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Egzemplarz dla WUP w Lublinie 

Informacja pokontrolna nr 68/21/W 

Numer kontroli z systemu informacyjnego SL 2014 …………………………………………... 
 

1 Podstawa prawna 
kontroli 

§ 17 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
nr RPLU.09.02.00-06-0010/20-00 z dnia 23.06.2020 r. ze zm., 
§  3  ust.1  lit  f  w związku  z §  20  ust  2  lit  c  Porozumienia       z dnia 
8 czerwca  2015  r.  ze  zm.  w sprawie  powierzenia  zadań  związanych 
z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, art. 10, art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2b 
oraz art. 23 ust. 1-6, 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji  programów  w zakresie   polityki   spójności   finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818 z późn. 
zm.), 
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020, 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2 Opis projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 936 
(440 K oraz 496 M) osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, 
znajdujących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osób 
starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób 
długotrwale bezrobotnych oraz osób z niskimi kwalifikacjami) z terenu 
miasta Lublin zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. 
Projekt zakłada realizację poradnictwa zawodowego oraz opracowanie 
Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika. Pośrednictwem 
pracy zostanie objętych 812 osób, które będą kierowane na instrumenty 
rynku pracy, tj.: staże (przewidziane dla 580 osób), doposażenie/ 
wyposażenie stanowiska pracy (przewidziane dla 132 osób), prace 
interwencyjne (przewidziane dla 100 osób). Projekt zakłada realizację 
szkoleń indywidualnych, dostosowanych do potrzeb 30 uczestników, 
zgodnie z IPD. Wsparcie w ramach projektu w postaci jednorazowych 
środków  na  podjęcie  działalności   gospodarczej   przewidziano   dla  
94 uczestników. Projekt zakłada realizację instrumentów dofinansowania 
w zakresie zwalczania lub  przeciwdziałania  skutkom  pandemii  
COVID – 19 dla 5 214 osób (pracowników przedsiębiorstw, organizacji 
pozarządowych, osób samozatrudnionych). 

3 Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat 
i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)” 

4 Numer projektu: RPLU.09.02.00-06-0010/20 
5 Numer umowy: RPLU.09.02.00-06-0010/20-00 ze zm. 
6 Wartość projektu: Kwota 33 219 051,73 PLN w tym: 

- środki na realizację projektu PUP: 32 247 025,73 PLN, 
- środki na finansowanie kwoty podatku VAT: 972 026,00 PLN. 
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7 Wartość wydatków 
zatwierdzonych do 
dnia kontroli: 

30 034 025,56 PLN 

8 Okres realizacji 
projektu: 

01.01.2020 r. - 30.09.2021 r. 

9 Nazwa jednostki 
kontrolującej 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

10 Osoby uczestniczące 
w kontroli ze strony 
jednostki 
kontrolującej 

Małgorzata Dobosz - Szewera – pomoc administracyjno - biurowa – 
kierownik zespołu kontrolującego, 
Anna   Tur - starszy   specjalista ds. kontroli – członek zespołu 
kontrolującego 

11 Termin kontroli 29.07.2021 r. 
12 Rodzaj kontroli 

(systemowa, projektu, 
planowa, doraźna) 

Wizyta monitoringowa, planowa 

Forma wsparcia: staż 

13 Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie 

14 Adres jednostki 
kontrolowanej 

ul. Niecała 14, 20 – 080 Lublin 

15 Miejsce kontroli Przedszkole Nr 50 w Lublinie 
ul. Podzamcze 7 a, 20 – 126 Lublin 

16 Osoby udzielające 
informacji 

Pani  – Wicedyrektor Przedszkola nr 50 
Pani  - stażystka 

17 Zakres kontroli i opis 
kontrolowanych 
obszarów 

1. Czy działania są zgodne z umową/decyzją o dofinansowanie 
projektu oraz umową na realizację usługi (jeśli została zlecona), 

2. Czy działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu 
przedstawionym we wniosku o dofinansowanie oraz 
harmonogramem wsparcia przekazanym do IP jak również 
wnioskiem o płatność w zakresie planowanego przebiegu realizacji, 

3. Czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym 
wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, 

4. Czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania  
merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są 
dostosowane    pod     kątem     zidentyfikowania     potrzeb     osób 
z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach polityki spójności na lata 2014-2020, 

5. Czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania 
merytoryczne, są oznakowane logo RPO WL 2014-2020 i UE, 
informującymi  o   współfinansowaniu   projektu   z EFS   zgodnie  
z  Rozporządzeniem  wykonawczym   Komisji  (UE)  nr   821/2014 
z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania 
rozporządzenia     Parlamentu     Europejskiego     i Rady      (UE) 
nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących 
transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania 
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  sprawozdań na temat instrumentów inżynierii finansowej, 

charakterystyki         technicznej         działań         informacyjnych   
i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu 
rejestracji i przechowywania danych, 

6. Czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie  
z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO 
WL, 

7. Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie 
usługi  zgodnie   z umową   zawartą   z wykonawcą,   w tym   np.   
w zakresie liczby osobogodzin, 

8. Czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie 
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również 
sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. 
na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób 
niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie, 

9. Wywiad/ankieta z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii 
na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych 
działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego 
współfinansowania z EFS. 

18 Informacje na temat 
sposobu wyboru 
dokumentów do 
kontroli oraz doboru 
próby 
skontrolowanych 
dokumentów 

Nie dotyczy. 

19 Ustalenia kontroli – 
krótki opis zastanego 
stanu faktycznego 

1. Kontrolowane  wsparcie  realizowane  jest  na  podstawie  Umowy     
o dofinansowanie  projektu  w  ramach  RPO  WL  na  lata  2014-2020  
nr  RPLU.09.02.00-06-0010/20-00  z   dnia   23.06.2020   r.   ze   zm.,   
na realizację projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych     
w wieku 30 lat i więcej  zarejestrowanych  w Miejskim Urzędzie Pracy   
w Lublinie (VI)”, aktualnego Wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
Umowy o  staż  nr  UmSTAZ/21/0371  zawartej  w  dniu  10.06.2021 r.  
w  Lublinie,  pomiędzy:  Przedszkolem  Nr  50  w  Lublinie  z  siedzibą  
w Lublinie przy ul. Podzamcze 7 a, 20 – 126 Lublin, reprezentowanym 
przez  Panią - działającą  na  podstawie  Zarządzenia 
nr 124/7/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14.07.2017 r. 
(Organizatorem),  a  Skarbem  Państwa – Prezydentem  Miasta  Lublin,   
z  upoważnienia  którego  działa  Dyrektor  Miejskiego  Urzędu  Pracy   
w Lublinie – Pani Katarzyna Kępa. Przedmiotem umowy jest 
zorganizowanie trzymiesięcznego stażu w ramach ww. projektu dla 
jednej osoby bezrobotnej, w terminie od 14.06.2021 r. do 13.09.2021 r., 
na stanowisku sekretarki w Przedszkolu Nr 50 w Lublinie. 
Wizytę monitoringową przeprowadzono w miejscu odbywania stażu 
przez   Panią ,    tj.    w    Przedszkolu  Nr   50, 
ul. Podzamcze 7 a, 20 – 126 Lublin. 
2. Termin   kontrolowanego   stażu   jest   zgodny   z   harmonogramem 
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  realizacji projektu przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie 

projektu,  w  którym  kierowanie   uczestników/uczestniczek   projektu  
na staż w ramach zadania nr 5 Staże zostało założone od stycznia 2020 r. 
do września 2021 r. oraz z wykazem trwających staży w ramach projektu 
przesłanym przez Beneficjenta (wpływ systemem SL2014 w dniu 
13.07.2021 r.). Realizacja wsparcia jest również zgodna z informacjami 
przekazanymi  przez  Beneficjenta  we  wniosku  o płatność  za  okres   
od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. w części dotyczącej postępu 
rzeczowego realizacji projektu, w tym części dotyczącej planowanego 
przebiegu realizacji projektu. 
3. Zakres tematyczny stażu  jest  zgodny z  zatwierdzonym  wnioskiem  
o dofinansowanie realizacji projektu, który przewiduje dla uczestników/ 
uczestniczek projektu w ramach Zadania nr 5 Staże, realizację staży 
trwających od 3 do 6 miesięcy. Zgodnie z programem stażu do zakresu 
obowiązków stażystki należy m.in.: wykonywanie czynności 
administracyjno – biurowych w kancelarii, obsługa urządzeń biurowych, 
wysyłanie korespondencji pocztą tradycyjną i mailową, prowadzenie 
ewidencji (obecności umów) w systemie elektronicznym oraz 
prowadzenie grafiku spotkań i konferencji. 
4. Uczestniczka    projektu    objęta    wsparciem    nie    jest    osobą    
z niepełnosprawnością, w związku z czym nie zachodziła potrzeba 
zastosowania   mechanizmu    racjonalnych    usprawnień    wynikająca   
z Wytycznych     w     zakresie     realizacji     zasady    równości     szans 
i niedyskryminacji,        w         tym         dostępności         dla         osób  
z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
polityki spójności na lata 2014-2020. 
5. Miejsce realizacji stażu nie zostało odpowiednio oznakowane, co jest 
niezgodne   z   zapisami   obowiązującego   Podręcznika   wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 
informacji i promocji oraz z postanowieniami zawartymi w § 21 Umowy 
o dofinansowanie projektu nr RPLU.09.02.00-06-0010/20-00 z dnia 
23.06.2020 r. ze zm. Miejsce realizacji stażu zostało oznakowane kartką 
w wersji pełnokolorowej w nieprawidłowym formacie A4 (zamiast 
plakatem o minimalnym formacie A3), zawierającą następujące 
informacje: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, wysokość 
wkładu Unii Europejskiej w projekt, znak FE, barwy RP, znak UE, 
oficjalne logo promocyjne województwa lubelskiego oraz adres portalu 
www.mapadotacji.gov.pl. Zgodnie z zapisami ww. dokumentów 
Beneficjent ma obowiązek oznaczyć miejsce realizacji projektu przy 
pomocy plakatu o minimalnym rozmiarze A3, który musi zawierać  
nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu (opcjonalnie), wysokość 
wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie), zestaw logo – znaki 
FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa, adres 
portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie), a w przypadku wersji 
pełnokolorowej barwy RP. 
Ponadto   oznakowanie    miejsca    realizacji    wsparcia    jest    zgodne  
z  Rozporządzeniem  wykonawczym  Komisji  (UE)  nr  821/2014  z dnia 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
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  28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie 
szczegółowych     uregulowań      dotyczących      transferu      wkładów  
z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań na temat 
instrumentów inżynierii finansowej, charakterystyki technicznej działań 
informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz 
systemu rejestracji i przechowywania danych. 
6. Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewiduje materiałów 
szkoleniowych dla uczestników wsparcia w formie stażu. 
7. W dniu przeprowadzania wizyty monitoringowej, tj. 29.07.2021 r. 
zespół kontrolujący zastał w miejscu odbywania stażu, stażystkę Panią 
  ,  co  zostało  potwierdzone jej  podpisem na liście 
obecności za miesiąc lipiec 2021 r. Zespołowi kontrolującemu okazano 
dokumenty potwierdzające realizację stażu, w tym w szczególności: 
umowę na organizację stażu wraz załącznikami, tj. wykazem osób 
odbywających staż oraz programem stażu, kartę szkolenia wstępnego     
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, orzeczenie lekarskie, 
orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz listę 
obecności za miesiąc lipiec 2021 r. 
8. W ramach kontrolowanego projektu nie dokonywano zakupu sprzętu   
i wyposażenia, w tym sprzętu na potrzeby realizacji wsparcia. 
9. Z przeprowadzonego w trakcie wizytowanego wsparcia wywiadu 
wynika, iż stażystka  została  poinformowana  i  wie,  że  udzielone  jej  
w ramach projektu wsparcie jest współfinansowane z EFS. Ponadto, 
uczestniczka projektu jest zadowolona z odbywanego stażu. 

20 Stwierdzone 
nieprawidłowości/ 
uchybienia 

Miejsce, w którym odbywał się staż w ramach wsparcia zostało 
oznakowane niezgodnie  z  §  21  Umowy  o dofinansowanie  projektu  
nr     RPLU.09.02.00-06-0010/20     z     dnia     23.06.2020     r.     ze   zm. 
oraz obowiązującym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 
programów    polityki    spójności    2014-2020    w zakresie    informacji  
i promocji  (Rozdział 12) tj. brak w miejscu realizacji wsparcia  plakatu  
o minimalnym rozmiarze A3 zawierającego nazwę beneficjenta, tytuł 
projektu, cel projektu (opcjonalnie), wysokość wkładu Unii Europejskiej 
w projekt (opcjonalnie), zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub 
oficjalne logo promocyjne województwa, adres portalu 
www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie), a w przypadku wersji 
pełnokolorowej barwy RP. 

21 Ocena według 
kryteriów/ 
podsumowanie 
wyników kontroli 

1. Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie 
nr   RPLU.09.02.00-06-0010/20-00   z dnia   23.06.2020    r.    ze   zm., 
na realizację projektu pt.  „Aktywizacja zawodowa osób  bezrobotnych  
w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy    
w Lublinie (VI)” oraz umową o staż Nr UmStaZ/21/0371. 
2. Termin wsparcia jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu 
przedstawionym we  Wniosku  o  dofinansowanie  projektu,  wnioskiem 
o płatność oraz z wykazem trwających staży w ramach projektu 
sporządzonym przez Beneficjenta. 
3. Zakres    udzielonego    wsparcia    jest    zgodny    z obowiązującym, 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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  zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. 

4. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizację stażu 
zgodnie z umową o staż w ramach projektu. 
5. Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewiduje materiałów 
szkoleniowych dla uczestników wsparcia w formie stażu. 
6. W ramach kontrolowanego projektu nie dokonywano zakupu sprzętu   
i wyposażenia,     w tym     sprzętu     na     potrzeby     realizacji     stażu. 
7. Pomieszczenie, w którym odbywał się staż w ramach wsparcia, zostało 
oznakowane niezgodnie  z  §  21  Umowy  o dofinansowanie  projektu  
nr RPLU.09.02.00-06-0010/20-00 z dnia 23.06.2020 r. ze zm. oraz 
obowiązującym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 
8. Uczestniczka    projektu     odbywająca     staż     nie     jest     osobą 
z niepełnosprawnością, dlatego też pomieszczenia oraz materiały nie 
wymagały dostosowania pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
9. Uczestniczka projektu została poinformowana i wie, że udzielone jej  
w ramach projektu wsparcie jest współfinansowane z EFS. Ponadto jest 
zadowolona z otrzymanego wsparcia. 

22 System funkcjonuje 
wg kategorii: 

Kategoria nr 1 - system funkcjonuje/projekt jest realizowany 
prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia; 
Kategoria nr 2 - system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do 
zasady w sposób poprawny, występują istotne uchybienia o charakterze 
jednostkowym, potrzebne są pewne usprawnienia; 
Kategoria nr 3 - system działa/projekt jest realizowany tylko częściowo 
poprawnie, ale występują kluczowe uchybienia/nieprawidłowości 
finansowe; potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu 
naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej - istnieje możliwość 
nałożenia sankcji wynikających z porozumienia; 
Kategoria nr 4 - system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest 
realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji 
wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej 
(kontrola systemowa)/ rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu 
(kontrola projektu). 

23 Zalecenia 
pokontrolne/ 
rekomendacje 

Zgodnie z § 21 Umowy o dofinansowanie projektu oraz obowiązującym 
Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (Rozdział 12), 
każde  miejsce  realizacji  projektu  (stażu)  należy  oznaczyć  plakatem  
w formacie A3 zawierającym: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel 
projektu (opcjonalnie), wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt 
(opcjonalnie), zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo 
promocyjne województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl 
(opcjonalnie), a w przypadku wersji pełnokolorowej barwy RP. 
W związku z powyższym należy dostarczyć do Instytucji Pośredniczącej 
dokumentację fotograficzną potwierdzającą realizację wydanych zaleceń. 

 
Informację  o  podjętych  działaniach  naprawczych  lub  przyczynach ich 

http://www.mapadotacji.gov.pl/


7 

 

 

 
 
 
  niepodjęcia  należy  przekazać  do  Instytucji  Pośredniczącej  w terminie 

14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej. 

Na   podstawie   § 23    ust.   2   pkt   3   Umowy   o   dofinansowanie    
nr   RPLU.09.02.00-06-0010/20-00   z   dnia   23.06.2020   r.   ze      zm., 
w przypadku, gdy Beneficjent w ustalonym przez Instytucję 
Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości, Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać zawartą 
umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

24 Data sporządzenia 
Informacji 
pokontrolnej 

26.08.2021 r. 

 
 

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu. 
 

Ponadto w aktach kontroli znajdują się: 
1. Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca nieprawidłowe oznakowanie. 

 
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. 

 
Pouczenie: 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji 
pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na 
piśmie  do  jednostki  kontrolującej  w terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia otrzymania dokumentu  wraz  
z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. w przypadku przekroczenia przez jednostkę 
kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić 
rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. 

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy 
przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu. 

 
 
 
 
 
 
 

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

.............................................................. ....................................................................... 
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, (Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej) 
w tym kierownika Zespołu kontrolującego) 


