spolcczncgtl

w 
'emech 

DŻin]nnia ó' l Poprawa dosrępu rlrl zetrudnicnia oraz ws]licranic aktywności :u arvrldowcj w rcgtlnic

])rlddzjalanic 6'1'] Vsparcic llsrib pozrlstając)'ch bcz z,rtruLlnicnie lra rc11rłlaltlvn rynkLl pL'.lc)

Progrlmu ()pctacyjrrcgrl Kepital J.udzli ('Jr prcljckru: l){)IC.' 0ó01 01 1'l ]9B/10)

Biuro Projektu: Budynek PUP w PLrłtusku ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk, t€l'/fax 23 692 68 55
(.,1.,
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około tygodnia wcześniej' Takie działanie miało na celu zapewnienie równego dostępu

do informacji osobom nię posiadającym Internetu bądŹ

Ponadto personel projektu, szczególnie osoby zajmujące się rekrutacją, informowały w siedzibie

n1

si1ę

korzystającym z tej formy przekazu.

Biura Projektu bezrobotnych oraz organizatorów staŻu o terminach i harmonogramie naboru.

Zwyczajowo naboly na staż odbywały się w pierwszyclr dniach danego miesiąca' Upowszeclrniona

informacja o rekrutacji była skuteczna, Beneficjent nie miał problemów z naboren odpowiedniej

1iczby osób' Ltczba złożonych formularzy zgłoszeniowych w kaŹdej rekrutacji, znacznte

przek:raczała ilośó miej sc, tj . :

/ I rekrutacja 188 formulalzy/45 miejsc;

/ II rekrutacja ).27 formularzyl5 Omiej sc;

/ III rekrutacj a 57 formularzy/I5 miejsc;

/ IV reklutacja 43 formularze/10 miejsc;

"/ V rekrutacja 75 formularzyl30 miejsc;

'/ VI rekrutacja 80 forrnularzy/25 miejsc;

/ VII rekrutacja 60 formtiarzy 125 miejsc;

/ VIII rekrutacj a27 formrlarzy/5 miejsc;

/ IX rekrutacia 48 formularzy/25 miejsc.

Ponadto personel projektu pytał osoby zaintęresowane o ich opinię na temat Żasad

rekutacji. Ich zdaniem prowadzone zasady naboru były przejrzyste i sprawiedliwe,

a stosowane kr1.terium kolejności zgłoszeń było racjonalne, eliminujące przypadkowość

i dowolność przy wyborze uczestników projektu. Ich zmiana nie zmniejszyłaby liczby osób

zainteresowanych staŻem, a j edynie budziła niepotrzebne wątpliwości co clo prawidłowości wyboru

czy podejlzenia o stosowanie przez Komisję dS' rekrutacji ,,uznaniowości''.

W celu usprawnienia równego, jawnego i łatwego dostępu do informacji internetowej

Beneficjent dołozył starań, aby ogłoszenia o naborze do proj ektu zostały zamieszczane

odpowiednio wcześniej. Pan KIZySZtof Bońkowski był jedynym przedsiębiorcą, który dotyclrczas

ńoŻył skargę na realizację projektu'

spoy-ql1ilf : 
16')'1,!uiiuouu {Ltrii, lLte !lct tlłruz

,,Nowe kv'alifikacje persPekĘ'wą na lepsŻe jutro''

Prlljckt rvspólfinanv;wany przcz Unię l,)LlLrlpciską zc środJrt''lw 1lLlrllpcjskicgll llurrclrrszu Sprllcczncgr;

w ramach Dzia]nnia ó.1 l)rlprawa c1rlstępu rlo zatludnictlia llraz wspicrarrrc al<tyrvnrlści zawłldrxvcj rv r'cgllllic
Poddziałanic 61'1 Wspatcic osr';b pozostającyclr bcz zetrudrricnia na r-cgiooainym rynlru pracl'

PIog('Lnu ()PclacyinĆgo IQpitał I'udzlr-L ('Jr Irojelttu: ir()1<]-' 06'01'01-14 398/10)

Biuro Projek_tu: Budynek PUP rv Pułtusku ut. Nowy R1nek 3, 06-100 Pułtusk, tel-/fax23 692 68 55

-l^, lltr
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Załączniknt 1

Gtupa docelowa
Załoźone we

wniosku
wskaźniki

osiągnięte
wskaźnil<t

Pozosało do
osi47nięcia

D ługotr'wale bezrobotrri ó0 r24 oSĄGNIĘTE
osoby do 25 r. życia 170 222 oSlĄGNIĘTE

I(obiety (w Ęm powtacające otaz
wchodzące po taz ptetslszy la

tynek pracy po ptzerwie
zwlęane1z utodzeniem
i wychowaniem dzieci)

170 202
(12)

oSĄGNIĘTE

Osoby bezrobotne po 45 r. ż1 cia 37 4
osoby niepełnosptawne I 8 oSĄGNIĘTE

osoby z tetenów wieiskich 190 171 19

Sporządziła: Beata Turczyńska

,,Nowe perspektywą na lepsze jutro''
Projekt współfl nansowany

WYJASNIENIA
w spfawie wskaźników osiągnięfych na dŻjeń72.04.2012 f. dot. grupy docelowei

określonej w pkt. 3.2 wniosku o dofiinansowaoi. propr.itr
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