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INFORMACJA POKONTROLNA 

nr II/UDA-RPMA.08.0l.00-14-0022/15-00/00 

1. Numer kontroli: II. 

2. Nazwa projektu: ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy 

w powiecie płońskim (I)", numer projektu: RPMA.08.0l.00-14-0022/15, Oś priorytetowa: 

Vili - Rozwój rynku pracy, Działanie: 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 

PUP, numer .umowy: UDA-RPMA.08.01.00-14-0022/15-00, wartość projektu: 3 525 300,00 

zł. 

3. Numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych 

do dnia kontroli: Do kontroli wybrano zaakceptowany przez IP 15 kwietnia 2016 r. wniosek 

o płatność nr RPMA.08.01.00-14-0022/15-001 za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który 

Beneficjent złożył 24 marca 2016 r. za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego 

SL2014 (dalej: SL2014). 

4. Opis projektu: Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 

r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPMA. 

08.01.00-14-0022/15 z 02 listopada 2015 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPMA.08.0l.00-14-

0022/15-01 z 05 lutego 2016 r. (dalej: umowa o dofinansowanie). Celem projektu jest 

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej, należących do grup 

defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie płońskim. W ramach projektu założono 

pośrednictwo pracy, organizację staży i szkoleń, udzielenie jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej oraz zatrudnienie w wyniku wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy i prac interwencyjnych. Dopasowanie formy wsparcia odpowiadającej potrzebom 

bezrobotnych nastąpi na podstawie opracowywania/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania. 

Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci poradnictwem zawodowym mającym 

na celu określenie predyspozycji, potrzeb zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się po 

rynku pracy oraz podejmowania zatrudnienia. 

5. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Płoński - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

6. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Wolności 12, 09-100 Płońsk. 

7. Osoby upoważnione do reprezentowania jednostki kontrolowanej/Beneficjenta: 

p. Eugeniusz Demianiuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. 
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8. Termin kontroli: 09-12 maja 2016 r. 

9. Miejsce kontroli: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsk, ul. Wolności 12, 09-100 Płońsk. 

10. Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 

11. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej: 

Karolina Mozol - Specjalista ds. programów - Kierownik Zespołu kontrolującego, 

Jadwiga Minicz-Posłuszna - Specjalista ds. programów, 

Grażyna Wójtowicz - Inspektor. 

12. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPMA.08.01.00-

14-0022/15 zawarta 02 listopada 2015 r.: 

Aneks nr UDA.RPMA.08.0l.00-14-0022/ 15-0l zawarty 05 lutego 2016 r. ; 

§ 15 ust. 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt Jl Porozumienia nr 1-RFIRF-II. WO/P/15/PZ 

zawartego 27 maja 2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa 

Mazowieckiego. a Wofewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie; 

art. JO ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacfi 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (Dz. U z2016r.poz. 217); 

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 

z 28 maja 2015 r. ; 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzn11a Mazowieckiego 2014 - 2020 

z 13 października 2015 r. 

13. Rodzaj kontroli: kontrola w trakcie realizacji projektu. 

14. Tryb kontroli: planowa. 

15. Okres objęty kontrolą: od Ol stycznia 2015 r. do dnia kontroli, tj. do 09 maja 2016 r. 

16. Zakres kontroli: sprawdzenie zgodności realizacji projektu w odniesieniu do założeń 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu oraz 

weryfikacja obszarów: 

a) zgodność projektu z RPO WM 2014-2020 (czy projekt wpisuje się w cele Działania); 

b) dostarczenie współfinansowanych towarów i usług zgodnie z warunkami umów 

z wykonawcą; 

c) prawidłowość rozliczeń finansowych (w tym: sprawdzenie czy nie występuje uzasadnione 

podejrzenie podwójnego finansowania w ramach RPO WM 2014-2020 oraz PROW 2014-
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2020 lub PO RYBY 2014-2020) oraz sprawdzenie zgodności wydatków z przepisami 

krajowymi i unijnymi); 

d) zgodność realizacji projektu z aktualnym harmonogramem 

o dofinansowanie projektu; 

aktualnym wnioskiem 

e) weryfikacja dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźników produktu/rezultatu; 

f) weryfikacja zgodności danych przekazanych we wniosku o płatność w części dotyczącej 

postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji 

projektu otrzymaną w siedzibie beneficjenta oraz z ustalonym rzeczywistym 

zaawansowaniem rzeczowym w realizacji projektu, w tym ustalonym w toku oględzin; 

g) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych; 

h) kwalifikowalność personelu projektu; 

i) poprawność udzielania zamówień publicznych; 

j) poprawność stosowania zasady uczciwej konkurencji; 

k) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis; 

I) poprawność realizacji działań w zakresie informacji i promocji; 

m) zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz prawidłowość prowadzenia archiwizacji 

dokumentacji projektu. 

Kontroli nie podlegały nw. obszary: 

a) kwalifikowalność personelu projektu - zaakceptowany przez IP 07 grudnia 2016 r. wniosek 

o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego 

ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: wniosek o dofinansowanie) 

-.. nie zakłada angażowania personelu projektu; 

b) poprawność udzielania zamówień publicznych - na podstawie okazanej do wglądu 

dokumentacji merytorycznej ustalono, że Beneficjent do dnia kontroli nie przeprowadził 

w ramach projektu zamówie11 z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych; 

c) poprawność stosowania zasady uczciwej konkurencji - na podstawie okazanej do wglądu 

dokumentacji merytorycznej ustalono, że Beneficjent nie przeprowadzał w ramach projektu 

postępowań w oparciu o zasadę konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie 

kwal(fikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

z l O kwietnia 2015 r. Organizowane w ramach Zadania 5 szkolenia mają charakter szkoleń 

indywidualnych, a koszty ich realizacji mieściły się w przedziale cenowym od 450,00 zł 

do 2 500,00 zł. 
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17. Informacja na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli: 

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu obejmowała dokumentację sporządzoną 

od początku realizacji projektu, tj. od Ol stycznia 2015 r., do dnia kontroli, tj. 09 maja 2016 r. 

Poprawność realizacji projektu sprawdzono w oparciu o umowę o dofinansowanie oraz na 

podstawie zapisów obowiązującego w dniu rozpoczęcia kontroli wniosku o dofinansowanie. 

Szczegółowe informacje na temat doboru próby dokumentów, na podstawie których dokonywano 

kontroli, wykazano w opisie każdego obszaru. 

18. Ustalenia kontroli - opis zastanego stanu faktycznego: 

Kontrola projektu pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy 

w powiecie płońskim (I)" miała miejsce 09-12 maja 2016 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu 

Pracy w Płońsku przy ul. Wolności 12. Kontrolę przeprowadzono na podstawie Upoważnienia 

Nr 41/2016/RPO WM do przeprowadzenia kontroli wydanego 04 maja 2016 r. 

W imieniu jednostki kontrolowanej Zespołowi kontrolującemu wyjaśnień udzielali: p. 

_ - Koordynator Projektu i p. - Podinspektor. 

Po zakończeniu kontroli w siedzibie Beneficjenta czynności kontynuowano w siedzibie WUP 

w Warszawie. Ustaleń dokonano na podstawie weryfikacji dokumentacji okazanej podczas 

kontroli na miejscu, jak również w oparciu o wyjaśnienia przekazane przez Beneficjenta pismem 

z 15 czerwca 2016 r., które wpłynęło do kancelarii tut. Urzędu 20 czerwca 2016 r. w odpowiedzi 

na pismo IP znak: WKE.II.6073/1-0022-15/Il/5/16/KM z 08 czerwca 2016 r. 

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania 

kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 201.:/ -

2020 z 13 października 2015 r. kontrolą objęto następujące obszary: 

Zgodność proiektu z RPO WM 2014-2020 {czy proiekt wpisuie się w cele Działania) 

Celem szczegółowym Działania 8.1 . RPO WM Aktyl11izacja zawodowa osób bezrobotnych przez 

PUP jest objęcie wsparciem osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 

tj. bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób o niskich 

kwalifikacjach i osób długotrwale bezrobotnych, by w konsekwencji udzielonego wsparcia 

znalazły zatrudnienie. W wyniku kontroli ustalono, że projekt wpisuje się w Cel szczegółowy 

1 Osi Priorytetowej VIII: ,,Wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako 

zagrożone dla rynku pracy". Grupa docelowa oraz typy operacji określone w ramach projektu 

pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim 

(I)" przyczyniają się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania oraz są zgodne z zapisami 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 
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Beneficjent we wniosku o dofinansowanie założył objęcie wsparciem 201 osób bezrobotnych 

w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowanych w PUP w Płońsku, dla których został ustalony I lub 

II profil pomocy. W skład zaplanowanej grupy docelowej wchodzą osoby będące w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, zwane grupami defaworyzowanymi, w tym: osoby w wieku 

powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby 

o niskich kwalifikacjach oraz kobiety. W toku czynności kontrolnych ustalono, że proces 

rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu dokonywany jest z zachowaniem 

bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie. 

W następstwie działań prowadzonych w ramach obszaru pn. Poprawno/;ć realizacji działań 

w zakresie informacji i promocji stwierdzono, że w treści ogłoszeń prasowych dot. projektu 

zawarto zapis zawężający grupę docelową do 3 grup defaworyzowanych. Tożsamą informację 

nt. grupy docelowej projektu stwierdzono również w ogłoszeniach na temat realizacj i projektu 

- w 2015 i w 2016 r. oraz ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach poszczególnych form 

wsparcia, zamieszczanych przez Beneficjenta na stronie internetowej PUP w Płońsku1 . Niemniej 

jednak powyższe nie miało wpływu na zrekrutowanie przez Beneficjenta wszystkich kategorii 

osób, wchodzących w skład grupy docelowej określonej w Szczegółowym Opisie Osi 

Pri01ytetowych Regionalnego Programu operacyjnego województwa mazo1,vieckiego na lata 

2014 - 2020. Na podstawie przekazanej przez Beneficjenta listy pn. Liczba osób bezrobotnych, 

w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w ramach projektu pn. Aktywizacja osób 

w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2015 -

04. 05.20162 ustalono, że we wskazanym przedziale czasowym w ramach projektu wsparciem 

objęto 136 osób, w tym: 53 osoby w wieku powyżej 50 roku życia (na 66 założonych we wniosku 

o dofinansowanie), 5 osób z niepełnosprawnością (na 7 założonych we wniosku 

o dofinansowanie) oraz 113 osób długotrwale bezrobotnych (założonych we wniosku 

o dofinansowanie). Ponadto w skład zrekrutowanej grupy uczestników projektu wchodzi 121 

osób o niskich kwalifikacjach oraz 60 kobiet. Zgodnie z oświadczeniem Koordynatora projektu -

p. - złożonym w Protokole wyjaśnień z 10 maja 2016 r. Beneficjent zapewnia 

równość szans dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich 

potrzeby na etapie rekrutacji do projektu. Siedziba PUP w Płońsku jest architektonicznie 

dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj. posiada podjazd dla osób 

niepełnosprawnych oraz odpowiednio dostosowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

znajdujące się na parterze budynku oraz miejsca siedzące w obrębie całego urzędu. Obsługa osób 

1 Szczegółowy opis ustalenia zawarto w obszarze: Poprawność realizacji dzia/a,i w zakresie informacji i promocji. 
2 Przekazane podczas kontroli na miejscu listy uczestników projektu obrazują stan na 04 maja 2016 r. z uwagi na 
fakt, że Beneficjent sporządził je niezwłocznie po otrzymaniu Informacji o kontroli. Czynności kontrolne na miejscu 
rozpoczęły się 09 maja 2016 r. 
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z niepełnosprawnościami odbywa się na parterze budynku. Urząd posiada również videotłumacz 

języka migowego. Plakaty promujące projekt rozmieszczone są na parterze budynku 
w widocznym miejscu. 

Dostarczenie wspólfina11sowanycl1 towarów i usług zgodnie z warunkami umów z wykonawcą 
Wniosek o dofinansowanie projektu nie zakłada zakupu towarów, natomiast w ramach projektu 
zakupiono usługi szkoleniowe. Organizowane w projekcie szkolenia mają charakter szkoleń 
indywidualnych, a ich realizację Beneficjent powierzył podmiotom zewnętrznym. Zgodnie 

z przekazaną przez Beneficjenta listą pn. Liczba osób bezrobotnych, skierowanych na szkolenia 
w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy 
w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2015 r. - 04.05.2016 r. we wskazanym okresie 
w szkoleniach wzięło udział 15 osób3• Weryfikacji poddano dokumentację szkoleniową dot. 
dwóch uczestników projektu, których wybrano losowo z ww. listy. Kontroli poddano organizację 

oraz przebieg: 

- ,,Szkolenia okresowego dla kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami, dla 

których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D, Dl, Dl+E, D+E", 

organizowanego na podstawie umowy nr UmS:zJ15/0049 z 08 września 2015 r. zawartej 

pomiędzy Beneficjentem a Ligą Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego 

Kierowców; 

- szkolenia pn. ,,Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metoda MAG-135", 

organizowanego na podstawie umowy nr UmS:zJ16/001 l z 08 marca 2016 r. zawartej 

pomiędzy Beneficjentem a Mazowieckiem Ośrodkiem Badawczo-Innowacyjno

Szkoleniowym SPA W ALNIK Sp. z o.o. 

Odbiór usług nastąpił na podstawie protokołów odbioru zadania. W obydwu przypadkach po 
analizie przeprowadzonego szkolenia Zamawiający uznał, że przedmiot zamówienia został 
wykonany przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z warunkami określonymi 

w umowach zawartych z instytucjami szkoleniowymi. Poddana kontroli dokumentacja 

potwierdziła powyższe ustalenia. 

Prawidłowość roz/icze1i finansowych (w tym: sprawdzenie czy llie występuie uzasadnione 

podeirzenie podwóinego finansowania w ramach RPO WM 2014-2020 oraz PROW 2014-2020 
lub PO RYBY 2014-2020) oraz sprawdzenie zgodności wydatków z przepisami kraiowymi 

i 1miinymi) 

Do dnia kontroli Beneficjent złożył do IP dwa wnioski o płatność: 

3 Na dzień rozpoczęcia kontroli organizowane w 20 I 6 r. szkolenia były trakcie realizacji. 
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....... 

• za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na kwotę 1 826152,16 zł, zaakceptowany 

15 kwietnia 2016 r., 

• za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. na kwotę 70 212,05 zł, niezaakceptowany 

do dnia kontroli. 

Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr RPMA.08.0l.00-14-0022/15-001 za okres 

od O I.O 1.2015 r. do 31. I 2.20 I 5 r., który Beneficjent złożył do IP 24 marca 20 I 6 r. poprzez 

SL2014. Weryfikacją objęto dokumenty finansowo - księgowe wykazane w Zestawieniu 

dokumentów potwierdzających poniesione wydatki: 

- w ramach Zadania 3 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w pozycjach: 1-32, na łączną kwotę 672 000,00 zł, co stanowi I 00% wydatków 

rozliczonych w ramach zadania; 

- w ramach Zadania 4 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w pozycjach: 33-69 

na łączną kwotę l 134 000,00 zł, co stanowi I 00% wydatków rozliczonych w ramach 

zadania; 

- w ramach Zadania 5 Szkolenia w pozycjach: 70-78, na łączną kwotę 13 571,68 zł, 

co stanowi 67,35% wydatków rozliczonych w ramach zadania. 

Wydatki rozliczone na podstawie wybranej do kontroli dokumentacji przekraczały 10% z każdej 

określonej kategorii wydatków. 

Kontroli poddano dokumenty finansowo - księgowe na łączną kwotę 1 819 57 I ,68 zł, co stanowi 

99,64% środków rozliczonych do dnia kontroli oraz 51 ,61 % ogólnej wartości projektu. 

W przedstawionej do wglądu dokumentacji finansowo-księgowej znajdowały się oryginały 

dokumentów księgowych, poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków ujętych 

we wniosku o płatność. Dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzających 

wydatki objęte wnioskiem o płatność wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta 

dokumentów. 

Analiza materiału finansowo-księgowego wykazała, że dokumenty zostały opisane zgodnie 

z Wytycznymi programowymi w zakresie kwal(fikowalności wydatków o~jętych dofinansowaniem 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 

2014-2020 z sierpnia 2015 r., tj.: posiadały zapis „ Wydatek współfinansowany przez Unię 

Europejską ze .frodków Europejskiego Fund-uszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz z budżetu państwa (nie potrzebne skreślić) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020", pieczęć informującą, 

że wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., oraz numer 

z ewidencji księgowej. Dowody księgowe zawierały opis w formie odrębnego dokumentu 

na stałe połączonego z dowodem księgowym. Na weryfikowanych dokumentach nie stwierdzono 
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wystąpienia adnotacji wskazującej, że dany wydatek został przedstawiony do refundacji 

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

Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu. 

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono przypadki przeksięgowań do projektu wydatków 

poniesionych z Funduszu Pracy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. 

Do kwestii realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zadań 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie 

Ministerstwo Rozwoju) ustosunkowało się pismem znak: DZF.IX.8620.67.JO.2015. l 

z 08 czerwca 2015 r. Zgodnie z ww. pismem powiatowe urzędu pracy od początku 2015 roku 

realizują na rzecz osób bezrobotnych działania aktywizacyjne ze środków przekazywanych przez 

dysponenta Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Jednocześnie rozdział 3.5 

pkt 6 Wytycznych w zakresie realizacji projektów .finansowanych ze środków Funduszu Pracy 

w ramach programów operacyjnych w:,póffinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

na lata 2014 -2020 wskazuje na możliwość ponoszenia wydatków w ramach projektu przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Podjęcie przedmiotowej decyzji pociąga jednak 

za sobą konieczność dokonania po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i otrzymaniu 

środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z EFS odpowiedniego 

przeksięgowania uprzednio poniesionych wydatków, o czym tut. Urząd poinformował powiatowe 

urzędy pracy pismem znak: EFS.II.0716-25-1/15/AG z 16 czerwca 2015 r. Beneficjent skorzystał 

z ww. możliwości dokonując przeksięgowań na konto projektu 5 stanowisk pracy utworzonych 

w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego, które pierwotnie zostały sfinansowane z Funduszu Pracy. Przeksięgowania 

dokonano 30 listopada 2015 r., tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie, które miało miejsce 

02 listopada 2015 r. W wyniku analizy dokumentów finansowo-księgowych wykazanych 

w Postępie finansowym wybranego do kontroli wniosku o płatność za okres od O 1 stycznia 2015 

r. do 31 grudnia 2015 r. stwierdzono, że przeksięgowane wydatki poniesione przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie projektu są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z I O kwietnia 2015 r. i Wytycznymi 

programowymi w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

z sierpnia 2015 r. oraz odpowiadają założeniom zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
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Beneficjent nie jest podatnikiem V AT. Podatek V AT w ramach projektu jest kwalifikowalny, 

a Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odliczenia. 

Na podstawie okazanej dokumentacji oraz oświadczenia złożonego w Protokole wyjaśnień 

nr 1/II/UDA-RPMA.08.0l.00-14-0022/15-00 z 10 maja 2016 r. przez p. · 

ustalono, że jednostka nie finansuje zwykłej działalności w ramach projektu oraz że środki 

przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu. 

W projekcie nie występują: wydatki objęte cross-financingiem, wydatki przeznaczone na zakup 

środków trwałych, wkład własny, koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem, koszty bezpośrednie 

rozliczane na podstawie stawek jednostkowych ani koszty pośrednie. 

Zgodność rea/izacii proiektu z aktualnym harmonogramem i aktualnym wnioskiem 

o dofinansowanie projektu 

Poprawność realizacji projektu sprawdzono w oparciu o zapisy aktualnego na dzień rozpoczęcia 

kontroli wniosku o dofinansowanie zaakceptowanego przez IP 07 grudnia 2015 r., w stosunku do 

działań podejmowanych przez Beneficjenta w okresie od początku realizacji projektu, tj. od 01 

stycznia 2015 r., do dnia kontroli, tj. do 09 maja 2016 r. Projekt skierowany jest do 201 osób 

należących do grup defaworyzowanych (91 kobiet i 11 O mężczyzn), zarejestrowanych w PUP 

w Płońsku, dla których został ustalony I i II profil pomocy. Analizie poddano dokumentację 

uczestników projektu wybranych losowo z przekazanych przez Beneficjenta list osób biorących 

udział w poszczególnych fo1mach wsparcia: 

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent zaplanował udzielić dotacji 58 osobom 

(33 os. w 2015 r., 25 os. w 2016 r.). Na podstawie przekazanej przez Beneficjenta listy pn. Liczba 

osób bezrobotnych, którym przyznano .frodki na poąjęcie działalności gospodarczej w ramach 

projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie 

płońskim (I) w okresie 01.01.2015 - 04.05.2016, ustalono, że w ww. okresie sprawozdawczym 

w ramach projektu wsparciem objęto 38 osób (32 os. w 2015 r., 6 os. w 2016 r.) 

Poprawność udzielania przedmiotowej formy wsparcia sprawdzono na podstawie weryfikacji 

dokumentacji dotyczącej dwóch uczestników projektu wybranych losowo z ww. listy, w tym 

zapisy: 

Umowy nr 29/RPO/2015 z 23 listopada 2015 r. zwartej pomiędzy Beneficjentem a Panem 

, na podstawie której PUP w Płońsku przyznał, a osoba 

bezrobotna otrzymała środki pieniężne w kwocie 21 000,00 zł na podjęcie działalności 

gospodarczej o profilu usługowym w zakresie: działalności fotograficzne; 
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Umowy nr 5/RPO/2016 z 4 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a Panem 

. na podstawie której PUP w Płońsku przyznał, a osoba bezrobotna 

otrzymała środki pieniężne w kwocie 21 000,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej 

o profilu usługowym w zakresie: pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie 

indziej nie sklasyfikowane, pozostałe roboty budowlane wykończeniowe. 

• Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 

W ramach Zadania nr 4 zaplanowano, że wsparciem w drodze refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowisk pracy zostanie objętych 95 osób (56 os. w 2015 r., 39 os. w 2016 r.). 

Na podstawie przekazanej przez Beneficjenta listy pn. Liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych 

w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja 

osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 

O I. O 1. 20 I 5 - 04. 05.2016 ustalono, że we wskazanym okresie sprawozdawczym z przedmiotowej 

formy wsparcia skorzystało 61 osób (54 os. w 2015 r., 7 os. w 2016 r.). 

Analizie poddano dokumentację dotyczącą dwóch pracodawców losowo wybranych z okazanego 

przez Beneficjenta Rejestru złożonych wniosków i zawartych umów z podmiotami prowadzącymi 

działalność gospodarczą o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych za 2015 r., w tym zapisy: 

- Umowy Nr 83/RPO/2015 z 23 listopada 2015 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem 

a . której 

przedmiotem była refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia jednego nowego 

stanowiska pracy dla skierowanego przez urząd bezrobotnego (p. 

do kwoty 21 000,00 zł; 

_v) 

Umowy Nr 49/RPO/2015 z 21 września 2015 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem 

a1 , której 

przedmiotem była refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia czterech nowych 

stanowisk pracy dla skierowanych przez urząd bezrobotnych (p. I 

p. . , p. 1 1, p. ) do kwoty 84 000,00 zł. 

• Szkolenie indywidualne 

Według zapisów wniosku o dofinansowanie w ramach projektu założono przeszkolenie 20 osób 

( l O os. w 2015 r., 1 O os. w 2016 r.). Zgodnie z przekazaną przez Beneficjenta l istą pn. Liczba 

osób bezrobotnych, skierowanych na szkolenia -i,v ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 

30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2015 -

04.05.2016 we wskazanym okresie udział w szkoleniu wzięło 15 osób (10 os. w 2015 r., 5 os. 
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w 2016 r.4). Dobór szkoleń wynikał z zapotrzebowania pracodawców na lokalnym rynku pracy 

oraz uwzględniał potrzeby zmian/podniesienia kompetencji osób bezrobotnych. Szkolenia miały 

charakter szkoleń indywidualnych. 

Weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą dwóch osób wybranych losowo z ww. listy 

uczestników projektu, w tym zapisy: 

- Umowy nr UmSz/15/0049 z 08 września 2015 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a Ligą 

Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, na podstawie której 

Organizator zobowiązał się do przeprowadzenia szkolenia indywidualnego pn. ,,Szkolenie 

okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami, dla których 

wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D, Dl, Dl+E, D+E", dla jednej osoby 

bezrobotnej (p. .); 

- Umowy nr UmSz/16/0011 z 08 marca 2016 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem 

a Mazowieckim Ośrodkiem Badawczo-Innowacyjno-Szkoleniowym SPA W ALNIK 

Sp. z o.o., na podstawie której Organizator zobowiązał się do przeprowadzenia szkolenia 

indywidualnego pn. ,,Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metoda MAG-135" 

dla jednej osoby bezrobotnej (p. _ ). 

• Prace interwencyjne 

Według zapisów wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent założył, że skieruje do pracy 

w ramach prac interwencyjnych 20 osób bezrobotnych (forma wsparcia udzielana wyłącznie 

w 2016 r.). Zgodnie z przekazaną przez Beneficjenta listą pn. Liczba osób skierowanych do 

odbycia prac interwencyjnych w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat ; powyżej 

pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w oh·esie 01.01.2016 r. - 04.05.2016 r. 

w ramach ww. formy wsparcia w podanym okresie sprawozdawczym zatrudnienie znalazło 15 

osób. 

Weryfikacji poddano sposób zatrudnienia dwóch osób, losowo wybranych z ww. listy, w tym 

zapisy: 

- Umowy nr 01 /16 z 19 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a pracodawcą -

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Raciążu, ul. Wolności 34, 09-140 

Raciąż, której przedmiotem było zatrudnienie 4 osób bezrobotnych w ramach prac 

interwencyjnych (kontroli poddano zatrudnienie p. J w pełnym 

wymiarze czasu pracy, w okresie od 2 I stycznia 2016 r. do 20 lipca 2016 r. (6 miesięcy) 

na stanowisku: opiekunka domowa; 

4 Na dzień rozpoczęcia kontroli organizowane w 2016 r. szkolenia były w trakcie realizacj i. 
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- Umowy nr 53/2016 z 12 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a pracodawcą 

- Urzędem Gminy w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, której 

przedmiotem było zatrudnienie 8 osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych 

(kontroli poddano zatrudnienie p. > ), w pełnym wymiarze czasu 

pracy, w okresie od 14 kwietnia 2016 r. do 13 października 2016 r. (6 miesięcy) na 

stanowisku: robotnik gospodarczy. W dokumentacji znajdował się także Aneks nr 1 z 19 

kwietnia 2016 r. do umowy nr 53/2016 r. zmieniający termin odbywania stażu l osoby na 

okres: od 21 kwietnia 2016 r. do 20 października 2016 r. 

• Staże 

Według zapisów wniosku o dofinansowanie w ramach projektu założono organizację staży dla 8 

osób (forma wsparcia udzielana wyłącznie w 2016 r.). Zgodnie z przekazaną przez Beneficjenta 

listą pn. Liczba osób bezrobotnych, skierowanych do odbycia stażu w ramach projektu 

pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) 

w okresie 01.01.2016 r. - 04.05.2016 r. we wskazanym okresie sprawozdawczym na staż 

skierowano 7 osób. 

Weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą 2 osób, losowo wybranych z ww. listy, w tym 

zapisy: 

- Umowy nr UmSTAZ/16/0034 z 02 marca 2016 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem 

a organizatorem stażu - Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. H. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, 

której przedmiotem było zorganizowanie stażu dla p. na stanowisku: 

pomoc kuchenna, w okresie od 03 marca 2016 r. do 02 września 20 I 6 r.; 

- Umowy nr UmST AZ/16/0021 z 19 lutego 2016 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem 

a organizatorem stażu - 1 

, której przedmiotem było zorganizowanie stażu dla p. 1 

_____ 0 ) na stanowisku: malarz budowlany, w okresie od 22 lutego 2016 r. do 19 

sierpnia 20 16 r. 

• Pośrednictwo pracy 

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent zaplanował udzielić wsparcia w postaci 

pośrednictwa pracy 123 osobom bezrobotnym (56 os. w 2015 r., 67 os. 2016 r.). Na podstawie 

przekazanej przez Beneficjenta listy pn. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych, objętych wsparciem w ramach projektu pn. Aktywfaacja osób w wieku 30 lat 

i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2015 - 04.05.2016, 

ustalono, że w ww. okresie pośrednictwem pracy objęto 83 osoby (54 osoby w 20 J 5 r., 29 os. 

w 2016 r.). 
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• Poradnictwo zawodowe 

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie wszyscy uczestnicy projektu (201 osób, w tym: 

99 os. w 2015 r., 102 os. w 2016 r.) zostaną objęci poradnictwem zawodowym mającym na celu 

określenie predyspozycji, potrzeb zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się po rynku 

pracy oraz podejmowania zatrudnienia. Na podstawie przekazanej przez Beneficjenta listy 

pn. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w ramach 

projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie 

płońskim (I) w okresie 01.01.2015 - 04.05.2016 ustalono, że ww. okresie doradztwa udzielono 

136 osobom (96 os. w 2015 r., 40 os. w 2016 r. ). 

Reasumując, w wyniku czynności kontrolnych ustalono, że realizacja projektu odbywa się 

zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu oraz według zapisów obowiązującego na dzień 

kontroli wniosku o dofinansowanie z wyjątkiem liczby osób objętych wsparciem w 2015 r., tj.: 

liczby przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek 

o dofinansowanie zakładał przyznanie dotacji 33 osobom, podczas gdy wsparcia 

udzielono 32 osobom); 

liczby osób, które otrzymają zatrudnienie w wyniku refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy (zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie 

zatrudnienie w wyniku realizacji przedmiotowej formy wsparcia powinno otrzymać 56 

osób, podczas gdy ze wsparcia skorzystały 54 osoby); 

liczby osób, które skorzystały z pośrednictwa pracy (zgodnie z założeniami wniosku 

o dofinansowanie pośrednictwo pracy powinno zostać udzielone 56 osobom, podczas gdy 

wsparciem objęto 54 osoby); 

liczby osób objętych poradnictwem zawodowym (zgodnie z założeniami wniosku 

o dofinansowanie doradztwo powinno zostać udzielone 99 osobom, podczas gdy 

wsparciem objęto 96 osób). 

W następstwie stwierdzonych w wyniku kontroli rozbieżności pismem znak: WKE.IJ.6073/1-

0022-15/II/5/16/KM z 08 czerwca 2016 r. wystąpiono do Beneficjenta o złożenie wyjaśnień. 

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta przekazanym w piśmie znak: OA.0910.6.KK.2016 z 15 

czerwca 2016 r. ww. rozbieżności wynikają z problemu z rekrutacją uczestników, które z kolei 

wynikały z warunków lokalnego rynku pracy. Ostatecznie w 20 I 5 r. do projektu zrekrutowano 96 

osób na 99 założonych we wniosku o dofinansowanie. W trakcie projektu wystąpiły problemy 

z realizacją zadania: wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, gdyż zainteresowanie 

pracodawców tą formą aktywizacji zawodowej zaplanowanej dla uczestników projektu było 

niewystarczające. Problemy wystąpiły również przy udzielaniu bezrobotnym jednorazowo 

środków na podjęcie działalności gospodarczej - niektóre wnioski potencjalnych uczestników 
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projektu nie rokowały powodzenia na rynku pracy, wobec powyższego urząd nie mógł udzielić 

zaplanowanej liczby dotacji. W dniu 30 maja 2016 r., pismem znak: CAZ.4231.2.15.AP.2016 

z 24 maja 2016 r. Beneficjent złożył poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu, który 

zawiera uaktualnione dane dot. liczby uczestników objętych wsparciem w 2015 r. Ww. wniosek 

został zaakceptowany przez IP 20 czerwca 2016 r. W związku z wyjaśnieniami Beneficjenta oraz 

podjętymi działaniami naprawczymi nie stwierdzono uchybienia w zakresie realizacji projektu 

w przedmiotowym obszarze. 

Wervfikacia dokumentacji potwierdzaittcei osiągnięcie wskaźników produktu/rezultatu 

Beneficjent monitoruje stopień osiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie 

wskaźników produktu i rezultatu oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020 z 22 kwietnia 2015 r. Informacje nt. stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

oraz dane dotyczące postępu rzeczowego realizacji projektu przekazywane są we wnioskach 

o płatność składanych do IP poprzez SL2014. Do wniosków o płatność Beneficjent składa 

załączniki: 

- Monitoring dotyczący białych i zielonych miejsc pracy w ramach RPO WM 2014-2020 

(Załącznik nr 2), 

- Monitoring dotyczący obszarów wiejskich w ramach RPO WM 2014-2020 (Załącznik 

nr 3). 

Ponadto Beneficjent prowadzi rejestr uczestników projektu korzystających z poszczególnych 

fonn wsparcia z podziałem na 2015 i 2016 r., z wyszczególnieniem osób z niepełnosprawnością, 

osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach. 

Do kontroli przekazano: 

- listę pn. Liczba osób bezrobotnych, którym przyznano frodki na podjęcie dzialalno.fri 

gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej 

pozostąjących bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2015 - 04.05.2016, 

- listę pn. Liczba osób bezrobotnych, któ1ym przyznano środki na podjęcie dzialalno.fri 

gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej 

pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015, 

- listę pn. Liczba osób bezrobotnych, którym przyznano środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizac;ja osób w wieku 30 lat i powyżej 

pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2016 - 04.05.2016, 
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- listę pn. Liczba osób bezrobotnych, skierowanych na szkolenia w ramach projektu 

pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie 

płońskim (I) w okresie 01.01.2015 - 04.05.2016, 

- listę pn. Liczba osób bezrobotnych, skierowanych na szkolenia w ramach projektu 

pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie 

plolzskim (I) w okresie 01.01.2015-31.12.2015, 

- listę pn. Liczba osób bezrobotnych. skierowanych na szkolenia w ramach projektu 

pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie 

płońskim (I) w okresie 01.01.2016 - 04.05.2016, 

- listę pn. Liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych w ramach doposażonego lub 

wyposażonego stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat 

i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie O 1.OJ.2015 -

04. 05.2016, 

- listę pn. Liczba osób bezrobotnych. zatrudnionych w ramach doposażonego lub 

wyposażonego stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat 

i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2015 -

31.12.2015, 

- listę pn. Liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych w ramach doposażonego lub 

wyposażonego stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat 

i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2016 -

04. 05.2016, 

- listę pn. Liczba osób bezrobotnych, skierowanych do dobycia stażu w ramach projektu 

pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie 

płońskim (I) w okresie 01.01.2016 - 04.05.2016, 

- listę pn. Liczba osób bezrobotnych, skierowanych do odbycia prac interwencyjnych 

w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez 

pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2016- 04.05.2016, 

- oraz zbiorczą listę pn. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 

objętych wsparciem w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej 

pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2015 - 04.05.2016. 

Dane dot. uczestników projektu gromadzone są w SL2014. 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 201 osób bezrobotnych (91 kobiet i 11 O mężczyzn) w wieku 

30 lat i powyżej, dla których ustalono I lub II profil pomocy, w tym: 66 osób w wieku powyżej 

50 roku życia, 7 osób z niepełnosprawnością oraz 135 osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto 

we wskaźnikach określonych we wniosku o dofinansowanie założono, że wsparciem w ramach 
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projektu zostaną objęte 22 osoby o niskich kwalifikacjach. Do 04 maja 2016 r.5 w ramach 

projektu Beneficjent objął wsparciem 136 osób bezrobotnych (60 kobiet i 76 mężczyzn). Stopień 

osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników produktu kształtuje się następująco6 : 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w ramach programu 

wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 135 osób, osiągnięto: 113 osób; 

Liczba osób z niepełno.sprawnościami objętych W!Jparciem w programie - wartość 

docelową wskaźnika określono na poziomie 7 osób, osiągnięto: 5 osób; 

- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w ramach programu - wartość 

docelową wskaźnika określono na poziomie 66 osób, osiągnięto: 53 osób; 

Liczba osób o niskich kwaf[fikacjach objętych wsparciem w ramach programu - wartość 

docelową wskaźnika Beneficjent określił na poziomie 22 osób, osiągnięto: 121 osób; 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

w programie - wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 58 osób, osiągnięto: 

38 osób. 

Ustaleń dokonano na podstawie sporządzonych przez Beneficjenta list uczestników projektu. 

Weryfikacja wybranej do kontroli próby dokumentów dot. poszczególnych form wsparcia, 

opisanej w obszarze pn. Zgodność realizacji projektu z aktualnym harmonogramem i aktualnym 

wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz analiza wybranej do kontroli próby dokumentów dot. 

uczestników projektu, opisanej w obszarze pn. Kwalffikowalno.~ć uczestników projektu oraz 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, potwierdza realizację wskaźników produktu. 

Jednocześnie biorąc pod uwagę postęp realizacji projektu mierzony od początku realizacji 

projektu, tj. od Ol stycznia 2015 r., do 04 maja 2016 r., zgodnie z którym: Af (; t ltKP/~ 

- w ramach Zadania 1 z pośrednictwa pracy skorzystało 83 osoby, co stanowi --4-~/o 

wartości założonych w projekcie (123 osoby); 

- w ramach Zadania 2 poradnictwem zawodowym objęto 136 osób, co stanowi 67,66% 

wartości założonych w projekcie (201 osób); 

- w ramach Zadania 3 jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 

udzielono 38 osobom, co stanowi 65,52% wartości założonych w projekcie (58 osób); 

- w ramach Zadania 4 zatrudnienie w wyniku refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy otrzymało 61 osób, co stanowi 64,21 % wartości 

założonych w projekcie (95 osób); 

5 Przekazana podczas kontroli na miejscu lista uczestników projektu obrazuje stan na 04 maja 2016 r. z uwagi na 
fakt, że Beneficjent sporządził ją niezwłocznie po otrzymaniu Informacji o kontroli. Czynności kontrolne na miejscu 
rozpoczęły się 09 maja 2016 r. 
6 Stan na: 04 maja 2016 r. 
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- w ramach Zadania 5 na szkolenia skierowano 15 osób, co stanowi 75% wartości 

założonych w projekcie (20 osób); 

- w ramach Zadania 6 do zatrudnienie w ramach Prac interwencyjnych uzyskało 15 osób, 
co stanowi 75% wartości założonych w projekcie (20 osób); 

- w ramach Zadania 7 na staż skierowano 7 osób, co stanowi 87,5% wartości założonych 
w projekcie (8 osób) 

nie stwierdzono ryzyka niezrealizowania założeń projektu. 

Wervfikacia zgodności dalłyclt przekaza11ycl, we wniosku o płatność w części dotyczącei 

postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacią dotyczącą rea/izacii projektu 
otrzymaną w siedzibie Beneficienta oraz z ustalonym rzeczywistym zaawansowaniem 
rzeczowym w realizacii proiektu, w tvm usta/011vm w toku oględzin 

Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu 

rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta 

sprawdzono na podstawie weryfikacji opisu Zadania 4 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy, zawartego w części dotyczącej Postępu rzeczowego wybranego do kontroli wniosku 
o płatność nr RPMA.08.0l .00-14-0022/ 15-001 za okres od O 1.01.2015 do 31.12.2015 r. 
Zgodnie z zapisami zadania w ww. okresie sprawozdawczym Beneficjent zawarł 

z przedsiębiorcami 37 umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy, w ramach których utworzono 54 stanowiska pracy. Na refundowane stanowiska pracy 

skierowano 24 kobiety i 30 mężczyzn, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością. Dokonano 

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 54 stanowisk pracy w wysokości 21 000,00 zł 

za jedno stanowisko. 5 stanowisk pracy pierwotnie sfinansowanych z Funduszu Pracy zostało 
przeksięgowanych na konto projektu. W ramach realizacj i zadania utworzono 9 białych 

i 1 zielone stanowisko pracy. Na podstawie: 

listy pn. Liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych w ramach doposażonego lub 

wyposażonego stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat 

i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01 .2015 -

04. 05.2016, 

- Rejestru złożonych wniosków i zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność 

gospodarczą o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych w 2015 r. oraz 

- dokumentacji finansowo-księgowej wykazanej w Postępie finansowym poddanego 

kontroli wniosku o płatność 
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ustalono, że zapisy postępu rzeczowego w zakresie Zadania 4 Wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy odpowiadają faktycznej realizacji projektu. 

Kwali(ikowalność uczestników proiektu or<lz prawidłowość przetwarwnia danych osobowych 

K walifikowalność uczestników projektu sprawdzono na próbie 25 osób, co stanowi 12,44% 

grupy docelowej projektu (201 osób) oraz 18,38% osób zrekrutowanych do projektu do 04 maja 

2016 r. (136 osób). W skład wybranej do kontroli kwalifikowalności próby uczestników projektu 

wchodzi 13 osób korzystających z form wsparcia, których dokumentację sprawdzono w wyniku 

niniejszej kontroli, oraz 12 uczestników projektu, których skierowano do odbycia szkoleń. 

Zweryfikowane pod względem kwalifikowalności w projekcie osoby zostały wymienione 

w Załączniku do Informacji pokontrolnej. 

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu, w tym 

m.in.: 

- kwestionariusze osobowe, 

- karty rejestracyjne bezrobotnych, 

- oświadczenia uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych, zgodne 

z Załącznikiem nr 7 do umowy o dofinansowanie, 

- wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku w ramach projektu, 

- oświadczenia o przynależności do grup defaworyzowanych, 

- deklaracje udziału w projekcie, 

- listy uczestników projektu objętych poszczególnymi rodzajami wsparcia. 

Na podstawie analizy ww. dokumentów ustalono, że poddani kontroli uczestnicy spełniają 

kryteria kwalifikowalności opisane we wniosku o dofinansowanie oraz w Szczegółowym Opisie 

Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020, tj. w dniu przystąpienia do projektu byli 

osobami w wieku 30 lat i powyżej , zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku 

jako osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy. 

Na podstawie okazanej do kontroli dokumentacji ustalono, że rekrutacja uczestników do projektu 

odbywa się na podstawie informacji zawartych w systemie teleinformatycznym Syriusz 

z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz treści złożonych przez bezrobotnych 

oświadczeń. W Protokole wyjaśnień nr 2/II/UDA-RPMA.08.0l.00-14-0022/15-00 z 10 maja 

2016 r. Beneficjent oświadczył, że dokonuje rekrutacji uczestników projektu w sposób 

przejrzysty i zapewniający równy dostęp do projektu zarówno kobietom jak i mężczyznom oraz 

osobom z niepełnosprawnościami. Analiza zrekrutowanej do 04 maja 2016 r. grupy docelowej 

potwierdziła oświadczenie Beneficjanta. Osoby korzystające ze wsparcia w postaci staży, które 
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były przedmiotem wizyty monitoringowej przeprowadzonej 30 marca 20 I 6 r., znajdują się na 

liście osób zakwalifikowanych do projektu. 

Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych z 22 kwietnia 2015 r., Wytycznymi w zakresie 

kwaftfikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

z 10 kwietnia 2015 r. oraz Wytycznymi programowymi w zakresie kwaftfikowalności wydatków 

objętych do.finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 z sierpnia 2015 r. W wyniku analizy dokumentacji dot. 17 

uczestników projektu wybranych losowo z grupy 25 osób zweryfikowanych pod względem 

kwalifikowalności w projekcie, ustalono, że dane uczestników zbierane w formie papierowej są 

zgodne z danymi zawartymi w SL2014. Na podstawie oświadczenia Beneficjenta zawartego 

w Protokole wyjaśnień nr 3/II/UDA-RPMA.08.0l.01-14-0022/15-00 z 10 maja 2016 r. ustalono, 

że dane osobowe w ramach projektu przetwarzane są wyłącznie w celu aplikowania o środki 

unijne i realizacji projektów, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań info1macyjno-promocyjnych w ramach RPO WM. Beneficjent 

realizuje obowiązek infonnacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane w ramach projektu, 

odbierając od uczestników oraz przechowując w swojej siedzibie Oświadczenia, zgodne 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie. Ustalenia dokonano 

w wyniku weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej dot. 25 uczestników projektu poddanych 

kontroli kwalifikowalności, w której znajdowały się Oświadczenia uczestników projektu dot. 

przetwarzania danych osobowych w ramach projektu. 

Pracownicy PUP w Płońsku realizujący poszczególne fonny wsparcia posiadają ważne imienne 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Beneficjent prowadzi 

i okazał do kontroli Rejestr upoważnień do projektu pn. .,Aktyrvizacja osób bezrobotnych 

w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez zatrudnienia w powiecie płońskim (!)" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Jak wynika z oświadczenia złożonego w treści Protokołu wyjaśnień nr 3/II/UDA-RPMA. 

08.0l.01-14-0022/15-00 z 10 maja 2016 r. Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych 

osobowych uczestników projektu innym podmiotom. 

Beneficjent posiada i okazał do wglądu: Politykę bezpieczeństwa w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Płońsku, Instrukcję zarzqdzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 

osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pl011sku oraz Instrukcję postępowania w :.iytuacji 

naruszenia ochrony danych osobowych w P01,11iatowym Urzędzie Pracy w Płońsku. 
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Poprawność udzielania pomocv publicznei/pomocv de minimis 

Beneficjent w ramach kontrolowanego projektu udzielił pomocy publicznej na zasadach pomocy 

de minimis osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku, 

którym udzielono wsparcia w postaci przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności 

gospodarczej oraz pracodawcom, którzy otrzymali wsparcie w formie doposażenia lub 

wyposażenia stanowiska pracy. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że od początku 

realizacji projektu, tj. od 01 stycznia 2015 r., do 04 maja 2016 r.7 Beneficjent przyznał dotacje 38 

osobom. Kontroli poddano dokumentację dot. dwóch osób: p . . i p . . 

. , losowo wybranych z przekazanej przez Beneficjenta listy pn. Liczba osób bezrobotnych, 

którym przyznano jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach 

projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozoslajqcych bez pracy w powiecie 

płońskim (I) w okresie 01.01.2015 - 04.05.2016. 

W wyniku kontroli prawidłowości udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowisk pracy utworzonych dla skierowanych bezrobotnych ustalono, że do 04 maja 2016 r. 8 

w ramach ww. formy wsparcia zatrudnienie podjęło 61 osób. Do kontroli wybrano dokumentację 

dot. dwóch pracodawców: 

N • oraz '
9

, wybranych losowo z Rejestru złożonych 

wniosków i zawarlych umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą o refundację 

z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych 

bezrobotnych za 2015 r. 

Na podstawie poddanej kontroli próby dokumentacji stwierdzono, że ww. uczestnicy projektu 

oraz pracodawcy spełniali przesłanki uzyskania pomocy publicznej i nie prowadzili działalności 

w sektorze wykluczonym ze wsparcia, a Beneficjent, jako podmiot udzielający pomocy 

publicznej de minimis, posiada złożone przez beneficjentów pomocy publicznej formularze 

informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodne ze wzorem 

stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 201 O r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 

z 20 l O r. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.). Ponadto do wglądu okazano zaświadczenia o pomocy 

de minimis wydane ww. bezrobotnym oraz pracodawcom w dniu udzielonej pomocy, zgodne 

7 Przekazane podczas kontroli na miejscu listy uczestników projektu obrazują stan na 04 maja 2016 r. z uwagi na 
fakt, że Beneficjent sporządził je niezwłocznie po otrzymaniu Informacji o kontroli. Czynności kontrolne na miejscu 
rozpoczęły się 09 maja 2016 r. 
8 Przekazane podczas kontroli na miejscu listy uczestników projektu obrazują stan na 04 maja 2016 r. z uwagi na 
fakt, że Beneficjent sporządził je niezwłocznie po otrzymaniu Informacji o kontroli. Czynności kontrolne na miejscu 
rozpoczęły się 09 maja 2016 r. 
9 W okresie od dnia złożenia wniosku, tj. 13 sierpnia 2015 r., do podpisania umowy 21 września 2015 r. nastąpiła 
zmiana nazwy jednostki na: ' 
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z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de 

minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1983). 

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono wypełnienie przez Beneficjenta obowiązków 

sprawozdawczych związanych z udzieloną pomocą publiczną. Beneficjent przedstawił do wglądu 

dokumenty potwierdzające przekazanie sprawozdań o udzielonej pomocy do Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumenta (dalej: UOKiK) za pośrednictwem Starostwa Powiatowego 

w Płońsku, w których znajdowały się dane beneficjentów pomocy wybranych do kontroli. 

Weryfikowane sprawozdania przekazano w terminie 7 dni, tj. zgodnie z§ 6 ust. 2 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie .sprawozdań o udzielonej pomocy 

publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach 

przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora .finansów publicznych 

(Dz. U. 2014 r. poz. 1065, z późn. zm.) z wyjątkiem sprawozdania dotyczącego pomocy 

udzielonej p. _ któremu w ramach projektu przyznano dotację 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W omawianym przypadku sprawozdanie 

z udzielonej 23 listopada 2015 r. pomocy de minimis zostało przekazane do UOKiK 

03 grudnia 2015 r., tj. po upływie 10 dni od dnia udzielenia pomocy. 

Reasumując, na podstawie próby dokumentacji wybranej do kontroli ustalono, że pomoc 

de minimis została udzielona zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania 

z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 457 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1041) oraz aktów prawnych wykazanych 

w opisie niniejszego obszaru, jednakże z naruszeniem terminu przekazywania sprawozdań 

o udzielonej pomocy publicznej do UOKiK, które miało miejsce w jednym ww. przypadku. 

Poprawność rea/izacii dziala,i w wkresie informacii i promocii 

Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu sprawdzono na podstawie 

działań podejmowanych przez Beneficjenta w okresie od O I stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia 

kontroli, tj. do 09 maja 2016 r. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Beneficjent 

informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej poprzez: 

zamieszczenie na drzwiach Wt:iściowych budynku oraz na tablicach informacyjnych 

znajdujących się w siedzibie PUP w Płońsku plakatów informujących o realizacji projektu 

pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie 

pło11skim (I)"; 
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umieszczanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP w Płońsku oraz na stronie internetowej 

Urzędu www.pupplonsk.org.pl ogłoszeń infonnujących o naborze wniosków w ramach 

poszczególnych fonn wsparcia udzielanych w projekcie; 

zamieszczanie ogłoszeń o realizacji projektu pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat 

i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I)" w lokalnej prasie Płońszczak 

Press w wydaniach: nr 28 z 22 lipca 2015 r., nr 31 z 12 sierpnia 2015 r., nr 33 z 26 sierpnia 

2015 r., nr 35 z 09 września 2015 r., nr 17 z 27 kwietnia 2016 r. 

W wyniku czynności kontrolnych ww. działań stwierdzono, że ogłoszenia zamieszczone 

w lokalnej prasie Płońszczak Press zawierały nieprawidłową informację na temat grnpy 

docelowej projektu. Według tekstu ogłoszenia: 

,, Zgodnie z kryteriam; dostępu uczestnikami/czkam i projektu mogą być: 

- osoby w wieku 30 lat i powyżej pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Płońsku 

jako bezrobotne (należące do I lub li profilu pomocy), będące w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy, zwane grupami dejaworyzowanymi tj. 

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne. " 

Przedmiotowy zapis wyklucza możliwość ubiegania się o uczestnictwo w projekcie kobiet 

powyżej 30 a przed 50 rokiem życia nie będących osobami z niepełnosprawnościami, oraz nie 

będących osobami długotrwale bezrobotnymi, oraz kobiet i mężczyzn powyżej 30 a przed 50 

rokiem życia, będących osobami o niskich kwalifikacjach. Zapis zawężający grupę docelową do 

3 grup defaworyzowanych widnieje również w ogłoszeniach na temat realizacji projektu w 2015 

i w 2016 r. oraz ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach poszczególnych form wsparcia, 

zamieszczanych przez Beneficjenta na stronie internetowej PUP w Płońsku. Jednocześnie we 

wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy 

finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zatwierdzonym przez WUP w Warszawie 

07 grudnia 2015 r. Beneficjent prawidłowo opisał grupę docelową projektu, w skład której 

wchodzić będą : ,,( ... ) osoby w wieku 30 lat i powyżej, zgodnie z layterium „Projekt zakłada 

objęcie wsparciem osób w wieku 30 lat i powyżej''. Zgodnie z zapisami RPO WM będą to osoby 

pozostające bez pracy. zarejestrowane w urzędzie jako bezrobotne (z I i li profilem pomocy), 

będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwane grupami defaworyzowanymi tj.: 

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- osoby z niepełnosprawnością, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 
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- osoby o niskich kwal{fikacjach, 

- kobiety. 

W stosunku do zaistniałego, pismem znak: WKE.11.6073/1-0022-15/II/5/16/KM z 08 czerwca 

2016 r., wystąpiono do Beneficjenta o złożenie wyjaśnień. Zgodnie z treścią pisma znak: 

OA.0910.6.KK.2016 z 15 czerwca 2016 r.: ,,kryteria dostępu do projektu (zgodnie 

z dokumentacją naboru) stanowią, że projekt ma objąć w przypadku grup defaworyzowanych 

tj. osób powyżej 50 roku życia, osób niepeln05prawnych i osób długotrwale bezrobotnych liczbę 

osób w proporcji co na} mniej takiej samej jak proporcja liczebności danej podgrupy 

de.faworyzowanej zarejestrowanej w rejestrze PUP o I i Il profilu pomocy w stosunku do ogólnej 

liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych o I i Il profilu pomocy, wg stanu na ostatni dzień 

przedostatniego miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia naboru. Urząd w ramach projektu 

zaplanował objąć aktywizacją zawodową 201 osób bezrobotnych, w tym: 

--.. 66 osób powyżej 50 roku życia (zgodnie z proporcją 32,8%), 

7 osób niepełnosprawnych (zgodnie z proporcją 3, 43%), 

135 osób długotrwale bezrobotnych (zgodnie z proporcją 67%). 

Łączna liczba uczestników projektu już z tych trzech grup de.faworyzowanych stanowi 103, 23% 

ogółu uczestników (wymóg spełnienia kryterium dostępu do projektu). Zawężenie grupy 

docelowej wynikało więc ze struktury bezrobocia w powiecie płońskim ( ... ) Osoby o niskich 

k:waltfikacjach i kobiety były przyjmowane do projektu ale po :-.pełnieniu dodatkowego kryterium 

(i. były osobami po 50 roku życia, osobą długotrwale bezrobotną lub osobą 

z niepelnosprawnościq ". 

Wyjaśnienie Beneficjenta uznano za wystarczające. Kontrola wykazała, że zapis zawężający 

grupę docelową do 3 grup defaworyzowanych widniejący w ogłoszeniach prasowych oraz 

w ogłoszeniach na temat realizacji projektu w 2015 i w 2016 r. i ogłoszeniach o naborze 

wniosków w ramach poszczególnych form wsparcia zamieszczonych na stronie internetowej PUP 

w Płońsku nie miał wpływu na zrekrutowanie wszystkich kategorii osób, wchodzących w skład 

grupy docelowej określonej w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyinego Woiewództwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Na podstawie przekazanej 

przez Beneficjenta listy pn. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez 

pracy w powiecie płońskim (I) w okresie 01.01.2015 - 04.05.201610 ustalono, że we wskazanym 

przedziale czasowym w ramach projektu wsparciem objęto 136 osób, w tym: 53 osoby w wieku 

powyżej 50 roku życia, 5 osób z niepełnosprawnością oraz 113 osób długotrwale bezrobotnych. 

10 Przekazane podczas kontroli na miejscu listy uczestników projektu obrazują stan na 04 maja 2016 r. z uwagi na 
fakt, że Beneficjent sporządził je niezwłocznie po otrzymaniu Informacji o kontroli. Czynności kontrolne na miejscu 
rozpoczęły się 09 maja 2016 r. 
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Ponadto w skład zrekrutowanej grupy uczestników projektu wchodzi 121 osób o niskich 

kwalifikacjach oraz 60 kobiet. Mając na uwadze powyższe nie sformułowano uchybienia 

w przedmiotowym zakresie. 

Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, 

w tym z EFS w ramach RPO WM, a zrealizowane działania ponoszone ze środków własnych 

Beneficjenta są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu. 

Podlegająca weryfikacji dokumentacja merytoryczna projektu, strona internetowa, ogłoszenia 

oraz plakat zostały oznakowane zgodnie z Załącznikiem nr 1 O do umowy o dofinansowanie, 

Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji z 09 lipca 2015 r. oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki 

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. 

Zapewnienie wlaściwei ścieżki audytu oraz prawidłowość prowadzenia i archiwizacii 

dokumentacji proiektu 

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że dokumenty związane z realizacją projektu 

pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim 

(I)", gromadzone są w oznakowanych i opisanych segregatorach, a następnie przechowywane 

w zamykanych szafach znajdujących się w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy 

w Płońsku przy ul. Wolności 12. 

Beneficjent posiada oraz okazał do kontroli: 

- Instrukcję kancelaryjną Jednostek Organizacyjnych Systemu Urzędów Pracy stanowiącą 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8 Prezesa Krajowego Urzędu Pracy z 16 czerwca 1997 r. 

obowiązującą w PUP w Płońsku do 2015 r.; 

- Instrukcję kancelaryjną Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku, Jednolity rzeczowy wykaz akt 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku oraz Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu 

działania składnicy akt Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku stanowiące załączniki do 

Zarządzenia nr 33 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku z 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania składnicy akt Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. 

Ww. dokumenty zostały zaakceptowane przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie, 

pismem z 04 stycznia 2016 r. znak: O-4.420.178.2013. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że dokumentacja dotycząca projektu przechowywana 

jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę 

audytu. Beneficjent zapewnił dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację 

zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków. 

I 4 lip. 201~fUDA-RPMA.08.0l.00-14-0022/15-00/00 

tui Yi\o 4 LIP. 2016 



19. Stwierdzone niepra\J\•idl0w0śei/uchybienia: 

W obszarze: Poprawność udzielania pomocy publicwei/pomocv de mi11imis 

W wyniku kontroli dokumentów dotyczących wywiązania się przez Beneficjenta z obowiązku 

monitorowania udzielonej pomocy de minimis stwierdzono, że sprawozdanie dotyczące 

udzielonej 23 listopada 2015 r. pomocy de minim is p. któremu 
w ramach projektu przyznano dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zostało 

przekazane do UOKiK po upływie 10 dni od dnia udzielonej pomocy, tj. 03 grudnia 2015 r. , 
a więc z naruszeniem terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, in.formacji 
o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaleglo.friach przedsiębiorców we wpłatach 
świadczeń należnych na rzecz sektora .finansów publicznych (Dz. U. 20.14 r. poz. 1.065, z późn. 

zm.). 

20. Stwierdzone nadużycia finansowe: nie stwierdzono. 

21. Dowody kontroli: 

1) Listy osób bezrobotnych biorących udział w poszczególnych formach wsparcia w podziale 

na 2015 i 2016 r. oraz obrazujące stan na 04 maja 2016 r. 

2) Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku z dnia 30 

czerwca 2015 r. w sprawie zasad i nadzoru gospodarowania środkami publicznymi oraz 

zasad prowadzenia rachunkowości, w szczególności sporządzania, obiegu i kontroli 

dokumentów (dowodów księgowych) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku wraz 

z Załącznikiem nr 3 do ww. Zarządzenia w postaci Zakładowego Planu Kont Powiatowego 

Urzędu Pracy w Płońsku - kopie. 

3) Kopie umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego wraz z opisami, poleceniami księgowania oraz wyciągami 

bankowymi: 

- Umowa Nr 35/RPO/2015 z 24 sierpnia 2015 r. 

- Umowa Nr 32/RPO/2015 z 14 sierpnia 2015 r. 

- Umowa Nr l /FP/2015 z 18 lutego 2015 r. 

- Umowa Nr 4/FP/2015 z 19 lutego 2015 r. 

- Umowa Nr 16/FP/2015 z 17 marca 2015 r. 

- Umowa Nr 19/ FP/2015 z 01 kwietnia 2015 r. 

- Umowa Nr 20/FP/2015 z 03 kwietnia 2015 r. 

4) Rejestry złożonych wniosków i zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność 

gospodarczą o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych za 2015 r. i za 2016 r. - wydruk. 
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5) Rejestry zwartych umów o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej 

w 2015 i w 2016 r. - wydruk 

6) Wiadomość elektroniczna z 12 maja 2016 r. (wydruk) przekazująca potwierdzenia 

przekazania sprawozdania z udzielonej pomocy w aplikacji SHRiMP (kopie). 

7) Aneksy do umów zwartych pomiędzy 

a bezrobotnymi ( 4 sztuki) - kopie. 

8) Dokumentacja dot. organizacji prac interwencyjnych dla p. 

wniosek z 07 stycznia 2016 r. złożony przez MOPS w Raciążu o organizację prac 

interwencyjnych, pismo PUP w Płońsku z 18 stycznia 2016 r. informujące o pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku, umowa nr 01/2016 w sprawie organizowania i finansowania prac 

interwencyjnych z 19 stycznia 20 I 6 r., umowa o pracę z 21 stycznia 2016 r. zawarta 

pomiędzy MOPS w Raciążu a p. -., deklaracja udziału w projekcie 

p. ~• formularz dot. danych uczestnika projektu, oświadczenie 

o przynależności do grup defaworyzowanych, oświadczenia p. : dot. 

przetwarzania danych osobowych, wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

w ramach projektu, Karta rejestracyjna bezrobotnego, skierowanie do pracy z 20 stycznia 

2016 r., wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki 

na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac 

interwencyjnych za: styczeń, luty, marzec 2016 r., listy obecności za: styczeń, luty, marzec 

2016 r., Nota księgowa repi/16/0133/EFS z 21 kwietnia 2016 r. -kopie. 

9) Dokumentacja dot. organizacji prac interwencyjnych dla p. 

wniosek z 04 kwietnia 2016 r. Urzędu Gminy w Nowym Mieście o organizację prac 

interwencyjnych wraz z załącznikami, pismo PUP w Płońsku z 05 kwietnia 2016 r. 

informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o organizowanie i finansowanie prac 

interwencyjnych, umowa nr 53/2016 w sprawie organizowania i finansowania prac 

interwencyjnych z 12 kwietnia 2016 r., aneks nr 1 z 19 kwietnia 2016 r. do umowy 

nr 53/2016, umowa o pracę z 14 kwietnia 2016 r. zawarta pomiędzy Urzędem Gminy 

Nowe Miasto a p. _______ ---., ________ 1, deklaracja udziału w projekcie p. 

skierowanie do pracy z 13 kwietnia 2016 r., formularz dot. danych 

uczestnika projektu, oświadczenie o przynależności do grup defaworyzowanych, 

oświadczenie p. dot. przetwarzania danych osobowych, wyrażenie 

zgody na rozpowszechnianie wizerunku w ramach projektu, Karta rejestracyjna 

bezrobotnego - kopie. 

10) Protokół wyjaśnień nr l/II/UDA-RPMA.08.01.00-14-0022/ 15-00 z 10 maja 2016 r. 

11) Protokół wyjaśnień nr 2/Il/UDA-RPMA.08.0l.00-14-0022/ 15-00 z 10 maja 2016 r. 
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12) Protokół wyjaśnień nr 3/II/UDA-RPMA.08.0l.00-14-0022/15-00 z 10 maja 2016 r. 

13) Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnie11 lub oświadcze11 nr 4/II/UDA-RPMA.08.0l.00-14-

0022/15-00 z 11 maja 2016 r. 

14) Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń nr 5/II/UDA-RPMA.08.0 l.00-14-

0022/15-00 z 12 maja 2016 r. 

15) Pismo znak: OA.0910.6.KK.2016 z 15 czerwca 2016 r. 

Ww. dowody kontroli przechowywane są w archiwum Wydziału Kontroli EFS WUP 

w Warszawie. 

22. Załącznik: 

Lista uczestników projektu nr RPMA.08.0l.00-14-0022/15 pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 

i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I)", realizowanego przez Powiat 

Płoński - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, których dane podlegały weryfikacji w trakcie 

kontroli planowej projektu przeprowadzonej 09-12 maja 2016 r. 

!reformację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. po jednym dla 

jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. 

POUCZENIE 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 20 I 4 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

Jpójności .finansowanych w perspektywie _finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), 

Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 28 maja 

2015 r. oraz Wytycznymi Instytucji Zarzqdzajqcej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli 

w ramach RPO WM 2014-2020 z 13 października 2015 r.: 

I) Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej 

Informacji. Termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas 

oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

2) Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej powinny być podpisane przez kierownika 

jednostki kontrolowanej lub przez osobę przez niego upoważnioną i przekazane do 

jednostki kontrolującej. 

3) Nie podjęcie w oznaczonym terminie czynności opisanych w pkt 1) poczytuje się jako 

rezygnację z możliwofri zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, a niniejsza 

I 4 LIP. 2018/UDA-RPMA.08.0l.00-14-0022/15-00/00 
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!t?formacja pokontrolna staje się ostateczną Informacją pokontrolną, do której nie 

przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. 

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 

Kierownik jednostki kontrolowanej: 

i' : .. 
1oneJ 

~ącej) 

11/UDA-RPMA.08.0 I .00-14-0022/15-00/00 

. 

O 4 LIP. 2016 
Kontrolujący: 
Kierownik Zespołu kontrolującego: 

Członkowie Zespołu kontrolującego: 

Pani Jadwiga Minicz-Posłuszna 
w dniu podpisywania Informacji 
pokontrolnej przebywała na urlopie 
wypoczynkowym. 
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23. Zalecenia pokontrolne/ rekomendacje: 

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej projektu pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 

30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I)" przeprowadzonej 09-12 maja 

2016 r. w siedzibie Beneficjenta przy ul. Wolności 12 w Pł011sku na podstawie Upoważnienia 

Nr 41/2016/RPO WM do przeprowadzenia kontroli z 04 maja 2016 r. Podczas kontroli 

weryfikacji poddano realizację działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kontrolą objęto okres od początku realizacji projektu, tj. od 01 stycznia 2015 r., do dnia kontroli, 

tj. 09 maja 2016 r. 

Podstawa prawna sformułowanych zaleceń / relrnmendaeji: 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPMA.08.01 .00-..., 
14-0022/15-00 z 02 listopada 2015 r. ; 

Aneks nr UDA.RPMA.08.0J.00-14-0022/15-0l z 05 lutego 2016 r.; 

§ 15 ust. 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 11 Porozumienia nr 1-RFIRF-Il. WOIP/15/PZ 

zawartego w 27 maja 2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

W~jewództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa 

Mazowieckiego, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie,· 

art. 1 O ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie .finansowej 2014-

2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 21 7); 

Wytyczne w zah·esie kontroli realizacji programów operacyjnych na lala 2014 - 2020 

z 28 maja 2015 r.; 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 

z 13 października 2015 r. 

Ustalenie: 

W wyniku kontroli obszaru pn. Poprawno.<-ć udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis 

ustalono, że sprawozdanie z udzielonej 23 listopada 2015 r. pomocy de minimis p. 

któremu w ramach projektu przyznano dotację na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, zostało przekazane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta 03 grudnia 

2015 r. , tj. po upływie 10 dni od dnia udzielonej pomocy, a więc z naruszeniem terminu, 

o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2008 r. 

w :,prawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy 

oraz :.prawozdań o zaleglo.friach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz 

sektora.finansów publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 1065, z późn. zm.). 
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U 4. 

Zalecenie: 

Z uwagi na fakt, że Beneficjent sprawozdaje z udzielonej pomocy do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta za pośrednictwem Starostwa Powiatowego co znacznie wydłuża 
procedurę, zaleca się podjęcie działa11 mających na celu wdrożenie praktyki, która zapewni, 
że sprawozdania o udzielonej pomocy będą przekazywane w terminie określonym w § 6 ust. 2 
ww. rozporządzenia. Powyższe może zostać wdrożone np. poprzez usprawnienie przepływu 
informacji pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku a Starostwem Powiatu Płońskiego 
w sposób gwarantujący terminowe wprowadzanie danych do aplikacji SHRiMP, lub nadanie 
pracownikowi/pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku uprawnień do wprowadzania 
danych w aplikacji SHRiMP poprzez utworzenie tzw. ,,loginów podrzędnych". Szczegółowa 
instrukcja postępowania dla wdrożenia ww. możliwości jest opisana w Instrukcji użytkownika 
aplikacji SHRiMP, której aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych / wykoRNstaniu 
Fekomeedaeii: 

Informację o sposobie wykorzystania zalecenia należy przekazać do IP w terminie 14 dni od daty 
otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. 

Informacie o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych: 
W wypadku niezastosowania się do Zaleceń pokontrolnych, IP podejmie działania przewidziane 
prawem celem usunięcia zaistniałych uchybień. 

Data sporządzenia Zaleceń pokontrolnych: O 4 LIP, 2016 

Kierownik jednostki kontrolującej : 

Kontrolujący: 

Kierownik Zespołu kontrolującego: 

Członkowie Zespołu kontrolującego: 

Pani Jadwiga Minicz-Posłuszna 
w dniu podpisywania Informacji 
pokontrolnej przebywała na urlopie 
wypoczynkowym. 
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