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Egzemplarz dla WUP w Lublinie 

Informacja pokontrolna nr 68/21 

Numer kontroli z systemu informatycznego 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 r. 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. Wsparcie w postaci pośrednictwa pracy otrzyma 812 

osób, które następnie będą kierowane na instrumenty rynku pracy, tj.: staże 

(przewidziane dla 580 osób), doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 

(przewidziane dla 132 osób) oraz prace interwencyjne (przewidziane dla 100 

osób). Ponadto 30 uczestników projektu zostanie skierowanych na szkolenia 

indywidualne, które będą dostosowane do ich potrzeb zgodnie z IPD. 

Wsparcie w ramach projektu w postaci jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej przewidziano dla 94 uczestników. Jednocześnie 

projekt zakłada realizację instrumentów dofinansowania w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19 dla 5 214 

osób (pracowników przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz 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: Wartość projektu: 33 219 051,73 PLN, w tym: 

- środki na realizację projektu PUP w kwocie: 32 247 025,73 PLN,

- środki na finansowanie kwoty podatku VAT w kwocie: 972 026,00 PLN.
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7 Wartość wydatków 

zatwierdzonych do dnia 

kontroli: 

Wartość wydatków objętych kontrolą: 532 430,16 PLN - koszty 

bezpośrednie, w ramach projektu nie założono kosztów pośrednich. 

Wartość wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych w okresie objętym 

kontrolą: 29 987 617,92 PLN. 

Wnioski o płatność objęte kontrolą: 

- nr RPLU.09.02.00-06-0010/20-001-01 za okres od 01.01.2020 r. do

30.06.2020 r. zatwierdzony na kwotę kwalifikowalną 593 339,25 PLN,

- nr RPLU.09.02.00-06-0010/20-002-02 za okres od 01.07.2020 r. do

29.09.2020 r. zatwierdzony na kwotę kwalifikowaną 1 171 956,79 PLN,

- nr RPLU.09.02.00-06-0010/20-003-02 za okres od 30.09.2020 r. do

30.09.2020 r. zatwierdzony na kwotę kwalifikowalną 19 419 485,43 PLN,

- nr RPLU.09.02.00-06-0010/20-004-04 za okres od 01.10.2020 r. do

31.12.2020 r. zatwierdzony na kwotę kwalifikowalną 2 831 539,69 PLN,

- nr RPLU.09.02.00-06-0010/20-005-02 za okres od 01.01.2021 r. do

31.03.2021 r. zatwierdzony na kwotę kwalifikowalną 3 508 705,62 PLN.

- nr RPLU.09.02.00-06-0010/20-006-02 za okres od 01.04.2021 r. do

30.06.2021 r. zatwierdzony na kwotę kwalifikowalną 2 462 591,14 PLN.

Stosunek wydatków kwalifikowalnych poddanych kontroli do sumy 

wydatków zadeklarowanych (całkowita wartość projektu): 1,60 % 

Stosunek wydatków kwalifikowalnych poddanych kontroli do sumy 

wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych do dnia kontroli: 1,77 % 

Okres poddany kontroli: od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. 

8 Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r. 

9 Nazwa jednostki 

kontrolującej- IP 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

10 Osoby uczestniczące 

w kontroli ze strony 

jednostki kontrolującej 

Dorota Warzocha, starszy specjalista ds. kontroli – kierownik zespołu 

kontrolującego, 

Mikołaj Solarski, główny specjalista ds. kontroli – członek zespołu 

kontrolującego, 

Małgorzata Dobosz-Szewera, pomoc administracyjno - biurowa – członek 

zespołu kontrolującego. 

11 Termin kontroli 29.09.-01.10.2021 r. oraz 27-28.10.2021 r. (kontynuacja) 

12 Rodzaj kontroli 

(systemowa, projektu, 

planowa, doraźna) 

kontrola projektu, planowa, na miejscu realizacji projektu 

13 Nazwa Beneficjenta Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie 

14 Adres Beneficjenta Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin 

15 Miejsce kontroli Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin 
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16 Osoby udzielające 

informacji 

Tomasz Szuwarski – Kierownik Referatu Projektów i Programów 

Pani Agnieszka Duda – specjalista ds. programów 

Pani Edyta Domaniuk  – Główny Księgowy  

17 Zakres kontroli 1. Zgodność rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodność 

podejmowanych działań z zakresem merytorycznym projektu 

i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, 

czy faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym we 

wnioskach o płatność,  

2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równość szans

i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn,

3. Kwalifikowalność uczestników projektu,

4. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych,

5. Prawidłowość rozliczeń finansowych: weryfikacja czy współfinansowane

towary i usługi zostały dostarczone, czy wydatki zadeklarowane przez

beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały

rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu

operacyjnego oraz zasadami unijnymi i krajowymi,

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych,

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku,

8. Kwalifikowalność personelu projektu,

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,

10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,

11. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,

12. Prawidłowość realizacji projektu w partnerstwie,

13. Podejrzenie oszustw finansowych, korupcji,

14. Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty

bezpośrednie są rozliczane metodami uproszczonymi (kwoty ryczałtowe,

stawki jednostkowe),

15. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu,

16. Realizacja zaleceń pokontrolnych,

17. Weryfikacja, czy zakres rzeczowy projektu określony w umowie/decyzji

o dofinansowanie został wykonany a cele projektu osiągnięte.

18 Informacje na temat 

sposobu wyboru 

dokumentów do kontroli 

oraz doboru próby 

skontrolowanych 

dokumentów  

W trakcie kontroli poddano weryfikacji: 

a) 70 z 6 760 dokumentów finansowych (z uwagi na to, że w projekcie zostało

rozliczonych więcej niż 400 dokumentów finansowych próba została

ograniczona do 70 dokumentów finansowych). Wyboru dokumentów

finansowych dotyczących wydatków bezpośrednich, dokonano metodą prostą

losową, spośród dokumentów ujętych we Wnioskach o płatność za okres od

01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

Wyboru dokonano w następujący sposób:

1) ustalono próbę na poziomie 70 dokumentów finansowych rozliczonych we

wnioskach beneficjenta o płatność w badanym okresie,

2) wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb do

wygenerowania (70) oraz przedział, z jakiego mają być wygenerowane liczby

(od 1 do 6 760). Dodatkowo zaznaczono opcję „unikalne”, która dała

pewność, iż żadna z wylosowanych liczb nie będzie powtórzona. Wybrano 70

dokumentów finansowych z wniosków beneficjenta o płatność za okres od

01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. znajdujących się pod pozycjami

wylosowanych liczb.
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Wybrane do kontroli dokumenty zostały zaznaczone w zestawieniu 

dokumentów finansowych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach 

o płatność. Wynik został udokumentowany poprzez dokonanie wydruku ze

strony internetowej www.losowe.pl, który wraz z zestawieniem dokumentów

finansowych oraz wnioskami o płatność stanowi załącznik nr 7 do Informacji

pokontrolnej;

b) 10,07 % dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności uczestników/

uczestniczek projektu, tj. dokumentację 605 z 6 005 osób zakwalifikowanych

do projektu w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. Wyboru dokonano

w następujący sposób:

1. na wydruku monitorowanie uczestników wygenerowanym z systemu

SL2014 ponumerowano osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu

liczbami od 1 do 6 005,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % uczestników, którzy brali

udział w projekcie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (605) oraz przedział w obrębie którego mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 6 005). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 605 uczestników/uczestniczek spośród 6 005, których

zakwalifikowano do projektu w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. wybrane do kontroli osoby zostały zaznaczone na wydruku monitorowanie

uczestników wygenerowanym z systemu SL2014 i wraz z wydrukiem

dotyczącym wylosowanych liczb stanowią załącznik nr 5 do Informacji

pokontrolnej;

c) 10,30 % dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia Indywidualnego Planu

Działania uczestników/uczestniczek projektu, tj. dokumentację 90 z 874 osób

objętych ww. wsparciem w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. Wyboru

dokonano w następujący sposób:

1. na zestawieniu wsparcia indywidualnego w postaci IPD przygotowanym

przez Beneficjenta ponumerowano osoby, które zostały objęte ww.

wsparciem liczbami od 1 do 874,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % uczestników objętych

ww. wsparciem w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (90) oraz przedział w obrębie którego mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 874). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 90 uczestników/uczestniczek spośród 874, których objęto

IPD w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. wybrane do kontroli osoby zostały zaznaczone na zestawieniu wsparcia

indywidualnego w postaci IPD przygotowanym przez Beneficjenta i wraz

z wydrukiem dotyczącym wylosowanych liczb stanowią załącznik nr 1 do

Informacji pokontrolnej;

d) 10,30 % dokumentów dotyczących przeprowadzenia poradnictwa

zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu, tj. dokumentację 90

z 874 osób objętych ww. wsparciem w okresie od 01.01.2020 r. do
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30.06.2021 r. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację projektu 

dotyczącą przeprowadzenia poradnictwa zawodowego spośród uczestników/ 

uczestniczek, których dokumentacja została wylosowana do kontroli 

w ramach Indywidualnego Planu Działania (pkt. c); 

e) 10,13 % dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla

uczestników/uczestniczek projektu, tj. dokumentację 76 z 750 osób objętych

ww. wsparciem w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. Wyboru

dokonano w następujący sposób:

1. na zestawieniu wsparcia indywidualnego w postaci pośrednictwa pracy

przygotowanym przez Beneficjenta ponumerowano osoby, które zostały

objęte ww. wsparciem liczbami od 1 do 750,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % uczestników objętych

ww. wsparciem w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (76) oraz przedział w obrębie którego mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 750). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 76 uczestników/uczestniczek spośród 750, których objęto

pośrednictwem pracy w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. wybrane do kontroli osoby zostały zaznaczone na zestawieniu wsparcia

indywidualnego w postaci pośrednictwa pracy przygotowanym przez

Beneficjenta i wraz z wydrukiem dotyczącym wylosowanych liczb stanowią

załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej;

f) 10,05 % dokumentów dotyczących realizacji staży dla uczestników/

uczestniczek projektu, tj. dokumentację 56 z 557 osób, objętych ww.

wsparciem w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. Wyboru uczestników

dokonano w następujący sposób:

1. w zestawieniu uczestników przygotowanym przez Beneficjenta

ponumerowano osoby, które zostały skierowane na staż liczbami od 1 do 557,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % uczestników objętych

ww. wsparciem w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (56) oraz przedział w obrębie którego mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 557). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 56 uczestników/uczestniczek spośród 557, skierowanych

na staż w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. wybrane do kontroli osoby zostały zaznaczone w zestawieniu

sporządzonym przez Beneficjenta i wraz z wydrukiem dotyczącym

wylosowanych liczb stanowią załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej;

g) 12,50 % dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia szkoleń zawodowych

indywidualnych tj. dokumentację 3 z 24 szkoleń realizowanych w okresie od

01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. Wyboru dokumentacji dokonano na podstawie

zestawienia realizowanych szkoleń przeprowadzonych w ww. okresie

sporządzonego przez Beneficjenta na potrzeby kontroli.

Wyboru dokonano w następujący sposób:

1. w zestawieniu realizowanych szkoleń sporządzonym przez Beneficjenta

ponumerowano szkolenia liczbami od 1 do 24,
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2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % przeprowadzonych szkoleń

indywidualnych w okresie 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (3) oraz przedział, w obrębie którego mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 24). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

4. Wybrane do kontroli szkolenia zawodowe, tj. szkolenie „Krawiec

z egzaminem czeladniczym”, szkolenie „Operator koparko-ładowarki kl. III”,

szkolenie „Monter instalacji i urządzeń sanitarnych z egzaminem

czeladniczym” zostały zaznaczone w Zestawieniu realizowanych szkoleń

w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. Wynik został udokumentowany

poprzez dokonanie wydruku ze strony generatora liczb losowych, który wraz

z zestawieniem stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej;

h) 10,67 % dokumentacji dotyczącej udzielenia wsparcia w postaci prac

interwencyjnych, tj. dokumentację 8 z 75 uczestników/uczestniczek, którzy

w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. otrzymali ww. wsparcie. Wyboru

dokonano w następujący sposób:

1. w zestawieniu dotyczącym wsparcia w postaci prac interwencyjnych

przygotowanym przez Beneficjenta ponumerowano osoby, którym udzielono

ww. wsparcia liczbami od 1 do 75,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % uczestników, objętych ww.

wsparciem w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (8) oraz przedział w obrębie którego mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 75). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 8 osób spośród 75, którym udzielono ww. wsparcia

w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. wybrane do kontroli osoby zostały zaznaczone w zestawieniu dotyczącym

ww. wsparcia przygotowanym przez Beneficjenta i wraz z wydrukiem

dotyczącym wylosowanych liczb stanowią załącznik nr 1 do Informacji

pokontrolnej;

i) 10,17 % dokumentacji dotyczącej udzielenia wsparcia w postaci

wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy, tj. dokumentację 12 ze 118

uczestników, którzy w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. otrzymali

ww. wsparcie. Wyboru dokonano w następujący sposób:

1. w zestawieniu uczestników, którym udzielono wsparcia w postaci

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przygotowanym przez

Beneficjenta ponumerowano osoby, którym udzielono ww. wsparcia liczbami

od 1 do 118,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % uczestników, objętych ww.

wsparciem w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (12) oraz przedział w obrębie którego mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 118). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.
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Metodą tą wybrano 12 osób spośród 118, którym udzielono wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r., 

4. wybrane do kontroli osoby zostały zaznaczone w zestawieniu uczestników,

którym udzielono wsparcia w postaci wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy przygotowanym przez Beneficjenta i wraz z wydrukiem

dotyczącym wylosowanej liczby stanowią załącznik nr 1 do Informacji

pokontrolnej;

j) 10,75 % dokumentacji dotyczącej udzielenia uczestnikom wsparcia

w postaci przyznania jednorazowych środki na podjęcie działalności

gospodarczej, tj. dokumentację 10 z 93 osób, które w okresie od 01.01.2020

r. do 30.06.2021 r. otrzymały ww. wsparcie. Wyboru dokonano w następujący

sposób:

1. w zestawieniu uczestników, którym udzielono wsparcia w postaci

przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

przygotowanym przez Beneficjenta ponumerowano osoby, którym udzielono

ww. wsparcia liczbami od 1 do 93,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % uczestników, objętych

ww. wsparciem w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (10) oraz przedział w obrębie którego mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 93). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 10 spośród 93 uczestników/uczestniczek, którym

udzielono wparcia w postaci przyznania jednorazowych środki na podjęcie

działalności gospodarczej w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. wybrane do kontroli osoby zostały zaznaczone w zestawieniu uczestników,

którym udzielono wsparcia w postaci przyznania jednorazowych środki na

podjęcie działalności gospodarczej przygotowanym przez Beneficjenta i wraz

z wydrukiem dotyczącym wylosowanych liczb stanowią załącznik nr 1 do

Informacji pokontrolnej;

k) 10,03 % dokumentacji dotyczącej udzielenia wsparcia

w odniesieniu do realizacji instrumentów dofinansowania (dofinansowanie do

wynagrodzeń lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (STW)),

tj. dokumentację 515 z 5 137 osób objętych ww. wsparciem w okresie od

01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. Wyboru dokonano w następujący sposób:

1. na wydruku monitorowanie uczestników wygenerowanym z systemu

SL2014 ponumerowano osoby, które otrzymały ww. wsparcie liczbami od

1 do 5 137,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % uczestników objętych ww.

wsparciem w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (515) oraz przedziały, w obrębie których mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 5 137). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 515 osób, które zostały objęte ww. wsparciem w okresie

od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. osoby, których dokumentacja została wybrana do kontroli, zostały

zaznaczone na wydruku monitorowanie uczestników wygenerowanym
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z systemu SL2014. Wynik został udokumentowany poprzez dokonanie 

wydruku ze strony generatora liczb losowych, który wraz z zestawieniem 

podmiotów stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej; 

l) 11,94 % dokumentacji dotyczącej udzielenia pomocy de minimis (prace

interwencyjne), tj. dokumentację 8 z 67 przedsiębiorców, którzy w okresie od

01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. otrzymali pomoc de minimis. Wyboru

dokonano w następujący sposób:

1. w zestawieniu podmiotów, którym udzielono pomocy de minimis (prace

interwencyjne) przygotowanym przez Beneficjenta ponumerowano

podmioty, którym udzielono ww. pomocy liczbami od 1 do 67,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % podmiotów, objętych

ww. pomocą w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (8) oraz przedział w obrębie którego mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 67). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 8 podmiotów spośród 67, którym udzielono pomocy de

minimis (prace interwencyjne) w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. wybrane do kontroli podmioty zostały zaznaczone w zestawieniu

podmiotów, którym udzielono pomocy de minimis przygotowanym przez

Beneficjenta i wraz z wydrukiem dotyczącym wylosowanych liczb stanowią

załącznik nr 11 do Informacji pokontrolnej;

ł) 12,00 % dokumentacji dotyczącej udzielenia pomocy de minimis 

(wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy), tj. dokumentację 12 z 100 

przedsiębiorców, którzy w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. 

otrzymali pomoc de minimis. Wyboru dokonano w następujący sposób: 

1. w zestawieniu podmiotów, którym udzielono pomocy de minimis

(wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy) przygotowanym przez

Beneficjenta ponumerowano podmioty, którym udzielono ww. pomocy

liczbami od 1 do 100,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % podmiotów, objętych

ww. pomocą w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (12) oraz przedział w obrębie którego mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 100). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 12 podmiotów spośród 100, którym udzielono pomocy de

minimis (wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy) w okresie od

01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. wybrane do kontroli podmiot zostały zaznaczony w zestawieniu

podmiotów, którym udzielono pomocy de minimis przygotowanym przez

Beneficjenta i wraz z wydrukiem dotyczącym wylosowanej liczby stanowią

załącznik nr 11 do Informacji pokontrolnej;

m) 10,64 % dokumentacji dotyczącej udzielenia pomocy de minimis

(jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej), tj. dokumentację

10 z 94 przedsiębiorców, którzy w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

otrzymali pomoc de minimis. Wyboru dokonano w następujący sposób:
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1. w zestawieniu podmiotów, którym udzielono pomocy de minimis

(jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) przygotowanym

przez Beneficjenta ponumerowano podmioty, którym udzielono ww. pomocy

liczbami od 1 do 94

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % podmiotów, objętych

ww. pomocą w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (10) oraz przedział w obrębie którego mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 94). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 10 podmiotów spośród 94, którym udzielono pomocy de

minimis (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)

w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. wybrane do kontroli podmioty zostały zaznaczone w zestawieniu

podmiotów, którym udzielono pomocy de minimis przygotowanym przez

Beneficjenta i wraz z wydrukiem dotyczącym wylosowanych liczb stanowią

załącznik nr 11 do Informacji pokontrolnej;

n) 10,05 % dokumentacji dotyczącej udzielenia pomocy publicznej,

tj. dokumentację 141 z 1 403 podmiotów którym udzielono pomocy

publicznej w odniesieniu do dofinansowania części kosztów prowadzenia

działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych

w następstwie wystąpienia COVID-19 (zzc) w okresie od 01.01.2020 r. do

30.06.2021 r. Wyboru dokonano w następujący sposób:

1. w zestawieniu podmiotów, które otrzymały pomoc publiczną

przygotowanym przez Beneficjenta ponumerowano podmioty, które

korzystały z ww. wsparcia liczbami od 1 do 1 403,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % beneficjentów pomocy

publicznej w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (141) oraz przedziały, w obrębie których mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 1 403). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 141 podmiotów, które otrzymały pomoc publiczną

w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. podmioty, których dokumentacja została wybrana do kontroli, zostały

zaznaczone na zestawieniu przygotowanym przez Beneficjenta. Wynik został

udokumentowany poprzez dokonanie wydruku ze strony generatora liczb

losowych, który wraz z zestawieniem podmiotów stanowi załącznik

nr 11 do Informacji pokontrolnej;

o) 11,11 % dokumentacji dotyczącej udzielenia pomocy publicznej,

tj. dokumentację 3 z 27 podmiotów którym udzielono pomocy publicznej

w odniesieniu do dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników

oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,

w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie

wystąpienia COVID-19 (zze) w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

Wyboru dokonano w następujący sposób:
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1. w zestawieniu podmiotów, które otrzymały pomoc publiczną

przygotowanym przez Beneficjenta ponumerowano podmioty, które

korzystały z ww. wsparcia liczbami od 1 do 27,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % beneficjentów pomocy

publicznej w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (3) oraz przedziały, w obrębie których mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 27). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 3 podmioty, które otrzymały pomoc publiczną w okresie

od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. podmioty, których dokumentacja została wybrana do kontroli, zostały

zaznaczone na zestawieniu przygotowanym przez Beneficjenta. Wynik został

udokumentowany poprzez dokonanie wydruku ze strony generatora liczb

losowych, który wraz z zestawieniem podmiotów stanowi załącznik

nr 11 do Informacji pokontrolnej;

p) 10,04 % dokumentacji dotyczącej udzielenia pomocy publicznej,

tj. dokumentację 70 z 697 podmiotów którym udzielono pomocy publicznej

w odniesieniu do dofinansowania dofinansowanie części kosztów

wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na

ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych

w następstwie wystąpienia COVID-19 (zzb) w okresie od 01.01.2020 r. do

30.06.2021 r. Wyboru dokonano w następujący sposób:

1. w zestawieniu podmiotów, które otrzymały pomoc publiczną

przygotowanym przez Beneficjenta ponumerowano podmioty, które

korzystały z ww. wsparcia liczbami od 1 do 697,

2. ustalono próbę na poziomie co najmniej 10 % beneficjentów pomocy

publicznej w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

3. wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego

na stronie internetowej www.losowe.pl. w generatorze wpisano ilość liczb,

które należy wygenerować (70) oraz przedziały, w obrębie których mają być

zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 697). Dodatkowo zaznaczono opcję

„unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb.

Metodą tą wybrano 70 podmiotów, które otrzymały pomoc publiczną

w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.,

4. podmioty, których dokumentacja została wybrana do kontroli, zostały

zaznaczone na zestawieniu przygotowanym przez Beneficjenta. Wynik został

udokumentowany poprzez dokonanie wydruku ze strony generatora liczb

losowych, który wraz z zestawieniem podmiotów stanowi załącznik

nr 11 do Informacji pokontrolnej.

19 Ustalenia kontroli – krótki 

opis zastanego stanu 

faktycznego  

1. Zgodność rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodność

podejmowanych działań z zakresem merytorycznym projektu

i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,

czy faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym

we wnioskach o płatność.

- w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. realizacja projektu odbywała się

zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych

zadań, które zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu,

tj.: opracowano/uaktualniano Indywidualne Plany Działania,

przeprowadzono poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
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zorganizowano staże, przeprowadzono szkolenia zawodowe indywidualne, 

skierowano osoby bezrobotne do prac interwencyjnych, zrefundowano koszty 

doposażenia stanowisk pracy, przyznano jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, udzielono pomocy publicznej oraz pomocy de 

minimis przedsiębiorcom oraz przyznano instrumenty dofinansowania 

w ramach zwalczania skutków pandemii COVID – 19 (zweryfikowano na 

próbie); 

- informacje przekazywane we wnioskach o płatność za okres od

01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. w zakresie postępu rzeczowego (w ramach

zweryfikowanej próby) są zgodne ze stanem faktycznym;

- w badanym okresie, tj. od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. projekt

realizowany był zgodnie z harmonogramem realizacji projektu;

- Beneficjent poprawnie  monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu

i rezultatu, które założył we wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie

z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji

programów operacyjnych na lata 2014-2020.

2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równość szans

i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

Beneficjent zapewnia zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn

bez utrwalania stereotypów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,

religię, rasę, pochodzenie etniczne - zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie

projektu oraz wnioskami o płatność. Rekrutacja prowadzona była

z zachowaniem zasady bezstronności oraz bez dyskryminacji żadnej z grup

lub osób ubiegających się o wsparcie. W ramach projektu zapewniono równy

dostęp dla chętnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób

z niepełnosprawnościami (m.in. dostosowanie form wsparcia do

indywidualnych potrzeb uczestników, udogodnienia architektoniczne).

Na etapie rekrutacji do projektu Beneficjent przestrzegał zasady

poszanowania równości szans kobiet i mężczyzn. Rekrutacja prowadzona

była w sposób niedyskryminujący, językiem równościowym, wrażliwym na

płeć dostosowanym do grupy docelowej.

W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30

lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie VI”

zastosowano następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- obsługa klienta z wykorzystaniem tłumacza języka migowego on-line

Seventica;

- prowadzenie rekrutacji w miejscach pozbawionych barier

architektonicznych, z dostępem dla osób z niepełnosprawnością (schodołaz,

winda, podjazdy);

- uniwersalne projektowanie;

- czas pracy osoby z niepełnosprawnością zaliczoną do umiarkowanego lub

znacznego stopnia niepełnosprawności odbywającej staż w wymiarze 7

godz./dobę, 35 godz./tyg. w pięciodniowym tygodniu pracy;

- obsługa klienta z niepełnosprawnością dostosowana do indywidualnych

potrzeb danej osoby;

- pomoc przy wypełnianiu formularzy rekrutacyjnych;

- dostosowanie form wsparcia do konkretnych potrzeb oraz możliwości osoby

z niepełnosprawnością;
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- strona internetowa Urzędu wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające

przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (w nagłówku portalu są

funkcje, tj. większy tekst do czytania oraz zmiana kontrastu).

Zespół kontrolujący podczas kontroli w miejscu realizacji projektu, dokonał

oględzin sposobu dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami budynku

oraz pomieszczeń.

Ponadto Beneficjent zapewnia zachowanie zasad równości szans kobiet

i mężczyzn bez utrwalania stereotypów ze względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, religię, rasę, pochodzenie etniczne  oraz realizuje projekt

zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju i koncepcją uniwersalnego

projektowania.

3.Kwalifikowalność uczestników projektu.

- w badanym okresie zakwalifikowano do projektu 6 005 uczestników/

uczestniczek (871 osób bezrobotnych oraz 5 134 osoby pracujące),

- zweryfikowani na próbie uczestnicy/uczestniczki projektu (605 osób, w tym

90 osób bezrobotnych oraz 515 osób pracujących) spełniają kryteria

kwalifikowalności określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie

projektu,

- Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność

zweryfikowanych na próbie uczestników projektu,

- procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom prowadzona jest

w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia,

- dane zweryfikowanych na próbie 605 uczestników projektu zbierane

w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie

teleinformatycznym SL 2014.

4. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową

o dofinansowanie projektu. Przy realizacji projektu Beneficjent stosuje

Politykę Bezpieczeństwa Informacji Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie jako

Jednostki Organizacyjnej Gminy Lublin wprowadzoną Zarządzeniem nr

87/2020 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 25.11.2020 r.,

Politykę Bezpieczeństwa Informacji dla Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2017-2020 w Beneficjenta

RPO WL wprowadzoną Zarządzeniem nr 89/2020 Dyrektora Miejskiego

Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 25.11.2020 r., a także prowadzi Rejestr

kategorii przetwarzania oraz Rejestr czynności przetwarzania.

W badanym okresie Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych

uczestników projektu podwykonawcom, tj. podmiotom wykonującym

zadania określone w § 20 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu

i w związku z powierzeniem przetwarzania tych danych osobowych zawierał

z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Powierzenie danych osobowych uczestników projektu podwykonawcom

nastąpiło na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Informacje o powierzeniu danych osobowych uczestników projektu zostały

przekazane przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem

SL 2014.

Pracownicy Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych

posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania oraz oświadczenia

o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. 
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Beneficjent przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia wsparcia 

i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu 

i ewaluacji w ramach RPO WL 2014-2020, w zakresie wskazanym 

w umowie o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie 

Pracy w Lublinie VI”, co potwierdzono stosownym oświadczeniem. 

5.Prawidłowość rozliczeń finansowych: weryfikacja czy

współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, czy wydatki

zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi

projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami

programu operacyjnego oraz zasadami unijnymi i krajowymi.

- Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe oraz dokumenty

potwierdzające dokonanie zapłaty dotyczące wydatków poddanych kontroli,

wykazane we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2020 r. do

30.06.2021 r.,

- dane umieszczone w postępie finansowym wniosków o płatność za okres od

01.01.2020 r. do 30.06.2021 r., wynikają z oryginałów posiadanych przez

Beneficjenta dowodów księgowych potwierdzających fakt zakupu

zamówionych usług,

- zweryfikowane na próbie wydatki w kontekście celów RPO WL 2014-2020

są niezbędne, racjonalne i efektywne,

- dokumenty księgowe Beneficjenta poddane kontroli zostały opisane

w sposób potwierdzający ich związek z projektem,

- zweryfikowane na próbie koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie

z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach  EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020,

- w ramach projektu nie zakładano rozliczania kosztów pośrednich,

- Miejski Urząd Pracy w Lublinie nie ma możliwości wnoszenia wkładu

własnego, co jest zgodne z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie realizacji

projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów

operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020,

- Beneficjent w ramach projektu finansował jedynie koszty związane z jego

realizacją, a zweryfikowane na próbie wydatki są kwalifikowane zgodnie

z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- Beneficjent nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT i nie ma

prawnej możliwości odzyskania podatku od zakupionych towarów i usług

(VAT). Podatek VAT dotyczący kontrolowanych wydatków rozliczonych

w projekcie jest kwalifikowalny,

- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków dla projektu,

- płatności dotyczące zweryfikowanych na próbie dokumentów finansowych

realizowane były z rachunku Beneficjenta o numerze: 83 1240 1503 1111

0010 0148 4918, z którego ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Pracy,

PO WER oraz RPO WL,

- Beneficjent nie realizował jednocześnie z kontrolowanym projektem

projektów w ramach PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020,

co stwierdzono na podstawie złożonego w dniu 30.09.2021 r. oświadczenia,

- nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków pomimo

realizacji przez Beneficjenta kilku projektów.
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6. Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie (forma prawna: powiatowa samorządowa

jednostka organizacyjna) na podstawie art. 3 ust. 1 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz art. 4 ust. 1 (Dz.U. z 2019 r. po. 2019 ze zm.) ustawy Prawo zamówień

publicznych, wydatkując środki, o których mowa w § 3 Umowy o

dofinansowanie projektu, podlega stosowaniu ustawy Prawo zamówień

publicznych.

W badanym okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. Beneficjent nie ponosił

wydatków, które obligowałyby go do zastosowania procedur określonych w

ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania

rynku.

Zgodnie z § 19 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.

oraz podrozdziałem 6.5.2 obowiązujących Wytycznych w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-

2020, Beneficjent jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej

przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)

w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji

i równego traktowania wykonawców.

W okresie objętym kontrolą Beneficjent nie przeprowadzał postępowań

w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Ponadto zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 pkt 1 Wytycznych w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-

2020 oraz zgodnie z § 19 umowy o dofinansowanie projektu

nr RPLU.09.02.00-06-0010/20-00 z dnia 23.06.2020 r. ze zm. Beneficjent,

w przypadku zamówień o wartości od 20 000,00 zł netto do 50 000,00 zł netto

zobowiązany jest do dokonania i udokumentowania rozeznania rynku.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie

nie przeprowadzał postępowań w oparciu o rozeznanie rynku:.

8. Kwalifikowalność personelu projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywizacja zawodowa osób

bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie

Pracy w Lublinie (VI)"nie zakłada zatrudniania personelu projektu.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

W kontrolowanym projekcie występuje pomoc publiczna w formie

dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników

w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia

COVID-19 oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników

oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

w przypadku spadku obrotów gospodarczych/przychodów z działalności

statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (sprawdzono na próbie

dokumentację 214 pracodawców).

W projekcie występuje również pomoc udzielana na zasadach pomocy de

minimis:

- w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

(sprawdzono na próbie dokumentację 10 uczestników/10 przedsiębiorców:
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Victoryia Skokava, Iwona Latuszyńska, Paweł Frączek, Magdalena Antosik, 

Katarzyna Kuczyńska, Magdalena Ładuniuk-Michalewska, Piotr Kosior, 

Magdalena Ćwikła, Emilia Janisz, Natalia Biardzka); 

- w formie refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego (sprawdzono na próbie dokumentację 12 
podmiotów: Układanie Nawierzchni Drogowych Łukasz Błasiak, 
Niemiałkowska-Butrym Iwona BOBAS Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe, F.H. WĘDLINKA s.c Iwona, Małgorzata i Piotr Sadurscy, THE 
BEST Monika Marzec, BAS Piotr Kozłowski, DTS ST Tadeusz Stram, 
LUBHOTEL Wlaszczyk Więckowski Spółka Jawna, BIO-VIVO Spółka z 
o.o., Studio Urody EXPRESSION Beata Lech, NATA Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo Usługowe Artur Piotrowski,

CRICKETSFARM.COM Katarzyna Lipska, Przedszkole Niepubliczne 
KORALIK Elżbieta Stępniewska);

- w formie refundacji kosztów prac interwencyjnych dla skierowanego 
bezrobotnego (sprawdzono na próbie dokumentację 8 podmiotów: Pogotowie 
Opiekuńcze, Farbud Sp. z o.o., Stanbest sp. z o.o., Same Dobre Apteki 
Pharma sp. z o.o., MSDOM Magdalena Styżej, PPHU Elmet Sp. z o.o., Fine-

Design G.Siwik, Kozdroń Jarosław Sinus).

10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

W ramach kontroli na podstawie udostępnionej przez Beneficjenta

dokumentacji ustalono, iż w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

prawidłowo realizowano działania informacyjno-promocyjne zgodnie

z wymogami wskazanymi w § 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.

11. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.

Ustalono, iż Beneficjent zgodnie z § 16 ust. 4 Umowy o dofinansowanie

nr RPLU.09.02.00-06-0010/20-00 ze zm. przechowuje dokumentację

związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność

i bezpieczeństwo. Zapewniono właściwą ścieżkę audytu poprzez

udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego projektu

w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego

ocenę.

12. Prawidłowość realizacji projektu w partnerstwie.

Badany projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

13. Podejrzenia oszustw finansowych, korupcji.

Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych i korupcji.

14. Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty

bezpośrednie są rozliczane metodami uproszczonymi (kwoty ryczałtowe,

stawki jednostkowe).

Nie dotyczy.

15.Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu.

Nie dotyczy.
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16. Realizacja zaleceń pokontrolnych.

Nie dotyczy

17.Weryfikacja, czy zakres rzeczowy projektu określony

w umowie/decyzji o dofinansowanie został wykonany a cele projektu

osiągnięte.

Nie dotyczy.

20 Stwierdzone 

nieprawidłowości 

/uchybienia 

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

21 Ocena według 

kryteriów/podsumowanie 

wyników kontroli 

1. Stopień wykonania poszczególnych produktów/zadań był zgodny ze

stopniem realizacji projektu przedstawionym we Wnioskach Beneficjenta

o płatność za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

2. Ścieżka audytu została zapewniona.

3. Zweryfikowani na próbie uczestnicy projektu zakwalifikowani do udziału

w projekcie w badanym okresie spełniają kryteria kwalifikowalności

określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

4. Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników

projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz § 20 umowy

o dofinansowanie projektu.

5. Rozliczenia finansowe prowadzone są w sposób prawidłowy.

6. Realizacja projektu przebiega zgodnie z przepisami i zasadami

wspólnotowymi i krajowymi. Beneficjent poprawnie stosuje przepisy ustawy

Pzp.

7. Beneficjent prowadzi działania informacyjno-promocyjne mające na celu

informowanie opinii publicznej o realizacji projektu i jego

współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

8. Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych i korupcji.

22 System funkcjonuje wg 

kategorii: 

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne 

są niewielkie usprawnienia; 

Kategoria nr 2 - 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 

Nie dotyczy. 
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24 Data sporządzenia 

Informacji pokontrolnej 

26.11.2021 r. 

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu 

Wykaz pozostałych załączników: 

1. Zestawienia przygotowane przez Beneficjenta dotyczące: poradnictwa zawodowego oraz IPD,

pośrednictwa pracy, wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prac

interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, uczestników

skierowanych na staż, przeprowadzonych szkoleń indywidualnych, a także zestawienie wygenerowane

z systemu SL2014 dotyczące udzielenia wsparcia w odniesieniu do realizacji instrumentów

dofinansowania wraz z wydrukami ze strony generatora liczb losowych.

2. Oświadczenie Beneficjenta projektu dotyczące dostosowania projektu do potrzeb osób

z niepełnosprawnościami.

3. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące koncepcji uniwersalnego projektowania.

4. Oświadczenie Beneficjenta projektu dotyczące prowadzenia działań zgodnie z polityką

zrównoważonego rozwoju.

5. Wydruk formularza z danymi uczestników wygenerowany na potrzeby kontroli z SL2014 wraz

z wydrukiem ze strony generatora liczb losowych.

6. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz oświadczenie

dotyczące powierzenia danych osobowych uczestników projektu.

7. Kontrolowane wnioski o płatność oraz Zestawienie dokumentów finansowych wykazanych

w zatwierdzonych wnioskach o płatność z zaznaczonymi dokumentami finansowymi wybranymi do

kontroli wraz z wydrukiem ze strony generatora liczb losowych.

8. Oświadczenie Beneficjenta projektu dotyczące podatku VAT oraz wydruk z Portalu Podatkowego.

9. Oświadczenie Beneficjenta projektu dotyczące nie realizowania jednocześnie z kontrolowanym

projektem projektów w ramach PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020.

10. Oświadczenia osób dysponujących środkami dofinansowania (3 szt.).

11. Zestawienia dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis sporządzone przez Beneficjenta na

potrzeby kontroli (6 szt.) wraz z wydrukami ze strony generatora liczb losowych.

12. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące archiwizacji dokumentacji projektu

13. Wykaz przeprowadzonych działań informacyjno/promocyjnych w ramach projektu.

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 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.  
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W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy 

przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od niej 

przedmiotowego dokumentu.  

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, 

w tym kierownika Zespołu kontrolującego)  

……………………………………………………… 
(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej) 


