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WOJ I!WOOZIU URZĄD PIIACV 
W LUILłNII 

Unia Europejska ~ 
Europejski fundusz Spot.czny ~ 

Egzemplarz dla Beneficjenta 

Informacja pokontrolna nr 42421/9/1/18 

§ 17 umowy o do·finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POW R. O 1.0 1.01-06-
0009118-00 z dnia 23.07.2018 r. ze zm. 
§ 2 ust. l pkt 8 Porozumienia nr WERILU/20 15/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. 
ze zm. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, 
Załącznik nr 4 Założenia do kontroli na miejscu do Aneksu nt 3 z dnia 
19.06.2018 r. do Porozumienia nr VlERILU/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 
r. w sprawie rea lizacji PO WER, 
art. l O, art. 22 ust. l pkt l , ust. 2 pkt 2b oraz art:. 23 ust. 1-6, 8 ustawy z dn ia 
11 lipca 201 4 r. o zasadach rea lizacji programów w zakresie polityki 
spójności fi nansowanych w perspektywie finansowej 20 14-2020 (Dz.U. 
2018 poz. 1431 ze zm.) 
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020 z dnia 03.03.20 18 r., 
Roczny Plan Kontroli Instytucj i Pośredniczącej PO WER na rok 
obrachunkowy od l lipca 20 19 r. do 30 cze!Wca 2020 r. w ramach Programu 

Wiedza. Ed 2014-2020. 
U Pracy w Lublinie pełn iący funkcję Instytucj i 

R 
- specjalista ds. programów na stanowisku ds. kontroli 
i Pornocy Technicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

kierO\'v'Ilik z.espolu kontrolującego, legitymacja służbowa nr 

- specjalista ds. programów na stanowisku ds. kontroli w 
Kontroli i Pornocy Technicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Lublinie - cz~onek zespotu kontro lującego, legitymacja s·łużbowa nr 4/2018, 

ltoRtrOIA 

Adresjednostki kontrolowanej : ul. Niecała 14,20-080 Lublin 

Adres miejsca, w którym pr7.eprowadzono c~nnośc i kontrolne (miejsce 
realizacji stażu) : BHP PJAS ul. Techniczna 4, 20-1 51 __ ]__ 
Lublin 
Nazwa kontrolowanego projektu: " Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w mieście Lublin (IV)" 

Numer kontrolowanego projektu: POWR.O 1.0 1.01-06-0009/18 
Numer Umowy o dofinansowanie: POWR.Ol.O 1.01-06-0009/18-00 z dn ia 
23.07.2018 r Aneks nr POWR.Ol.Ol.Ol -06-0009/18-01 z dnia 22. 10.2018 
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l O Wartość projektu i 
sposóbjego 
rozliczania 

WOJłW00ZIU uaZĄO PIIIAC'f 
W&.UILIHII 

Unia Europej ska 
Europejski Fundusr Społeczny 

r. , Aneks nr POWR.O 1.0 1.01-06-0009/1 8-02 z dnia 28.06.20 l 9 r. 

Okres realizacj i proj ektu : od 01.07.2018 r. do 31. 12.20 l 9 r. 

Oś Priorytetowa I Osohy młode na rynku pracy; 
Działanie l. l Wsparc ie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe; 
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Fundusz 
Społecznego 

Wartość projektu EFS: 9 516 508,83 PLN 
Wartość projektu PUP: 9 048 728,33 PLN 
(kv.·oly ryezal10\ve/stav>'l(i j.ef.I.Aostkowe l rzeczywiście poniesione wydatki) 
Koszty pośrednie rozliczane ryczattowo - l ,00% kosztów bezpośredn ich 

l l Wartość wydatków Wydatki zalwierdzonc do dn ia wizyty: 3 926 142,35 PLN 
zatwierdzonych do (Wydatki zatwierdzone we wnioskach o płatność za okres 01.07.2018 r. -

r-~~d_ni~a_k~o_nt~ro~l_i ______ +3~l.0_5_.2_0_1~9 _r.~) --~--------~--~----~----~~~~~~ 
12 Zakres wizyty l. czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w term inie i miejscu 

monitoringowej wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez 
beneficjenta zgodnie z umową; 

13 Najważniejsze 

2. czy wizytowana fom1a wsparcia j est zgodna z celem projektu oraz wpisuje 
się w cele szczegółowe PO WER; 

3. czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie 
realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem 
o dofi nansowanie m.in. w zakresie tematyki wsparcia, terminu realizacji 
wsparcia. sposobu udzielania wsparcia, liczby uczestników; 

4. czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu 
ud7ielania wsparcia są dostępne w miejscu rea liza.~ji formy wsparcia i są 
wykorzyslywane zgodnie z przeznaczeniem (jeś li dotyczy); 

5. czy wizytowana fomlfl wsparcia skierowana jest do odpowiedn iej grupy 
docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie infonnacj i uzyskanych 
od uczestników); 

6. czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób 
obecnych w miejscu realizowanej usługi; 

7. czy pomieszczenia, w których realizowanajest usługa są dostosowane pod 
kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeś li dotyczy); 

8. czy materiały i środki niezbędne do realizacj i wsparcia s~ dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy); 

9. czy uczestn ik projektu wie, że bierze udzia ł· w prqjekcie dofinansowanym 
zEFS; 

10. czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej 
formie wsparcia, ti . czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb; 

11. czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie 
merytorycznym; 

12. czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę 

i kompetencje; 
13. jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej fonny 

wsparcia ( lokaliza~ja, warunki techniczne); 
14. czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacj i wizytowanej formy 

wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne PO WER i UE); 
15. czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki 

graficzne PO WER i UE). 
Celem prqjektu j est zwiększen ie możliwości zatrudnienia osób młodych do 
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infonnacje o 
projekcie i 
wizytowanej usłudze 
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29 roku życia bez pracy, w szczególności osób bez pracy, które nie 
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) pozostających 
bez pracy w mieście Lublin. W ramach reaJizacj i projektu dla uczestników 
zostanie opracowany IPD, a także będą zapewnione następujące formy 
wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staż, szkolenia, 
środki na podjęcie działa lności gospodarczej, wyposażenie/doposażenie 
stanowiska prncy, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne. Głównym 
rezultatem projektu bęcłzie podjęcie zatrudnienia przez 545 osób 
zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. 
In fonnac je o wizytowanej usłudze: wizytą mo n· · 
zawodowy jednego uczestni~Pana 
organizowany w: BHP PIAS~uł. 
Lublin na stanowisku ier. 

l 4 Opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrze~enia oraz 

l 4. 1 Czy wizytowana 
fomu1 wsparcia 
odbywa s ię w 
terminie i miejscu 
wskazanym 
w hannonogramie 
realizacji wsparcia, 
udostępnionym przez 
beneficjenta zgodnie 
z urnową? 

14.2 Czy wizytowana 
forma wsparcia jest 
zgodna z celem 
projektu oraz wpisuje 
s ię w cele 
szczegółowe PO 
WER? 

14.3 Czy wizytowana 
forma wsparcia jest 
zgodna z umową o 
dofinansowanie 
realizacj i projektu 
podpisaną z 
beneficjentem i 
zatwierdzonym 
wnioskiem o 
dofinansowanie m.in. 
w zakresie TPn~<~rv.,., 

Beneficjent w dniu 25.06.20 l 9 r. udostępnił szczegółowy harmonogram 
wsparcia w postaci stażu za pomoc~icznego SL20 14 

· ł rea lizację stażu Pana ~ BHP PlA 
terminie od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r., w godzi 

W oparciu o dane zawarte w v.w. hannonogramie wsparcia zespól 
kontrolujący przeprowadzi ł wizytę monitoringową w miejscu realizowania 
stażu, tj . BHP PlA~ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin. 
Zespól kontrolujący s~wana fonnawsparcia odbywa się w 
terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia. 
Stwierdzono, iż powyższy harmonogram Beneficjent przekaza·ł do Instytucji 
Pośredniczącej za pomocą SL20 14 przed rozpoczęciem danej fonny 
wsparcia, co jest zgodnie z zaleceniem Instytucj i Pośredniczącej 

skierowanym do beneficjentów projektów pozakonkursowych w ramach 
Działania 1. 1 PO znak POWER.li.07 J 4-8/GB/18 z dnia 14.08.2018 r. 
Wizytowana forma wsparcia, tj. staż służący zdobyciu przez uczestnika 
projektu praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego 
vvymaganego przez pracodawców, jest zgodny z celem głównym projektu, 
jakim zwiększenie możli·wośc i zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 
bez pracy, w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w 
kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) pozostających bez pracy w 
mieście Lublin. 
Organizacja stażu wpisuje się w cel szczegółowy PO WER., tj. zwiększenie 
możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym 
szczególności osób, które nic uczestniczą w kształcen iu i szkoleniu (tzw. 
młodzież 

Wizytowany staż jest zgodny z Umową o dofinansowanie projektu nr 
POWR.Ol.Ol.Ol -06-0009/ IR-00 z dnia 23.07.2018 r. ze zm. oraz aktualn ie 
obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie projektu: m.in. w zakresie 
terminów oraz sposobu rea lizacj i wsparcia. We wniosku o dofinansowanie 
zaplanowano m.in. staże zawodowe dla 430 osób (średni czas trwania stażu 
- 6 miesięcy). 

W przypadku wizytowanego 
wynikało z ustaleń 
sporządzonym dla Pan 
Wizytowany staż 

o staż nr 

Informacja pokontrolna nr 42421 /9/1/ 18 

skierowanie uczestnika na staż 
idualnym Planie Dziabnia, 

realizowany jest na podstawie 
w dniu 25.06.20 19 r 
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Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój 

wsparcia, tennimt 
realizacji wsparcia, 
sposobu udzielania 
wsparcia, liczby 
uczestników? 

Czy sprzęt, 
wyposażenie oraz 
elementy 
infrastruktury 
zakupione w celu 
udzielania wsparcia są 
dostępne w miejscu 
realizacji formy 
wsparcia i są 
wykorzystywane 
zgodnie z 
przeznaczeniem Geśl i 

Czy wizytowana 
forma wsparcia 
skierowana jest do 
odpowiedniej grupy 
docelowej, wskazanej 
we wniosku? (na 
podstawie informacji 
uzyskanych od 
uczestników)? 

Czy liczba osób 
podpisanych na liśc ie 

obecności jest zgodna 
z liczbą osób 
obecnych w miejscu 
realizowan usł 

Czy pomieszczenia, w 
których realizowana 
jest usługa są 
dostosowane 

WOJIWODZICI UIZĄCt '"'"'" 
W LUiltHII. 

Unia Europejska 
Europ~jskl Funduu Społeczny 

pomiędzy Pa ącą jako BHP PIA 
Prezydentem Miasta m, z upowatżn!!i'enia~ które o działa 
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Pan Zgodnie z ww. 
umową i dołączonym do n i ej programem staż rea tzowany jest w zawodzie: 
magazyn ier w okresie od O 1.07.2019 r. do 30. l 1.2019 r. 
l'rt\ur<>rnem stażu wyznaczony został również opiekun stażysty - Pan 

laścic ie l firmy. Miejscem odbywania stazu jest BHP 
l. Techniczna 4, 20-151 Lublin. Staż realizowany jest w 

wskazanym w Programie stażu, ti. od O 1.07.20 19 r. do 30.11.2019 r., w 
wymiarze 8 godzin dziennic, w godzinach 8:00-16:00. 
W miejscu realizacji stażu w dniu 15.07.2019 r. znajdowała się lista 
obecności za miesiąc lipiec 2019 r., dokumentująca obecność stażysty na 
stazu, w tym w dniu 15.07.20 l 9 r. 
W trakcie wizyty monitoringowej zespó~ kontrolujący stwierdzi ł , 
że uczestnik w związku z rozpoczęciem stażu odby~ badania lekarskie, 
wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czego 
potwierdzeniem jest dokumentacja stażysty udostępniona do wglądu przez 

izatora s1flżu. 
Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewiduje zakupów sprzętu, 

wyposażenia lub elementów infrastruktury. 

Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy 
docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie, D· osoby w wieku 1 R-
29 lat bez prncy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w 
Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako bezrobotne (dla których został 

ustalony I lub H profil pomocy), które ni e uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 
Uczestnik projektu odbywający staż objęty wizytą monitoringową spełnia 
ww. kryteria grupy docelowej, co ustalono na podstawie informacj i 
uzyskanej od uczestnika za pośrednictwem badania ankietowego, wywiadu 
oraz na podstawie analizy danych zawartych w Fonnular.lu zgłoszenia 
udziału w · ekcie. 
W miejscu prowadzonego wsparcia staż odbyw·ał Pan 
który potwierdził swoją obecność w dni u l 5.07.2019 r. na li ście obecności 

za. miesiąc lipiec 2019 r. 

Nie dotyczy. W trakcie wywiadu i badania ankietowego ustalono, że 
uczestnik projektu nie jest osobą niepełnosprawną. 
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14.8 

14.9 

kątem potrzeb osób z 
niepełnosprawnościa 
mi 
Czy materiały i środki 

niezbędne do 
realizacj i wsparcia są 
dostosowane do 
potrzeb osób z 
niepelnosprawnościa 
mi eśli nnT'"'"'V 

Czy uczestnik 
projektu wie, że 
bierze udział w 
projekcie 
dofi nansowanym z 
EFS? 

14.1 O Czy uczestnicy 
proj ektu są 
zadowoleni z udzia·łu 

w monitorowanej 
formie wsparcia, tj. 
czy wsparcie jest 
dopasowane do ich 

14.11 Czy ush1gi w ramach 
proj ektu świadczone 
są na odpowiednim 
poziomie 
merytorycznym? 

14.12 Czy 
prowadzący/trener/wy 

kładowca posiada 
odpowiednią wiedzę i 
kompetencje? 

14.13 Jak uczestnicy 
projektu ocen iają 

organizację 

wizytowan~j formy 
wsparcia (lokalizacja, 
warunki tecłu1i 

14. 14 Czy prawidłowo 
oznaczono miejsce 
realizacji wizytowanej 
formy wsparcia 
(plakat A3 i znaki 
graficzne PO WER i 
UE)? 

WOJlWODZ.CI łłllo\0 PllACf 
w L·Ui t.u•u 

Unia Europejska 
Europejski Fundust S poltany 

Nie dotyczy. Wniosek o dofinansowan ie projektu nie przewidywał 

materiałów szkoleniowych dla uczestników wsparcia w form ie stażu. 

Z przeprowadzonego w trakcie wizytowanego wsparcia wywiadu ze 
stażystą, a także z analizy ankiety wynika, iż został on poinformowany i wie, 
że udzielone mu w ramach projektu wsparcie jest współfrnaosowane z 
Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz analizy wypeln ionej ankiety 
stwierdzono, i ż uczestnik projektu jest zadowolony ze stażu. Pozytywnie 
ocenia też udział w projekcie, dzięki któremu zdobywa umiejętności 
praktyczne i kompetencje zl'twodowe w zawodzie magazyniera, zwiększające 
jego szanse na zatrudnienie. 

Monitorowana usługa w ramach projektu świadczona j est na odpowiednim 
poziomie merytorycznym, co stwierdzono na podstawie wywiadu 
przeprowadzonego z uczestnikiem stażu, ankiety oceniającej staż oraz 
analizy dokumentacj i stażu . 

Pozytywnie ocenione zostały przez uczestniczka możl iwości zdobycia nowej 
wiedzy i umiejętności praktycznych. 

Programem stażu funk~ję opiekuna stażysty pełni Pa 
właściciel fi rmy. Stwierdzono, że opiekun stażysty 

prowadzenia działalności gospodarczej posiada wiedzę i 
doświadczenie w obszarze realizowanego stażu , posiada również 
odpowiednie kompetencje do sprawowania opieki nad stażystką i 

ienia w~aśc stażu . 

Zespół kontrolujący stw ierdził na podstawie przeprowadzonego wywiadu 
oraz analizy wypełnionej przez uczestnika ankiety, iż uczestnik projekt11 
pozytywnie ocenia organizację stażu , w tym l oka l izację miej sca stażu, 

kontakt z biurem projektu nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących 

świadczonego mu wsparcia. 

Zgodnie z § 21 umowy o dofinansowanie proj ektu POWR.Ol.OI.O I-06-
0009118-00 z dn ia 23.07.20 18 r. ze zm. Beneficjent powinien real izować 
okreś lone obowiązki informacyjne. 
W trakcie wizyty monitoringowej stwierdzono, iż pomieszczenie, w którym 
realizowane by~o wsparcie w postaci stażu, zosta·ło oznakowane plakatem 
w formacie A3 , który zawierał: nazwę beneficjenta, tytuł projektu oraz cel 
projektu, kwotę dofinasowan ia z Unii Europejskiej oraz adres portalu 
www.mapadotacji.gov.pl. Plakat takie zawierał logotypy: znak Unii 

odniesieniem do Unii i do 
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15 

16 

Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Eduk acja Rozwój 

Czy prawidłowo 
oznaczono materiały 

szkoleniowe, 
dydaktyczne (znaki 
graficzne PO WER i 
UE)? 
Ewentualne uwagi 
uczestników, wyniki 
przeprowadzonych 
ankiet, rozmów z 
uczestnikami 
Podsumowanie 
wyników kontroli 

WOJlWODt.C:t UlilĄD PAĄC. 
W LUit.IHil 

Unia Europejska 
Europ~jskl Fundust Społeczny CJ . . < 

Europejskiego Funduszu Społecznego, znak Fundusze Europejskie wraz z 
nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz znak b~rw 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto zespół kontrolujący stwicrdzi·l, że dokumenty stażu (umowa, 
program s tażu , lista obecnośc i) zostały opatrzone logotypami Funduszy 
Europejskich z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i 
Unii Europejskiej z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego . 
Powy7.sze jest zgodne z postanowieniami zawartymi w §21 ust. 2 umo·wy o 
dofinansowanie projektu nr POWR.O 1.0 1.0 1-06-0009/18-00 z dnia 
23.07.201 8 r. ze zm., jak również z zaleceniami Podręcznika wnioskodawcy 
1 beneficjenta programów pol i tyki spójności 20 14-2020 w zakresie 
informacji i promocji z dnia 21 lipca 2017 r. oraz Księgi identyfikacji 
wizualnej znaku marki f- undusze Europejskie i znaków programów polityki 
spójności na lata 2014-2020 z li pca 201 7 r. 
Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał materiałów 
szkolcniowych dla uczestników stażu . 

Zespól kontrolujący stwierdz ił na podstawie przeprowadzonego ·wywiadu 
oraz analizy ankiety wypełnionej przez stażysty, iż uczestni k projektu 
pozytywnie ocenia udzielone mu wsparcie w ramach projektu i nie zgłasza 
zastrze7eń . 

l . Wizytowany staż jest zgodny z Umową o dofinansowanie projektu nr 
POWR.O l.O I.01 -06-0009/18-00 z dnia 23.07.2018 r. ze zm. oraz z 
Wnioskiem o dofinansowanie projektu m.in. w zakresie tematyki, 
terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 

2. Staż odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie 
wsparcia, przekazanym przez Beneficjenta za pomocą SL20 14. 

3. Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje 
s ię w cele szczegółowe PO \VER. 

4. Uczestnik projektu odbywaj ący staż obj~ty wizytą monitoringową jest 
osobą należącą do grupy docelow~j założonej we Wniosku o 
dolinansowanie. 

5. Stażysta był obecny podczas wizytowanego wsparcia w dniu 
15.07.2019 r., co zostało potwierdzone podpisem na liście obecnośc i ; 

6. Monitorowana usługa w ramach projektu świadczona jest na 
odpowiednim poziomie merytorycznym. Zosta ł również wyznaczony 
opiekun stażu. 

7. Uczestnik projektu zosta ł poinformowany 1 wie, że udzielone mu 
w ramach projektu wsparcie jest współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

8. Uczestnik projektu jest zadowolony z udziah1 w stażu , pozytywnie 
ocenia organizację stażu , jego l oka l izację, kontakt z biurem projektu i 
nic zgłasza zastrzeżell dotyczących świadczonego mu wsparcia; 

9. Pomieszczenie, w którym realizowane było wsparcie w postaci stażu 
oraz dokumentacja dotycząca wsparcia zostały oznakowane zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w §2 1 ust. 2 umowy o dofinansowanie 
projektu nr POWR.O l .O 1.01-06-0009/18-00 z dn ia 23.07.2018 r. ze zm., 
jak również z za leceniami Podrę_czn ika wnioskodawcy i beneficjenta 
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Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Stwierdzone 
uchybienia/nieprawidl 
owości 
Stwierdzone 
podej rzenia oszustw 
finansowych lub 
działania o 
charakterze 
korupcyjnym 
Zalecenia pokontrolne 

Ocena kontrolowanej 
działa lności 

Data sporządzenia 
dokumentu 

WOJEWODZIU UII"D ,fłAC Y 
W L.UILINII 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Społeczny 

programów polityki spójnośc i 2014-2020 w zakresie infonnacji l 

promocji z dnia 21 lipca 2017 r. oraz Księgi identyfikacji wizualnej 
znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 
spójności na lata 20 14-2020 z lipca 2017 r. 

10. Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał materiałów 
szkoleniowych dla uczestników staży, a także nie przewidywal zakupów 
sprzętu, wyposażenia lub elementów infrastruktury. 

Nie stwierdzono uchybietllnieprawidlowości 

Nie sl:\vierdzono podczas wizyty monitoringowej podejrzenia oszustw 
finansowych lub działań o charakterze korupcyjnych. 

Nie formułuje się zaleceń pokontrol nych. 

Kategoria nr l - system funkcjonuje/projekt jest realizowany 
prawidłowo, ewentualnie potrzebne są nicwielkie usp1-awnienia, 
KategefiA RF 2 system f:t,ml~:~eAHj eff')FejeiEt jes~ Feali~ewea~· ee Ele i!iASAEiy 
w speseb pepFawHy, ale występHją uebybieaia i f'lS~eeAe są 11SJ3fEIWAieała, 
Ka:tegeFia AF 3 system działa/projekt jest reaUi!iO'\VBA)" tyll<e ei!ięśeiowo 

J30J3fEIYłAie, występłlją istetfle ~:~ehybieaia E·" ...... tym s~ee w:;EiadEBffi i 
niel~"·ełifikewa lnymij, petf~eane są ZJlae~ne usprawnieniaA"•Eire:leflie plaBu 
AftJ3f8Wezego OFai!i W J3FZ)'J3BEIIHI lwAtreli s~•stemewej istflieje meżlh .. ·eśe 
naJeżenia sa-n~i-wyni.Jmjęeyeh z~ 

&e~egeFia A-f q S)'&tem w i!JaseEi tie Rie fuał~ejeRłlje,lprojeiEt jest Fealii!!eweny 
Biepl'awiEilo•...,e, ee pe•,•,•eEIHje l<e~~eśe nale~enia seniEeji "'~'HiiEejąe)•el~ 
t-f*łFOZ~:tmienia i/l~:~a nale~en i e l<erel<ty rye'Młtewej (kontrela. s~·stef'AeWfłj 

.r. /l Hffil 
22.07.2019 r. 

W aktach kontroli znajduje s ię Lista sprawdzaj<)Ca do wizyty monitoringowej wraz z następującymi 
załącznikami : 

l . Kserokopia Umowy o staż nr UmSTAZ/1910595 zawartej w dniu 25 06 2019 r. wraz z Programem stazu; 
2 Ankieta dla uczestnika stażu (l .w). 

Jnformację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. 
Pouczenie: 
Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysll!guje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń 
co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazania ich na piśmie do jednostki 
kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu. W przypadku 
przekroczenia przez podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie uwag do Infonnacji pokontrolnej 
jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. 
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Tennin na wntestenie zastrzeżeń może być przedłużony przez i nstytucję kontrolującą na czas 
oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu. 
Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. W Lakim przypadku pozostawia się je bez 
rozpatrzeni a. 

,.• . ..:JJii!;La ds. programów 

u -r.-f/ ~;:; ......... ..... < .. ~~~~l1R&:.;!.~i!!:lf!. ...... ~ ..................... ....... ..... . 

........ ..... ;J.~r.r..~.Y..o.~)~'P..~~ ....... .. ........................ ........ .. 
(Podpisy członków Zespotu kontro lującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego) 

p o Wicedyrektora 
·'"· Organiza~1~ Funduszy 

--JGij(a W PrLOWSka 
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