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Informacja pokontrolna nr RPPM.03.03.0l-22-0018/16-001 

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

art. 23 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(t. j. Dz.U. 2018 r., poz. 1431);

§ 18 Umowy nr RPPM.03.03.01-22-0018/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 09.11.2016 r.

2. Użyte skróty

RPO WP - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

RPK RPO WP - Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od

01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności

wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

2014-2020;

Wytyczne dotyczące udzielania zamówień - Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020;

- Wytyczne dot. promocji - Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów

dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020;

Projekt - Projekt pod nazwą: ,,Warszawska - czas zawodowców" o numerze RPPM.03.03.01-22-

0018/16;

Umowa o dofinansowanie - Umowa nr RPPM.03.03.01-22-0018/16-00 o dofinansowanie

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

z dnia 09.11.2016 r.;

IZ - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego;

Beneficjent/Podmiot kontrolowany- Powiat Nowodworski/Zespół Szkół nr 2;

Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji 

w zakresie polityki spójnosc1 finansowanych w perspektywie finansowej 

(Dz. U. 2018, poz. 1431); 

programów 

2014-2020 

SL2014 - aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej; 

Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922); 

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych - Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

(Dz.U. 2004, Nr 100, poz. 1024); 
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• umowę zlecenia nr 1/2010 zawartą dnia 02.09.2010 r. przez Powiat Nowodworski,

której przedmiotem jest pełnienie funkcji koordynatora projektu nr WND

POKL.09.02.00-037 /09 w okresie od 01.08.2010 r. do 31.12.2011 r.,
• umowę zlecenia nr 1 zawartą dnia 24.10.2013 r. przez Powiat Nowodworski, której

przedmiotem jest pełnienie funkcji koordynatora projektu nr WND-POKL.09.02.00-22-

160/12 pn. ,,Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim

przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki", w okresie od 24.10.2013 r. do

30.08.2015 r.;

• P. Anny Dziemianko -kierownika projektu od 01.12.2017 r. do 17.12.2018 r.:

o dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie potwierdzający wykształcenie wyższe

magisterskie, kierunek geografia,

o Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.02.2019 r. potwierdzające znajomość tematyki związanej

z funduszami unijnymi;

• P. *********** -nauczyciela zajęć specjalistycznych z zakresu kuchni regionalnej, światowej i

dietetycznej:

o dyplom Uniwersytetu Warszawskiego potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie,

kierunek pedagogika,

o świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

• Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Biologii dla nauczycieli

gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz w zakresie nauczania przyrody w szkole

podstawowej,

• Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą - ,,Menedżer

Oświaty",

o certyfikaty, zaświadczenia ukończenia szkoleń i kursów, m. in.:

• Akademii Kształcenia Zawodowego w Gdańsku - "Nowa podstawa programowa",

„Tworzenie szkolnych planów nauczania we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych

prowadzących kształcenie w zawodach",

• Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku - ,,Wdrożenie i realizacja nowych podstaw

programowych kształcenia w zawodach",

• Grupy Edukacyjnej Aktywne Szkolenia sp. z o.o. - ,,Agresja i przemoc w szkole -działania

terapeutyczne z trudnym uczniem", "Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów",

• Instytutu Kształcenia Eko Tur - ,,Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej,

skuteczniej",

o umowę o pracę z dnia 01.09.2009 r. zawartą przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym

Dworze Gdańskim na czas nieokreślony na stanowisku nauczyciela, wymiar etatu 100 %,

o oświadczenie (bez daty) o zapoznaniu się z Regulaminem pracy i Statutem Szkoły oraz

zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nich przepisów,

o Przydział zajęć w ramach realizacji projektu „ Warszawska - czas zawodowców"

realizowanego w latach 2016-20121 na podstawie art. 35a ustawy z dnia 25 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.):

• w roku szkolnym 2016/2017 -zajęcia specjalistyczne - kuchnia regionalna i świata oraz

dietetyczna, 60 godz.,

• w roku szkolnym 2018/2019 -zajęcia specjalistyczne - kuchnia regionalna i świata oraz

dietetyczna, 30 godz.,

o miesięczne karty czasu pracy osoby zaangażowanej w realizację zadań w ramach projektu

„Warszawska - czas zawodowców", zawierające oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym

nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie:

• styczeń 2017 r. -12 godz. dydaktycznych, 9 godz. zegarowych,

• luty 2017 r. -24 godz. dydaktyczne, 18 godz. zegarowych,

• marzec 2017 r. -12 godz. dydaktycznych, 9 godz. zegarowych,
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• kwiecień 2017 r. -12 godz. dydaktycznych, 9 godz. zegarowych;

• P. ********** - nauczyciela zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego:
o dyplom Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku potwierdzający wykształcenie wyższe 

magisterskie, kierunek filologia polska,
o świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

• Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie nauczania historii,
• Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku w zakresie doradztwa zawodowego i zarządzania 

talentami,
o certyfikaty, zaświadczenia ukończenia szkoleń i kursów, m. in.:

• Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku - ,,Kurs metodyki języka polskiego z 
elementami pomiaru dydaktycznego", ,,Warsztaty: nowa matura z j. polskiego w 
szkole", ,,Ścieżka edukacji regionalnej w zreformowanej szkole", ,,Odpowiedzialność 
dyrektora za bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników",

• Ośrodka Rozwoju Edukacji Edukator w Krokowej - ,,Aktywizujące metody nauczania"
• Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja - ,,Technologie 

informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej",
• Instytutu Badań w Oświacie we Wrocławiu - ,,Nowe statuty - nowe wyzwania dla szkół, 

przedszkoli, placówek oświatowych", ,,Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie 
wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów",

o umowę o pracę z dnia 15.09.1998 r. zawartą przez Zespół Szkół (wówczas bez numeru) w 
Nowym Dworze Gdańskim na czas nieokreślony na stanowisku bibliotekarz-nauczyciel, wymiar 
etatu 100 %,

o Powierzenie z dnia 16.02.2011 r. przez Starostę Nowodworskiego stanowiska Dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim na okres od 16.02.2011 r. do 31.08.2015 r.,

o uchwałą nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdański z dnia 23 czerwca 2015 r. w 
sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim na 
okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2020 r.,

o Przydział zajęć w ramach realizacji projektu „Warszawska - czas zawodowców" 
realizowanego w latach 2016-20121 na podstawie art. 35a ustawy z dnia 25 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.):

• w roku szkolnym 2016/2017 - zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 300 godz.,
• w roku szkolnym 2017 /2018 -zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 140 godz.,
• w roku szkolnym 2018/2019 -zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 300 godz.,

o miesięczne karty czasu pracy osoby zaangażowanej w realizację zadań w ramach projektu 
„Warszawska -czas zawodowców", zawierające oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym 
nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie:

• listopad 2016 r. - 30 godz. dydaktycznych, 22,5 godz. zegarowych,
• grudzień 2016 r. - 30 godz. dydaktycznych, 22,5 godz. zegarowych,
• styczeń 2017 r. - 10 godz. dydaktycznych, 7,5 godz. zegarowych,
• luty 2017 r. - 37 godz. dydaktyczne, 28 godz. zegarowych,
• marzec 2017 r. - 43 godz. dydaktycznych, 32 godz. zegarowych,
• kwiecień 2017 r. - 30 godz. dydaktycznych, 23 godz. zegarowych,
• maj 2017 r. - 20 godz. dydaktycznych, 15 godz. zegarowych,
• październik 2017 r. -17 godz. dydaktycznych, 13 godz. zegarowych,
• listopad 2017 r. -33 godz. dydaktycznych, 25 godz. zegarowych,
• grudzień 2017 r. -10 godz. dydaktycznych, 8 godz. zegarowych,
• marzec 2018 r. - 32 godz. dydaktycznych, 24 godz. zegarowych,
• kwiecień 2018 r. -28 godz. dydaktycznych, 21 godz. zegarowych,
• maj 2018 r. -20 godz. dydaktycznych, 15 godz. zegarowych,
• październik 2018 r. - 60 godz. dydaktycznych, 45 godz. zegarowych; 

7 

UJ.w 



• P. ******** -nauczyciela zajęć specjalistycznych politechnicznych TM/C:

o dyplom Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie potwierdzający wykształcenie wyższe 

inżynierskie w zakresie technologii budowy maszyn,

o dyplom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie potwierdzający wykształcenie 

wyższe magisterskie, kierunek mechanika i budowa maszyn,

o zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku uzyskania kwalifikacji 

zawodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych,

o certyfikaty, zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, m.in.:

• Grupy Edukacyjnej Aktywne Szkolenia sp. z o.o. - ,,Agresja i przemoc w szkole - działania 

terapeutyczne z trudnym uczniem", "Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów",

• Instytutu Kształcenia Eka Tur - ,,Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, 

skuteczniej",

o umowę o pracę z dnia 01.09.2016 r. zawartą przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze 

Gdańskim na czas określony od dnia 31.08.2017 r. na stanowisku nauczyciela, wymiar etatu 

83 %, wynagrodzenie zasadnicze 2 590,83 zł brutto, od kwietnia 2 624,17 zł brutto,

o umowę o pracę z dnia 01.09.2017 r. zawartą przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze 

Gdańskim na czas określony od dnia 31.08.201 r. na stanowisku nauczyciela, wymiar etatu 67 

%, wynagrodzenie zasadnicze 2 099,33 zł brutto,

o Przydział zajęć w ramach realizacji projektu „ Warszawska - czas zawodowców" 

realizowanego w latach 2016-20121 na podstawie art. 35a ustawy z dnia 25 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.):

• w roku szkolnym 2016/2017 - zajęcia specjalistyczne politechniczne z zakresu wiedzy 

mechanicznej, 90 godz.,

• w roku szkolnym 2017 /2018 - zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 90 godz.,

o miesięczne karty czasu pracy osoby zaangażowanej w realizację zadań w ramach projektu 

„Warszawska - czas zawodowców", zawierające oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym 

nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie:

• listopad 2016 r. - 15 godz. dydaktycznych, 11 godz. zegarowych,

• grudzień 2016 r. - 15 godz. dydaktycznych, 11 godz. zegarowych,

• marzec 2017 r. -18 godz. dydaktycznych, 13,5 godz. zegarowych,

• kwiecień 2017 r. -21 godz. dydaktycznych, 15,5 godz. zegarowych,

• maj 2017 r. - 21 godz. dydaktycznych, 15,5 godz. zegarowych,

• październik 2017 r. -9 godz. dydaktycznych, 7 godz. zegarowych,

• listopad 2017 r. -12 godz. dydaktycznych, 9 godz. zegarowych,

• grudzień 2017 r. - 9 godz. dydaktycznych, 7 godz. zegarowych,

• styczeń 2018 r. -18 godz. dydaktycznych, 13,5 godz. zegarowych,

• luty 2018 r. -18 godz. dydaktycznych, 13,5 godz. zegarowych,

• marzec 2018 r. - 24 godz. dydaktycznych, 18 godz. zegarowych. 

Ocena obszaru 

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji stwierdzono, że: 

• liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu,

• osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwa skarbowe,

• obciążenie osób wykonujących zadania w projekcie nie wyklucza możliwości prawidłowej

i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych jej zadań,

• łączne zaangażowanie zawodowe osób wykonujących zadania w projekcie nie przekracza

dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin określonego w Wytycznych dotyczących

kwalifikowalności wydatków oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
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• osoby wykonujące zadania w projekcie potwierdzają wykonanie powierzonych im zadań
dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję
zrealizowanych w danym miesiącu godzin,

• Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające prawidłowość zatrudnienia pracowników,
• Beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego

na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• okres zatrudnienia nie jest dłuższy niż okres kwalifikowalności wydatków wyznaczony

w umowie o dofinansowanie, w tym nie przekracza końcowej daty kwalifikowalności
wydatków,

• stosunek pracy zawarty z personelem projektu obejmuje wszystkie zadania w ramach
realizowanego projektu,

• w sprawdzanej próbie personelu nie stwierdzono angażowania przez Beneficjenta personelu
projektu na podstawie umów cywilnoprawnych.

• wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza
projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na
analogicznych stanowiskach, a także stawkom rynkowym,

• w projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone
w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków oraz w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków,

• Beneficjent nie angażuje osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO dla
WP na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy,

• Beneficjent wprowadza do systemu informatycznego SL 2014 dane dotyczące angażowania
personelu zgodnie z zakresem wskazanym w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności
wydatków, w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz ze stanem
faktycznym.

Ponadto stwierdzono, że: 

• w okresie objętym kontrolą Beneficjent nie zapewnił realizacji projektu przez personel określony
we wniosku o dofinansowanie, gdyż od 01.09.2016 r. do 28.12.2016 r. oraz od 11.08.2017 r. do
30.11.2017 r. nie był zatrudniony kierownik projektu, co stanowi naruszenie § 4 ust. 1 pkt 4
Umowy o dofinansowanie.

11.3 Kwalifikowalność uczestników projektu 

Opis metodologii doboru próby dokumentów 

[Dowód: akta kontroli nr 3] 

Kwalifikowalność uczestników Projektu została sprawdzona na próbie 24 osób, tj. 5 % wszystkich 477 
uczestników, którzy przystąpili do Projektu w okresie objętym kontrolą. Bazę do oszacowania 
wielkości próby stanowił zatwierdzony w okresie objętym kontrolą formularz z danymi o uczestnikach 
Projektu, sporządzony w systemie SL2014 (za okres 01.10.2018 r. - 31.10.2018 r.). Wielkość populacji 
wyniosła 477 uczestników. Doboru próby dokonano na podstawie osądu eksperckiego. Wielkość 
próby podlegającej kontroli dla wskazanej populacji zgodnie z RPK wynosi co najmniej 5 %. 

Sprawdzono dokumentację rekrutacyjną następujących uczestników: 
1. *********,
2. **********,
3. **********,
4. ***********,
5. ***********,
6. ***********,
7. ***********,
8. ***********, 
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9. **************,

10. **************,

11. **************,

12. **************,

13. **************,

14. **************,

15. **************,

16. *************,

17. *************,

18. ************,

19. *************,

20. *************,

21. *************,

22. *************
23. *************,

24. *************.

Dla wybranej próby zweryfikowano następujące dokumenty: 

Formularz rekrutacyjny, 

Oświadczenie uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego dot. zasad uczestnictwa w projekcie, 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku, 

Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału 

w projekcie, 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji, 

Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: ,,Zarządzanie Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020", 

- Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: ,,Centralny system

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych".

Dokumenty zostały podpisane przez opiekunów prawnych uczestników. 

Ponadto zweryfikowano: 

Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Warszawska - czas zawodowców" wraz 

z Załącznikiem nr 1 Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Warszawska - czas 

zawodowców", 

Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 18.09.2018 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Warszawska - czas zawodowców" wraz 

z Załącznikiem nr 1 Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Warszawska - czas 

zawodowców", 

Oświadczenie Beneficjenta z dnia 10.01.2019 r. dot. rekrutacji. 

Ocena obszaru 

• liczba osób uczestniczących w Projekcie jest zgodna z założeniami Projektu zawartymi we

wniosku o dofinansowanie;

• Beneficjent potwierdził kwalifikowalność uczestników przed udzieleniem im pierwszej formy

wsparcia;

• Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu;

• Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające dane o osobie fizycznej będącej uczestnikiem

Projektu, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS, tj. m.in. płeć, status na

rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania
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projektu na początku jego realizacji wypełniali ankiety do kilku zajęć. W dokumentacji jest 

zestawienie ankiet ewaluacyjnych z adnotacją gdzie i u którego prowadzącego zajęcia są ankiety 

anonimowe wypełnione przez uczestników projektu. Obecnie każdy prowadzący zajęcia otrzymuje 

ankiety, które wypełniają uczestnicy projektu na pierwszych oraz ostatnich zajęciach. W dokumentacji 

znajdują się zarówno ankiety oraz ich zestawienia dla poszczególnych branż, w dziennikach zajęć 

znajduje się adnotacja: wyniki ankiet ewaluacyjnych w załączniku 1, 2. ". Przyjęto wyjaśnienia 

Beneficjenta dot. przechowywania ankiet początkowych. 

W trakcie kontroli, na podstawie dokumentacji Zadania 1 i danych w zatwierdzonym formularzu 

z danymi o uczestnikach SL2014 (za okres 01.10.2018 r. - 31.10.2018 r.), zweryfikowano: 

a) wskaźnik produktu: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych

w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia

zawodowego -wartość docelowa Ogółem: 2, osiągnięto: 2, stopień realizacji (%): 100,

b) wskaźnik rezultatu: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących

doposażenie zakupione dzięki EFS - wartość docelowa Ogółem: 2, osiągnięto: 2, stopień

realizacji {%): 100.

Kontrolowano Zadanie 1, w związku z tym nie weryfikowano pozostałych wskaźników dot. innych 

zadań. 

Ocena obszaru 

• realizacja Projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu,

tzn.: zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych działań,

terminowo;

• Projekt jest monitorowany zgodnie z Zasadami pomiaru wskaźników w projekcie

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowych 3, 5 i 6 finansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego;

• w Projekcie nie przewidziano opracowania produktów Projektu;

• w Projekcie nie zostały zakupione elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia;

• nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych Projektu oraz nieosiągnięcia jego

wskaźników;

• Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu

równości szans zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata

2014-2020.

Ponadto stwierdzono, że 

Lp. 

1 

• Dokumentacja dot. postępu rzeczowego w ramach Zadania 1, tj. dzienniki zajęć oraz listy

obecności, zawiera liczne błędy i niejasności, co opisano w punkcie 11.9 Informacji

pokontrolnej.

Oznaczenie zajęć Nieścisłości Oświadczenie Beneficjenta 

M.S.-3 (16-11-28/17- W dzienniku zajęć w harmonogramie 

02-04) „Tematyka zajęć" wskazano, że w 

dniu 07.01.2017 r. odbyły się 4 h zajęć 

w godzinach 13:25 - 15:50. 

W Oświadczeniu z dnia 25.02.2019 

r. Pani Elżbiety Krajcarz wskazano, 

że w dzienniku zajęć 

w dniu 07.01.2017 r. wskazano 

błędnie godzinę zajęć, tj. 13:25-
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niechronologicznie, tj. od lewej wskazano: ,,Daty na listach 

wpisano: 04.03.2017 r., 10.03.2017 r., obecności uczniów nie zostafy 

11.03.2017 r., 03.03.2017 r., zapisane chronologicznie. 

25.03.2017 r. Prowadzący na pierwszych zajęciach 

w miesiącu nie podaf uczestnikom 

listy obecności, w związku z tym 

wpisując kolejną datę pominąf 

wskazaną datę 03.03.2017 -

rozpoczęcia zajęć. Uzupefniona data 

oraz podpisy zostafy dodane na 

kolejnych zajęciach. Nie zmienia to 

faktu, że zajęcia odbyty się w tym 

dniu". 

W.P.-10 (17-05- W Oświadczeniu z dnia 

06/17-05-26) 25.02.2019 r. Pani Ewy Oracz 
wskazano: ,,Bfędnie wypefniona 

druga strona listy obecności uczniów 

z datą 13.05.2019 r. zostafa 

zapisana na końcu tabeli. Daty zajęć 

podane w liście obecności są zgodne 

z harmonogramem, który każdy z 

Na „Liście obecności - maj 2017" 
wpisywano daty i podpisywano się 
niechronologicznie, tj. od lewej 
wpisano: 06.05.2017 r., 11.05.2017 r., 
12.05.2017 r., 18.05.2017 r., 
19.05.2017 r., 25.05.2017 r., 
26.05.2017 r., 13.05.2017 r. Powyższe 
odnosi się do Pani ************. 

prowadzących zajęcia otrzymuje 

przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli 

chodzi o kolejność wpisywania dat 

na listach - jest decyzją 

prowadzącego zajęcia". 

• We wniosku o płatność nr RPPM.03.03.0l-22-0018/16-010-02 za okres 01.10.2018 r. -

31.10.2018 r. Beneficjent wskazał: ,, W październiku zrealizowano 110 godzin (odpowiednio

50h przez jednego nauczyciela i 60h przez drugiego) dla sześciu grup uczniów (po 10 uczniów

w każdej z grup)".

Z dokumentacji przedłożonej podczas kontroli wynika, że w październiku 2018 r. odbyło się 

90 h zajęć: 

- 30 h przeprowadziła Pani Maria Sobczyk (M.S.-13 (09-10-18/20-10-18) 20 h dla 5

uczniów, M.S.-15 (23-10-18/29-11-18) 10 h dla 5 uczniów),

60 h przeprowadziła Pani Wioletta Przyborowska (W.P.-18 (03.10.18/27.10.18) 20 h

dla 5 uczniów, W.P.-19 (04.10.18/27.10.18) 20 h dla 5 uczniów, W.P.-20

(06.10.18/27.10.18) 20 h dla 5 uczniów).

Powyższe jest niezgodne z Rozdziałem 4 Wniosek o płatność, akapit: Postęp rzeczowy 

realizacji projektu Podręcznika Beneficjenta SL2014 (wersja 2.3 z dnia 08.08.2018 r.) i stanowi 

naruszenie § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie. 

[Dowód: akta kontroli nr 6] 

11.6 Poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz 

stosowania przepisów prawa unijnego 

11.6.1 Poprawność udzielenia zamówienia pn. ,,Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 

w Nowym Dworze Gdańskim w ramach projektu „Warszawska - czas zawodowców", 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 

o wartości szacunkowej 229 471,54 zł

16 \JJ.v-; 




































