
L.p. Nazwa Imię, nazwisko, Data 
jednostki stanowisko służbowe wystawienia 
kontrolującej kontrolera/ów upoważnienia 

1. Wojewódzki Małgorzata Federczyk - 13.02.2017 r. 
Urząd Pracy Inspektor 
w Warszawie 

Beata Rukat-Specjalista 
ds. programów 

Małgorzata Podgrudna-
Inspektor 

2. Starostwo Aneta Krawczyk- Audytor 07.02.2017 r. 
Powiatowe Starostwa Powiatowego 
w Płońsku w Płońsku 
Wydział 

Audytu Agnieszka Gołębiewska-
i Kontroli Audytor wewnętrzny 

3. Starostwo Aneta Krawczyk- Audytor 03.02.2017 r. 
Powiatowe Starostwa Powiatowego 
w Płońsku w Płońsku 
Wydział 

Audytu Renata Lewandowska-
i Kontroli Audytor Starostwa 

Powiatowego w Płońsku 

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU 

KSIĄŻKA KONTROLI 

2017 ROK 

Okres ważności Przewidywany Zakres przedmiotowy 
upoważnienia czas trwania i okres objęty kontrolą 

kontroli 

13.02.2018 r. 14.02.2017r.- Kontrola projektu nr POWR.01.01.01-14-
17.02.2017 r. 0006/16 pn. ,,Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 
płońskim (11)". 

Do 30.06.2017 r. Do 30.06.2017 r. Czynności sprawdzające do „Kontroli 
wiarygodności wybranych sprawozdań 
budżetowych, poprawności księgowego 

ujmowania zaangażowania wydatków 
budżetowych oraz ewidencji środków 
trwałych w PUP w Płońsku" kontrola 
Nr 2/2015- w zakresie realizacji 
wydanych zaleceń. 

Do 31.12.2017 r. 04.07.2017 r.- Audyt zgodności struktury 
31.12.2017 r. organizacyjnej z regulaminem 

organizacyjnym oraz przestrzegania w 
tym zakresie zasad wynikających z 
obowiązujących przepisów w 
jednostkach organizacyjnych powiatu. 

1 

Podpis Uwagi pokontrolne 

kontrolujące 

go 
podpis Zespół kontrolujący 

czytelny stwierdził, iż projekt jest 
realizowany prawidłowo, 
ewentualnie potrzebne 

podpis są niewielkie 
nieczytelny usprawnienia 

( Kategoria nr 1). 

podpis 
nieczytelny 

Wdrożono zalecenia. 

podpis 
czytelny 

!.Dostosować zapisy 
regulaminu 
wynagradzania jednostki 

podpis do przepisów prawa 

czytelny w tym zakresie. 
2. Stosować jednakowe 
nazewnictwo komórek 
organizacyjnych PUP 



w regulacjach 
wewnętrznych jednostki. 
3. Przestrzegać 
przepisów 
rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 
18.03.2009 roku 
w sprawie 
wynagradzania 
pracowników 
samorządowych 

w zakresie minimalnych 
kwalifikacji pracowników 
wymagacnych na danym 
stanowisku pracy. 

4. Wojewódzki Jolanta Skotnicka- Starszy 13.03.2017 r. 31.12.2018 r. 22.08.2017 r. Kontrola w zakresie przestrzegania podpis Nie stwierdzono 
Urząd Pracy specjalista postanowień umowy z dnia czytelny nieprawidłowości. 

w Warszawie 13 października 2016 r. o świadczenie 

Barbara Zadrożna - działań aktywizacyjnych. 
Główny specjalista podpis 

czytelny 

5. Mazowiecki Anna Brzezińska- Starszy 25.10.2017 r. 27.11.2017 r. 22.11.2017 r.- „Ocena prawidłowości wydawania podpis l .Tryb autokontroli 
Urząd inspektor wojewódzki 24.11.2017 r. decyzj i w trbie art. 132, art. 145, nieczytelny z art. 132 kpa stosować 

Wojewódzki art. 154, art. 155 Kodeksu postępowan ia j edynie w przypadkach, 
w Warszawie Krzysztof Tomczyk - administracyjnego" podpis w których odwołanie 

Starszy inspektor nieczytelny zasługuje na 

wojewódzki uwzględnienie i istnieją 
jednoznaczne przestanki 
do uchylenia zaskarżonej 
decyzji, przywiązując 
szczególną wagę do 
7-dniowego terminu na 
usprawiedliwienie 
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niestawiennictwa, 
o którym mowa w art. 34 
ust.4 pkt4 ustawy. 
2.Tryb art. 155 kpa 
stosować tylko 
i wyłącznie w sprawach 
zakończonych decyzjami 
ostatecznymi, na mocy 
których strony nabyły 
prawa. 
3. W wydawanych 
decyzjach 
administracyjnych ściśle 
przestrzegać przepisów 
art. 107 §1 pkt 3 i §3kpa, 
tj. oznaczać strony 
postępowania oraz 
zamieszczać 

uzasadnienia faktyczne 
i prawne. 

6. Wojewódzki Karolina Mozol - 7.12.2017 r. 18.06.2018 r. 13.12.2017 r.- Kontrola projektu nr RPMA.08.01.00-14- podpis !.Zaleca się, aby 

Urząd Pracy Specja lista ds. lS.12.2017 r. 7667/17 pn. ,,Aktywizacja zawodowa nieczytelny Beneficjent podczas 

w Warszawie programów 18.12.2017 r. osób w wieku 30 lat i powyżej rea lizacji obecnego oraz 

pozostających bez pracy w powiecie przyszłych projektów 

Paweł Gutowski - płońskim ( l i)". podpis współfinansowanych 

Specjalista ds. czytelny przez Unię Europejską 

programów w ramach RPOWM na 
podpis lata 2014-2020 dokładał 

Dorota Jagiełło - Referent czytelny większej staranności 

podczas sporządzania 
dokumentów 
przekazywanych do IP, 
tak aby zawierały one 
prawidłowe dane 
osobowe uczestników 
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projektu. 
2.Zaleca się, aby 
Beneficjent podczas 
realizacji realizacji 
obecnego oraz 
przyszłych projektów 
współfinansowanych 

przez Unię Europejską 
w ramach RPOWM na 
lata 2014-2020 wypełniał 
obowiązki informacyjne 
i promocyjne z należytą 
starannością, zgodnie 
z zapisami umowy 
o dofinansowanie 
projektu oraz przepisami 
obowiązującymi w 
przedmiotowym 
zakresie, w szczególności 
prawidłowo oznaczał 

miejsce realizacji 
wsparcia. 
3. Zaleca się, aby 
Beneficjent podczas 
realizacji realizacji 
obecnego oraz 
przyszłych projektów 
współfinansowanych 

przez Unię Europejską 
w ramach RPOWM na 
lata 2014-2020 
wskazywał w umowach 
stażowych prawidłowy 

numer naboru w tytule 
projektu. 


