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Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Priorytetu 1 i 2*
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spIawozdanie jest składane przez Beneficjenta KoIicowego (instytucję wdrażając{ do InsĘrtucji Pośredniczącej'
Sprawozdanie należy wypełnić cątelnie, bez skreśle i korekt.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktÓw zawartych w sprawozdaniu na|eży
skontaktować się z właściwą instytucją otrzymującą sprawozdanie.
Sprawozdanie na|eży złoĘć w dwÓch wersjach: w wersji papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną oraz w wersji
elektronicznej.

Sprawozdanie ko cowe* X
Sprawozdanie roczne*
Sprawozdanie okresowe*
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I Numer sprawozdania Bia/K/1/08

2 . Nazwa Programu Sektorowy Program Operacyjny Rozwoj Zasobow Ludzkich

3. Numer i nazwa Priorytetu
1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej r
społecznei

4. Numer I nazwaDziałanta l.2 Perspektywy dla młodzieiy

5. Nazwa instytucji
otrzymuj ącej Sprawozdanie

Departam ent Zarządzanta EFS w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego
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Woj ewo dzki U rząd Pracy w Białymstoku
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sprawozdanie

w części rzeczowej w części finansowej
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II. PRZEBIEG REALIZA CJI DZIAŁANIA

1. opis przebiegu realizacjiDziałania w okresie objętym Sprawozdaniem

WojewÓdzki Urząd Pracy (WUP) w Białymstoku od 2004 r. petnił rolę InsĘtucji Wdrażająpej (IW) dla
Działania 1,2 Perspektywy dla młodzieĄ w wojewÓdztwie pod1askim w ramach Sektorowego Programu
operaĘnego RozwÓj ZasobÓw Ludzkich 2004.2006 (sPoRZL). Umowę Finansowania Działania
zawarto pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem
WojewÓdfwa, reprezentowanym ptzęz Dyrektora WUP w Białymstoku, w druu 27.04.2004 r.
Przedmiotowa Umowa określała wartość środkÓw finansowych oraz zasady i warunki w zakresie
rea|izacji i finansowania Dziatania w ramach SPORZL. Umowę podpisano na cały okres realizacji
Dzia|mia, plzy czym wysokość środkÓw przeznaczonych na jego realizację w kolejnych latach
budżetowych strony ustalały w aneksach do umowy. Na okes kazdego roku budietowego WUP w
Biatymstoku przygotowywał Ramowe Plany Realizacj i Działania okeśiające założęnia IW co do
podziału środkÓw finansowych przeznaczonych na Działanie, preferowanych form wsparcia (typÓw
projektÓw) oraz zasad i terminÓw ogłaszania konkursÓw'

W latach 2004 - 2007 WUP w Białymstoku realizował projekt własny, zatsierdzony do realizacji w
trybie pozakonkursowym oraz samodzie|nie rea|izował koŃursowe procedury wyboru pĄektÓw
(wszystkie w trybie konkursÓw zamkniętych). Łącznie IW w ramach Działania I.2 przeprowadziła 3
procedury konkursowe, w tym 2 na dofinansowanie projektÓw Powiatowych UrzędÓw Pracy (PUP) w
ramach schematu a) Wspieranie młodzieĄ na rynku pracy i l na potrzeby finansowania projektÓw w
schemacie b) Promocja akt1ułności zawodowej młodzieĄ.
W ramach przeprowadzonych procedur konkursowych w schemacie a) i b) do WUP w BiĄmstoku
zostało złożonych 46 wnioskÓw o dofinansowanie realizacji projektÓw (28 w ramach schematu a) i 18 w
ramach schematu b)), z czego dofinansowanie uzyskało 35 (28 w ramach schematu a) i 7 w ramach
schematu b)) - 76% beneficjentÓw aplikujących w ramachDziałania 1 .2.

GłÓwną formą wsparcia przewidzianą do realizacj i w proj ektach zrealizowanych w ramach Działania | .2
były staze. Pozostałe formy wsparcia to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia,
przygotowanie zawodowe w miej scu pracy, subsydiowanie zatrudnienia (prace interwencyjne),
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje), doradŹwo dla osÓb
zarnierza1ący ch t ozpocząÓ prowadzenie działalności gospodarczej'

Podczas realizacj i Działania 1.2 wUP w Białymstoku przeprowadzit łącznie 1 1 1 kontroli (74 w trakcie
rea|izacji projektÓw, 35 na zakoilczenie realizacji projęktÓw i 2 kontrole doraźne). W ramach
poszczegÓlnych schematÓw kontrole rozkładĄąsię w następujący sposÓb: schemat a) _ 67 kontroli w
trakcie realizacj i projektÓw, 28 kontroli na zakoriczenie rea|izac1i projektÓw' l kontrola doruźna;
schemat b) _ 7 kontroli w trakcie rca|izacji pĄektÓw, 7 kontroli na zakoriczenie realizacji projektÓw' 1
kontrola doruźna. Przeprowadzono takŻe 69 wiz1.t monitorujących (sprawdzono 47 sttiry, 19
działalności gospodarczych, 2 prace interwencyjne oraz I przygotowanie zawodowe). Wizyty
monitorujące były przeprowadzane w trakcie kontroli.

Podczas real'izacji Działatia 1.2 w latach 2004.2008, zgodnie z danymi pokazanymi w załączniku nr 9,
IW wystąpiła do IZ o refundację kwoĘ 33.8|4.829 '55 zł (środki publiczrre bez prywatnych) należnej
projektodawcom schematu a) i b)' co stanowi 97,48%o wykorzystania wszystkich środkÓw
przewidzianych w Ramowych Planach Realizacji Działania 1'2 (34.690.511'1.6 zł)
Zdaniem Instytucj i Wdrazającej osiągnięty wskaznik jest zadowalający, gdyż środki przewidziane w
RPRD zostały wykorzystane prawie w 100%.



Realizacja Działania 1.2 w poszczególnych latach wyglądała następuj ąco:
2004r.
W ramach schematu a) rozpoczęto rea7izację projektu własnego po jego zatwierdzenill przez InsĘ.tucję
Zarządzającą na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego. Powyższy pĄekt zaĘtułowany
,,Młodzieżz na rynku pracy - aktywny start zawodowy'' został opracowany na podstawie projektów
posiłkowych zgłoszonych przez |4 powiatowych urzędów placy z terenu województwa podlaskiego'
Wsparciem objęto 1850 osób, co stanowi 140,36% wielkości docelowej, która wynosiła 1318
bezrobotnych. Omacza to, ii załoiony wska:źnik liczby osób bezrobotnych, które były planowane do
objęcia wsparciem w ramach tego projektu został przektoczony o ponad 40Yo' Przeptowadzono równieŹ
kontrole na miejscu we wszystkich czternastu powiatach województwa podlaskiego. Nie stwierdzono
nieprawidtowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,,Kontrola
finansowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce'''
7 grudnia 2004 r. w ramach schematu b) WUP w Białymstoku ogłosił konkurs zamknięty' w odpowiedzi
na który uprawnieni projektodawcy zaczęIt składaó wnioski o dofinansowanie reałizacji projektów.
2005 r.
W dniu 23 marca 2005 r. WUP w Białymstoku ogłosił koŃurs zamknięty w ramach schematu a) na
projekty dla powiatowych urzędów pracy wojewódfwa podlaskiego' 7 kwietnia 2005 upłynął termin
składania wniosków przez powiatowe urzędy pracy. Przedłożonych zostało 14 wniosków z czego 13
kwalifikowało się do uzupełnienia z powodu braków formalnych. oceną mer}'toryczną projektów
zajmowała się Komisja oceny Projektów (KoP) umiejscowiona w WUP w BiĄmstoku. Posiedzenia
KoP odbylvały się w dniach 28 i 29 kwietnia 2005 r. W dniu 29.04.2005r' na posiedzeniu KoP została
ułoiona lista rankingowa wniosków' która następnie została rekomendowana Dyrektorowi WUP do
akceptacji.
ostatecznie wszystkie 14 projektów zostało przyjętych do realizacji. Całkowita wartośó projektów w
ramach schematu a) wynosiła 11.201.741'57 zł. (środki publiczne bez prywatnych) z czego
wnioskowana kwota dofinansowania (EFS) wynosiła 7.971,290'30 z}. Zdecydowanie największym
projektem był projekt złoizony przez PUP w Białymstoku, którego całkowita wartość wynosiła
2.618.595'50 zł, natomiast najmniejszym był projekt PUP w Siemiatyczach z całkowitą wartością
296.300,00 zł. Jednocześnie w 2005 r. nastąliło zakończeńe realizacji ww. projektów'
w 2005 r. IW przeprowadzlła 15 kontroli (w tym 14 w trakcie realizacji projektu oraz 1 kontrolę
doraźn{ projektów przyjętych do realizacji w ramach Działanta 1.2 a) SPo RZL' podczas których nie
stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu
,,Kontrola finansowa frnduszy struktualnych i Funduszu Spójności w Polsce'''
W ramach schematu b) rozpoczęto rca|izację projektów wyłonionych w konkursie zamkniętym,
ogłoszonym przez WUP w Białymstoku 7 grudnia 2004 r. ostateczny termin składania wniosków
upłynął 6 stycznia 2005 r. Do tego dnia przedłożonych zostało 18 wniosków. W wyniku
przeprowadzonej weryfikacji formalnej 5 wniosków przyjęto do oceny mery.torycznej, 7 wniosków
kwalifikowało się do uzupełnienia z powodu braków forma|nych, natomiast odrzuconych zostało 6
wniosków. ostatecmie 12 wniosków pozytywnie przeszło weryfikację formalną i przekazanych zostało
do oceny merytorycznej. oceną merytoryczną projektów zajmowała się Komisja oceny Projektów
(KoP) umiej scowiona w WUP w Białymstoku' Posiedzenia KoP odbywaĘ się w dniach 20-2I ' 24.28,
3l stycznia oraz I lutego 2005r.
W dniu 01.02.2005r. na posiedzeniu KoP została ułożona lista rankingowa wniosków, która następnie
została rekomendowana Dyrektorowi WUP do akceptacji. Spośród 10 projektów rekomendowanych do
dofinansowania . 7 zostało przyjętych do realizacji na łączną kwotę dofinansowania 572.263,57 zł.
Spośród 7 projektów, które otrzymały dotację - 2 największe opiewały na kwotę 250.111'00 zł. (ieden
na If8.336'00 zł', zaś drugi na 121.775,00 zł.). Wartość najmniejszego projektu wynosiła 40.442,47 zł.
Natomiast kuŻdy z 4 pozostałych projektów otrzymał dofinansowanie w kwocie przekraczającej 50 tys.
zł. (5l'515,00 zł;57.145'00 zł;80.859,00 zł;92.19I,I0 zł). Umowy z poszszegó|nymi projektodawcami

isane zostały w miesiącu lutym (14.18,02.2005 r.). w 2005 r. zakonczono rea|izację powyzszych



proj ektów.
W 2005 r. w ramach schematu b) przeprowadzono 15 kontroli (w tym 7 w trakcie realizacji projektu, 7
na zakończenie rea|izacji projektu oraz 1 kontrolę dorazn{. Podczas powyższych kontroli wykryto
nieprawidłowości, które Zostały zidentyfikowane wg. systemu informowania o nieprawidłowościach w
wykorzystaniu funduszy strukturalnych jako wydatek niekwalifikowalny kod 325.
2006 r.
W ramach schematu a) rozpoczęto rcalizację 14 projektów powiatowych urzędów pracy wojewódawa
podlaskiego wyłonionych w konkursie zamkniętym, ogłoszonym przez WUP w Białymstoku 31 Ęcznia
2006 r' ostatecmy termin składania wniosków upĘnął 17 lutego' Do tego dnia przedłożonych zostało
14 wniosków. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalnej 5 wniosków przyjęto do oceny
merytorycznej, natomiast 9 wniosków kwalifikowało się do uzupetnienia z powodu braków formalnych.
ostatecznie 14 wniosków poz}t}nvnie przeszło weryfikację formalną i przekazanych zostało do oceny
merytorycznej ' oceną merytoryczną projektów zajmowała się Komisja oceny Projektów (KoP)
umiejscowiona w WUP w Białymstoku. Posiędzenia KoP odbywały się w dniach 13.17 marca 2006 r.
W dniu 17.03'2006r. na posiedzeniu KoP została ułożona lista rankingowa wniosków, która następnie
została rekomendowana Dyrektorowi wUP do akceptacji. Spośród 14 projektów rekomendowanych do
dofinansowania - wszystkie zostały przyjęte do realizacji.
Całkowita wartośó projektów w ramach schematu a) w marcu 2006 r. wynosiła |1,946,||3'36 zł (środki
publiczne bez prywatnych) z czego wnioskowana kwota dofinansowania (EFS) wynosiła
8,68f ,357,06 zł. Spośród 14 projektów, które otrzymały dotację - największy z PUP Białystok opiewał
na całkowitą kwotę 3.078.300,00 zł, natomiast wartośó najmniejszego projektu z PUP Siemiatycze
wynosiła 37 3.892,00 zł.
Pod koniec II półrocza 2006 r' powiatowe urzędy pracy miały rozpocząć działania przygotowawcze do
roz|iczenia zarówno merytolycznego, jak i finansowego swoich projektów. Z ttv,łagi jednak na fakt, iŹ
Samorząd Województwa Podlaskiego otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy (FP), zaistniała
możliwość zakontraktowania tychże środków na rea|izację w roku 2007 projektów powiatowych
urzędów pracy w ramach Działań 1.2 i 1.3 sPo RZL. Zakontraktowanie środków FP nastąpiło w drodze
aneksowania Umów o dofinansowanie projektów poprzez wydłlżenie okresu realizacji projektów
wdrażanych przez PUP-y w 2006 r' oraz zwiększenie ich kwoty dofinansowania. W ramach Działania
1.2 na 14 powiatów _ 5 podpisało aneksy z dniem 30'11.2006r., zaś 9 z dniem 01.12.2006 r. okresy
rea|izacji przedmiotowych projektów zostały wydłużone odpowiednio do 30.09.2007 r' (12 projektów) i
31.122007 r. (2 projekty).
w 200ó r. WUP w Białymstoku ptzeprowadztł w ramach schematu a) 14 kontroli po zakończeniu
rea|izacji projektów z 2005 t. oraz 14 planowych kontroli w trakcie realizacji projektów z 2006 r. W
wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego
przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,,System informowania o nieprawidłowościach finansowych w
wykorzystaniu funduszy strukluralnych".
W II kwartale 2006 r. w ramach schematu a) zatwierdzono 14 sprawozdań końcowych z projektów
zrealizowanych w 2005 r.
W ramach schematu b) w I i w II kwartale 2006 r. zatwieńzono wszvstkie sprawozdania końcowe z
projektów zrealizowanych w 2005 r.
2007 r.
W ramach schematu a) Wspieranie mtodzieżry na rynku pracy kontyntnwano realizację 14 projektów
powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego wyłonionych w konkursie zamkniętym,
ogłoszonym przez WUP w Białymstoku 31 stycznia 2006 r.
w 2007 r. Samorząd Województwa Podlaskiego otrzymał kolejne środki w ramach Działanla 1.2, w
związku z poryŻszym zaistniała ponowna możliwość zakontraklowania tychże środków na realizację w
roku 2007 projektów powiatowych urzędów pracy' Nadkontraktacja otrzymanych środków nastą)iła w
drodze aneksowania Umów o dofinansowanie projektów popuez wydłutitenie okresu rca|izacji
roiektów wdrażanvch orzez PUP-v oraz zwiekszenie ich kwow dofinansowania. W ramach Działania



1.2 . 14 powiatów podpisało aneksy z dniem 04.04.2007 r. okesy realizacji 11 przedmiotowych
projektów zostały zmieniorc z 30.09 '2007 r. na 31.12,2007 r., natomiast 3 beneficjentów nie zmieniło
dat zakończenia realizacj i projektu i zostało odpowiednio ptzy 30.09.2007r. (l projekt) i 31.12'2007 r, (2
projękty).
W związku z tym, iŻ terminy zakończenia realizacj i 13 z |4 przedmiotowych projektów przypadły na
3I.|2.2007 r. (jeden projekt zakończył się z dniem 30.09,2007 r.) pod koniec II półrocza 2007 r.
powiatowe urzędy pracy rozpoczęły działaria ptz1gotowawcze do rozliczenia zarówno mer}torycznego
jak i finansowego swoich projektów. W 2007 r. jeden beneficj ent ptzedłożył do WUP w Białymstoku
sprawozdanie okresowe, roczne i końcowe z rcalizai1i projektu oraz przedstawił wniosek o płatność
końcową'
W 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził 26 kontroli projektów przyjętych do
realizacji w ramach Dziatarua 1.2 a) SPO RZL, w tym 25 planowych kontroli w trakcie realizacji
projektów oraz 1 planową kontrolę na zakoiczenie rea|izacj\ projektu. W wyniku przeprowadzonych
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu oplacowanego przez Ministerstwo Finansów
dokumentu ,,System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy
strukturalnych".
2008 r.
W styczniu 2008 r' 13 Beneficjentów przedłoŻyło do IW sprawozdania okesowe' roczne i końcowe z
realizacji projektów oraz wnioski o płatność końcową.
IW w ramach schematu a) zatwierdztła 13 wniosków o płatność końcową projektów oraz 13 sprawozdań
końcowych z projektów zrealizowanych w 2006-2007 r.
W 2008 r. WUP w Białymstoku przeprowadził 13 planowych kontroli na zakończenie rea|izacji
projektów w ramach Dziatania 1.2 a) SPo RZL (1 kontrolę na zakończenie rea|izacji projektu
przeprowadzono w II półroczu 2007 r.).
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego
przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,,System informowania o nieprawidłowościach finansowych w
wykorzystaniu funduszy strukturalnych".

2. Stan realizacji projektów w ramach Działania - okeśla załącznik nr 1

3. Stan realizacji projektów według województw _ okeśla załącznik nr 2

4. opis najczęściej napotykanych problemów przy rea|izai1i Działańa wraz z informacją o środkach
zaradczych podjętych przez Beneficjenta Końcowego (insĘtucję wdrazającą)

A) problemy przy rcalizacji Działania napotkane w ostatnim okesie sprawozdawczym, wynikające
ze stosowanvch rozwiazań svstemowvch

Podczas wdrzrżania Działania 1.2 nie stwierdzono problemów endogenicznych - za|eżnych od systemu
zarządzania. Wystąpiły natomiast problemy zgłaszane przez beneficjentów, związane z rea|izacją
projektów SPo RZL.
Projektodawcy w początkowym etapie realizacji projektów zgtasza|i problemy związane Z rekrutacją
beneficjentów ostatecznych na planowane formy wsparcia. Główny problem pojawił się z doborem
kandydatów na szkolenia z powodu uczestnictwa osób bezrobotnych w szkoleniach realizowanych ze
środków PHARE. Jednakże w wyniku podjętych dodatkowych działań informacyjno . promocyjnych
projektodawcy poradzili sobie z poryższym problemem.
Podczas Iealizacji projektów Beneficjenci najczęściej zg)asza|i problemy związane z rezygnacją osób z
uczestnictwa w projekcie. Beneficjenci ostateczni najczęściej rezygnowali z formy wsparcia jaką są
stalże. Według projektodawców młodzi ludzie coraz częściej wyrażają opinię, iż stypendium stażowe jest
zbyt niskie. w związku z czym przetpają staż. Nie bez winy są równiei sami organ izato rzy slaŻ!.



którzy często mają zbyt duże oczekiwania i wymagania względem stażystóW dla których staż jest
bardzo często pierwszym doświadczeniem zawodowym.
Ponadto zaobserwowaó można zwiększającą się skłonnośó rrłodzieży do zagranicznych wyjazdów
zarobkowych. Przy pogłębiającym się zjawisku emigracji, innymi przyczynami rezygnacji z
uczestnictwa w projekcie były m.in.: podjęcie zatrudnienia' rozpoczęcie nauki, sprawy osobiste (opieka
nad dziećmi, rodzicami), powołanie do woj ska, nieusprawiedliwione nieobecności, w pojedynczych
przypadkach były to przeciwwskazania lekarskie, rezygnacja pracodawcy bądŹ osoby bezrobotnej ze
stain oraz rozvięanie umowy o pracę w przypadku prac interwencyj nych. ZdarzaŁy się również
przypadki, że osoby młode rezygnowały z dalszego odbywania określonej formy wsparcia bez podania
przyczyny. W związku z powyżLszym projektodawcy stawali przed koniecznością ponownej selekcji i
doboru kandydatów na wolne miejsca. Jednym z zastosowanych rozviązń, mającym przeclwdziałac
przerywaniu przez bezrobotnych udziału w projekcie był dwustopniowy proces rekrutacji (współpraca z
pośrednikiem pracy i z doradcązawodowym).
Jeden projektodawca zgłosił problem zv,łięany z doborem kandydatów do uczestnictwa w formie
wsparcia jaką są stalże' Poniewa:ż staże przestały byó tak atrakcyjne jak były pierwotnie' PUP odnotował
przypadki kiedy trzeba było odstąpió od realizacji oferty ze względu na brak odpowiednich kandydatów,
czy teżz zbyĄ duże wymagania organizatorów stażu.
Inny problem to malejące zainteresowanie pracodawców wsparciem w ramach zatrudnienia
subsydiowanego. Zaobserwowano pojawiające się obawy pracodawców dotyczące sprostaniu
zobowiązaniom uregulowanym w przepisach prawnych Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 t. o promocji
zatrudnienia i instyhrcjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn, Zm.) oraz w rozporządzeniach
wykonawczych. Działanie w złożonym i niestabilnym otoczeniu gospodarczym powoduje niepewność
oraz obawy pracodawców co do utrzymania subsydiowanego stanowiska pracy oruz stanu zatrudnienia
w wymaganym okresie 24 miesięcy. Projektodawcy próbowali radzió sobie z powŻszym problemem
poptzez podejmowanie wzmożonych działań promocyjnych, jednakże działania te nie zawsze
przynosiły oczekiwane efekty i zainteresowanie tą formą aktywizacji pozostawało niewielkie' Wobec
powyższego projektodawcy przesuwali, zgodnie z właściwymi procedurami, część środków
finansowych zagrożonych niewykorzystaniem na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź
na szkolenia zawodowe.
Jeden Beneficjent zgłosił problem zl,t,iązarry z koniecznością odstąpienia od podpisanej umowy o
wykonanie audytu zewnętrznego z firmą audyową ponieważ zataiła ona przed nim fakt, iż w okesie od
złożenia oferty do jej zatwierdzenia zaszły zmiany - zmieniły się osoby kluczowe, k1óre miały
ptzeprowadzić aud}.t' oferta stanowiła integralną częśó umowy na przeprowadzenie audyu' więc nie
było możliwe przeprowadzenie czynności audytorskich przez inne osoby niż tę, które zostĄ podane w
ofęrcie. W związkl z powższym Beneficjent, po konsultacji z IW' wyłonił jednostkę audytorską nie
stosując trybów zamówień przewidzianych w Ustawie Zamówień Publicznych, ponieważ szacowana
wartość nie przekraczała 6 000 €.
Ponadto w czasie rea|izac1i projektów schematu b) pojawiły się trudności dotyczące strony finansowej.
W związku z koniecmością dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego nastąpiły opóźnienia w przekazaniu czterem beneficjentom środków w
ramach I transzy. Beneficjenci schematu b) mieli także problemy związane Z prawidłowym
wypełnianiem wniosków o płatność, co skutkowato dłuŻszym niż się spodziewano oczekiwaniem na
wypłatę środków.

B) problemy przy realizacjt Działania napotkane
z okoliczności zewnętrznych, niezwiązanych z
wdraŻania Programu

w ostatnim okresie Sprawozdawczym, wynikające
rozwiazaniami zastosowanymi w ramach systęmu

Podczas wdra'żania Działania 1.2 nie stwierdzono problemÓw egzogenicznych - niezależnych od
svstemu zarzadzania SPO RZL.



5. Wskazniki ręaliz acji Działania

5. l .osiągnięte wskazniki ogolne*

* w |abeli nale4, unieścić lskaźniŁi vys,ę!'ujące u, Uzupełnieniu sek|oto,]eqo Progrum|| operacyjnego Ro,wÓj zasob w Lud'kich 2004-2006, włościwe dla
Działahia' k,3fego do|yczy spr^9o-.dc,nie. spra\,o,danie poł]inno zc'Ą,ierać jed,nie y)ską:niki' h rych często|Iiwość nier.enia Qs|ała podana
w U'upełnieniu sPo RzL 2004.2006 jako bła a|na, roczna ora: po zako c.eniu oktesu proqranowania

*ł M _ Męłź}ć,li' K _ Kobie|,

S.2.Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaznikÓw w okesie objętym
sorawozdaniem

5 . 3 . osiągnięte wskazniki szczegÓłowe

5.3.1 . Przepływ ostatecznych beneficjentÓw - określazat'ącznik nr 3
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od początku realizacji Działa a wsparciem objęto 11092 osoby (3988 mężczyzn i 7104 kobiety)' co
stanowi 111'59% wielkości docelowej, ktÓra wynosiła 9940 bezrobotnych. oznacza to, iŻ załoi.ony
wskaźnik liczby osÓb bezrobotnych, ktÓre były planowane do objęcia wsparciem został przekoczony o
ponad 11olo, co w naszym przekonaniu jest zjawiskiem poątywnym.
od początku Działania udział w projektach zakoirczyło 9786 osÓb (3448 męiczyzn i 6338 kobiet).
Z uczestnictwa w projekcie aezygnowało 1306 beneficjentÓw ostatecznych (540 mężczyzn, i 766
kobiet), co stano:u/l 11,77%o wszystkich osÓb, ktÓre rozpoczęły udział w Działaniu. Zdaniem IW jest to
poziom możliwy do zaakceptowania. Jednocześnie pĄektodawcy podejmowali działania, mające na
celu zminimalizowanie ilości rezygnacji osÓb z udziału w projekcie.
Analizując ilość osÓb kierowanych na poszczegÓlne formy wsparcia należy stw.ierdziÓ, iŻ od początku
rea|izacji Działania największa liczba beneficjentÓw ostatecznych skorzystała ze sWŻy _ 67 47 osob.
RÓwnieŹ duŻa |iczba bezrobotnych skorzystała ze szkole _ 3186 osÓb. W dalszej kolejności należy
wymienić subsydiowanie zatrudnienia _ 847 osÓb oraz przygotowanie zawodowe _ 397 osÓb. Najmniej
osÓb otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej _ 185 osÓb.
od początku rca|izacji Działania 9314 bezrobotnych (3136 mężczyzn i 6178 kobiet) podniosło swoje
kwalifikacie.



5.3.2. Informacje na temat wsparcia udzielonego ostatecznym beneficjentom w ramach realizowanego
Działania _ okeś|a załącznik t 4

5.3.3. Informacje na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom i inst1tucjom w ramach
realizowanego Działania - określa załącznik nr 5 _ Nie dotyczy

5.3.4. Wsparcie mer}'toryczno-techniczne _ okeś|a załącznik nr 6 _ Nie doĘczy

5.3.5. Wzrost kwalifikacji ostatecznych beneficjentów _ określa załącmik nr 7

m. PosTĘP F'INAIYSoWY DzIAŁAllIA

1. Zęstawienie zatwierdzonych przez Beneficjenta Końcowego (insty.tucję wdra:żając{ wydatków
kwalifikowalnych w ramach Działania wedłu g źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (PLN) _
określa załącznik nr 8

2. Zestawienie wańości płatności zrealizowanych na tzecz ostatecznych odbiorców (beneficjentów)
w ramach Działania w okresie sprawozdawczym (PLN) _ określa załącznik nr 9

3. Zestawienie prognozowanych wańości płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie
zostanązrea|izowane na rzecz Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrazającej) w ramach Działaria i
odpowiadającego im współfinansowania krajowego (PLN) _ określa załącznik nr 10

4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych pońesionych w okresie
sprawozdawczym w ramach Działania (PLN) _ określa załącmik nr 11

TV. INT'ORMACJA O PRZEPROWADZO}TYCH KONTROLACH, AT]DYTACH
zEwNĘTRz}tYcH I sTwIERDzoI\tycH MEPRAwIDŁowoŚcIAcH w REALIZACJI
DzIAŁAIIIA

l. Informacj a o działaniach podjęĘch przez Beneficjenta Końcowego (inst1'tucję wdrażającą) lub
upoważnioną przez niego jednostkę w ramach przeprowadzonych kontroli realizacji projektów, ich
wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych oraz informacja o audytach
zervnetrznvch

Podczas rea|izacji Działania 1.2 wUP w BiĄmstoku przeprowadzit łącznie 1 1 l kontroli (74 w trakcie
rea|izacji projektów' 35 na zakończenie realizacji plojektów i 2 kontrole dora:.Źne). W ramach
poszczególnych schematów kontrole rozkładają się w następujący sposób: schemat a) - 67 kontroli w
trakcie realizacji projektów, 28 kontroli na zakończelie reaIizacji projektów, 1 kontrola doruźna;
schemat b) _ 7 kontroli w trakcie rea|izacji projektów, 7 kontoli na zakończenie rea|izacji projektów' 1
kontrola doraźna'
Przedmiotowe kontrole prowadzone były w zakresie prawidłowości wdralżania projektów zgodnie z
obowiązującymi zasadami i przepisami plawa orźV Ze szczegółowymi rrnormowaniami dotyczącymi
Programu sPo RZL. Kontrole na miejscu przeprowadzone przez Iw obejmowały Zarówrro kontrole
dokumentacji związanej z wdtłianym projektem, znajdującej się w siedzibie beneficjentów jak i
kontrolę faktycznej rea|izacji poszczególnych form wsparcia (nie dotyczy kontroli 14 projektów
posiłkowych z 2004 r', podczas których kontrolowano wyłącznie dokumentacj ę związaną z
realizowanymi proj ektami).
W latach 2005 - 2008 poszczególne zespoły kontrolujące przeprowadzity 69 wizyt monitorujących
(sprawdzono 4,7 staiŻy ' 19 działalności gospodarczych, 2 prace interwencyjne oraz 1 przygotowanie
zawodowe).
W ramach procedur konkursowych w schemacie a) w 14 powiatowych urzędach pracy województwa

laskieso Drzeprowadzono łacznie 33 audltv zewnetrzne realizowanvch oroięktów. Natomiast w



ramach plocedury pozakonkursowej w roku 2005 przeprowadzono audyt zevrnę*rzny dotyczący
proj ektów własnych realizowanych w ramach Dzi ałań 1 ,2 i | ,3 .

Dzlałaria podjęte w ramach przeprowadzonych kontroli oraz informacja o aud}tach zewnęffznych w
poszczególnych latach wdrazania Działana 1 .2:

2004r.
w 2004 r. przeprowadzono kontrole projektów posiłkowych we wszystkich cztemastu powiatach
województwa podlaskiego. Przedmiotowe kontrole przeprowadzono w terminach 26.11.2004 t. -
07 .12'2004 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo
Finansów dokumentu ,,Konhola finansowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce''.
Wykryte nieliczne uchybienia, takie jak nieprawidłowe stosowanie logo EFS oraz nieterminowe
przekaz1tvanie informacji o postępowaniach przetargowych, nie miały lwływu na prawidłowe
wdrażanie projektów i Działania.

2005 r.
w 2005 r. WUP w BiaĘmstoku przeprowadził 15 kontroli (w tym 14 w trakcie rca|izacji projektu oraz
1 kontrolę dora:źn{ projektów przyjętych do rea|izacji w ramach Działaria 1.2 a) SPo RZL' Kontrole
przeprowadzono w terminach 03.0ó.2005 r, - f8.1|.f005 r' Podczas przedmiotowych kontroli
przeprowadzonych w trakcie rea|izacji projektów sprawdzono rea|izację l0 form wsparcia, tj.: 10 staży.
Nie stwierdzono nieprawidtowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów
dokumentu ,,Kontrola finansowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce''. Wykry.te
nieliczne uchybienia, takie jak braki formalne w dokumentacji finansowej czy dokumentacji dotyczącej
sprawozdawczości' nieprawidłowe zamieszczanie logo EFS na dokumentach projektu i materiałach
promocyjnych, brak oznakowania teczek i segregatorów logo EFS oraz brak informacji, iż rea|tzowane
przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFS nie miały wpływu na prawidłowe wdrażanie
projeklów i Działania' Na dzień 3l grudnia 2005 roku wszystkie kontrole przeprowadzone w trakcie
realizacji pĄektu ze schematu a) zostały zakończone.
W ramach schematu b) IW przeprowadziła 15 kontroli (w tym 7 w trakcie realizacji projektu' 7 na
zakończenie realizacji projektu oraz 1 kontrolę doruźnĄ. Podczas przedmiotowych kontroli wykrlo
nieprawidłowości' które zostały zidentyftkowane wg. Systemu informowania o nieprawidłowościach w
wykorzystaniu funduszy strukturalnych jako wydatek niekwalifikowalny kod 325. Zalecono zwrot
kwoty 53 149,75 PLN. Wszyscy beneficjenci, którzy wykorzystali środki finansowe niezgodnie z ich
przeznaczeniem zostali wezwani do zwrotu tyc}rże kwot. InsĘtucja kontrolująca oprócz zwrotu kwot
niekwalifikowalnych zwróciła się do jednostek konholowanych m.in. z za|eceniem wyodrębnienia kont
analitycznych w sposób umożliwiający pełną przejrzystośó dokonywanych operacji księgowych,
dokonania stosownych korekt sprawozdń, naniesienia na segregatory i teczki nazwy projektu i logo
EFS. W kilku przypadkach zalecono, aby oryginały (lub kopie poświadczone za zgodnośó z oryginałem)
wszystkich dokumentów zvnązartych z wdrażaniem i finansowaniem projektu przechowywano w
odrębnych segregatorach jak również zalecono, aby prowadzono na bieżąco karty czasu pracy
pracowników zatrudnionych na potrzeby projektu. Na dzień 31 grudnia 2005 roku wszystkie kontrole
przeprowadzone w ramach schematy b) po zakończeniu realizacji projektu zostały zakończone.
w 2005 r. w 9 powiatowych urzędach pracy województwa podlaskiego przeprowadzono aud}.ty
zewnęffzne realizowanych projektów. Beneficjenci dostarczyli do IW raporty końcowe wraz z opiniami'
W wyniku przeprowadzonych aud1'tów nię stw.ierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów w
rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,,System informowania o
nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych''. Uznano, iż pomimo
występowania drobnych uchybień, nie ma zagroircń dla realizacji celów projektów, w tym co do źródeł
finansowania kosztów projektów oraz wydano pozytywne opinie z przeprowadzonych audytów
zewnętrznych.



W I kwartale 2005 r. został złożony do Dy'rektora Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstw.ie
Gospodarki i Pracy wniosek Pomocy Technicznej w ramach działania 3.1 d) - Priorytet 3 sPo RZL'
opracowany przez WUP w Białymstoku, dotyczący przeprowadzenia audytu zewnętrznego
(catościowego - finansowego i merytorycznego) projektów współfinansowanych z EFS, realizowanych
przez WUP w Białymstoku w ramach procedury pozakonkwsowej Działania 1.2 i 1.3 sPo RZL. W dniu
13.04'2005 r. została zawarta Umowa o doflnansowanie rea|izacjt projektu ''Audyt zewnętfzny dla
Inst1'tucji Wdrażaj ącej ''. Na stronie intemetowej WUP w Białymstoku w dniu 05.05.2005 r. ukazało się
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie usługi audyhr zewnętrznego w/w
projektów. Na ogłoszenie o plzetargu odpowiedziały dwie firmy' których oferty zostały odrzucone, gdyż
nie spełniały wymagń przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 14
częrwca 2005 r., ukazało się ponowne ogłoszenie o przetargu' W odpowiedzi na ogłoszenie spłynęły 3
oferty. W lipcu 2005 r. wybrano wykonawcę na przeprowadzenie usługi przedmiotowego aud1tu
zewnętrznego. Najkorzystniej sz ą ofertę złożyła ''Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego', Sp.
z o.o' ' z którą 19 lipca podpisano umowę na przeprowadzenie audyu Ze]łnętznego. W dniu 22 lipca
Wykonawca przedstawił Rapoń Wstępny wraz z harmonoglamem przeprowadzenia audytu natomiast 27
lipca rozpoczął rea|izację audytu od spotkania w WUP z przedstawicielami PUP. Realizacja audytu
przebiegła zgodnie z zaplanowanym harmonoglamem i dn. 0l września Wykonawca przedstawił
wstępną wersję raportu końcowego. Po wyjaśnieniach i uwagach WUP w Białymstoku otrzymał w dniu
26.09.2005 r' ostateczną wersję opinii i raportu z aud1tu.

200ó r.
W ramach schematu a) WUP w Biatymstoku przeprowadził 14 kontroli po zakończeniu rea|izacji
projektów z 2005 r. oraz 14 planowych kontroli w trakcie rea|izacji projektów z 2006 r. Podczas
przedmiotowych kontroli przeprowadzonych w trakcie realizacji projektów sprawdzono realizację 10
form wsparcia, tj.: 10 staży.
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego
przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,,System informowania o nieprawidłowościach finansowych w
wykorzystaniu funduszy strukturalnych". Wykryte nieliczne uchybienia, takie jak niekompletna
dokumentacja dotycząca beneficjentów ostatecmych (np. brak opinii o przebiegu stzr:żu, brak
zaśwjadczefi o pomocy de minimis składanych przez beneficjentów ostatecmych otrzymujących
jednorazowe środki na działalnośó gospodarczą), braki formalne w dokumentacji dotyczącej
pracodawców' niejednolite zapisy w dokumentach związanych z realizowanymi formami wsparcia (np.
różne terminy przedkładania list obecności w umowie o odbywanie steril i ,,Zasadach odbywania
staŻu''.)' drobne niezgodności wzorów dokumentów (stosowanych przy rea|izacji' poszczególnych form
wsparcia) z informacjami zawartymi w obowią,zujących aktach prawnych, niepełna dokumentacja
księgowa, nieprawidłowe załnieszczatie logo EFS na dokumentach projektu i materiałach
promocyjnych czy też brak oznakowania teczek i segtegatorów logo EFS oraz brak informacji, iż
realizowane przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFS nie miały *pływu na prawidłowe
wdraianie projektów i Działania.
Kilka PUP' po zakończeniu kontroli na zakończenie rcalizacji projektów z 2005 r,, zostało wezwanych
do poprawy załącznika do sprawozdań . ''Postęp rea|izacji planu finansowe go,, oraz do dokonania
odpowiednich przeksięgowań, tak aby został zachowany podział źródeł finansowania określony we
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
W II półroczu 2006 r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy województwa podlaskiego
przeprowadzono audyty zewnętrzne projektów z 2006 r., wyłonionych w konkursie zamkniętym,
ogłoszonym przez WW w Białymstoku 31 stycznia 2006 r. opinie wraz z raportuni z audytów
przekazane zostĘ przez poszczególnych beneficjentów do Instytucji Wdra:żaj ącej. W wyniku
przeprowadzonych aud1tów nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów w rozumieniu
opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,,System informowania o nieprawidłowościach
finansowych w wvkorzystaniu fund strukturalnych". Uznano, ti imo wvstępowania drobnych
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uchybień rtte ma zagroŻeń dla realizacji celów projektów, w tym co do Źródeł finansowania kosztów
projektów, oraz wydarro pozytwv\e opinie z przeprowadzonych aud1tów zewnętrznych'

2007 r.
WUP w Białymstoku przeprowadził 26 kontroli projektów przyjętych do realizacji w ramach Działania
1.2 a) SPo RZL, w tym 25 planowych kontroli w trakcie realizacji projektów oraz 1 planową kontrolę
na zakończenie realizacji projektu. Podczas przedmiotowych kontroli przeprowadzonych w trakcie
realizacji projek1ów przez |W sprawdzono rea|izację 41 form wsparcia, tj': 27 sta:Ę, 11 działalności
gospodarczych, 2 prace interwencyjne oraz 1 przygotowanie zawodowe.
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego
przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,'System informowania o nieprawidłowościach finansowych w
wykorzystaniu funduszy strukturalnych''. Wykryte nielicznę uchybienia, między innymi takie j ak:
niejednolite zapisy w dokumentach zwięanych z odbywaniem stdŻ|J przez beneficjentów ostatecznych
(tj. rozbieżnośó pomiędzy zapisem zawartp w umowie o odbywanie stzr:żu a heścią programu stażu
stanowiącego załącznik do umowy), niespójne zapisy w dokumentacji dotyczącej szkolenia (tj.
rozbieżność pomiędzy kwoĘ okeśloną w umowie zlecenia organizacji szkolenia a kwotą znajdującą się
na faktrrrze za reatizację szkolenia), nie wykaątvanie w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej -
pomocy publicznej udzielonej na zasadach pomocy de minimis, braki formalne w dokumentacji
dotyczącej przymania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę
bezrobotną (tj. brak potwierdzenia przez pracownika PUP własnoręcmego podpisu pod oświadczeniami
poręczycieli) czy też drobne niezgodności we wzorze umowy o przyznante środków finansowych na
podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną z zapisami za,wartymi w obowią7ujących
aktach prawnych (np. wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej zawarcia umowy) nie miały lwływu
na prawidłowe wdra:Żanie projektów i Działania.
Beneficjenci, co do których wystosowano zalrecenia pokontrolne, poinformowali Instlucję Wdrazającą
o działaniach podjętych w celu wyeliminowania uchybień wskazanych w zaleceniach pokontrolnych.
W związku z podpisanymi aneksami oraz zwiększeniem kwoty dofinansowania (szczegółowy opis w pkt
II 1. sprawozdania) 10 powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego przeprowadziło
dodatkowe audly zewnętrzrre realizowanych projektów. Beneficjenci dostarczyli do Instytucji
Wdrazającej raporty końcowe wraz z opiniami.
W wyniku przeprowadzonych audytów nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów w
rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,,System informowania o
nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych''. Uznano, iż nie ma
zagtożrcfi d|a rcalizacj i celów projektów, w Ęryn co do źródeł finansowania kosztów projektów.

2008 r.
W ramach Dziataria 1.2 a) SPo RZL wUP w Białymstoku przeprowadził 13 kontroli na zakończenie
reatizacji projektów (1 kontrolę na zakończenie rea|izacji projektu przeprowadzono w II półroczu
2007 r.). W ramach przedmiotowych kontroli zostały przeprowadzone wizyty monitorujących w
przypadku projektów' w ramach których realizowane były formy wsparcia' których trwałość mogła być
skontrolowana po zakończeniu realizacji przedsięwzięó (sprawdzono 8 działalności gospodarczych).
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego
przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,,system informowania o nieprawidłowościach finansowych w
wykorzystaniu funduszy strukturalnych".

l.l.Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących rea|izacji projektów oraz audyów
zewnetrznvch

Numer Działanta Kontrole Kontrole dorazne Wizytacie Audyty

n



i Schemat planowane zęwnetrzne
Działanie I.2
Schemat a)

109 f 69 J J

1. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących rea|izacji projektÓw, podjętych przez lnne
instytucje (np. NIK)

Podczas wdrażania Działania 1.2 Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem operacyjnym
RozwÓj ZasobÓw Ludzkich (IZ sPo RZL) przeprowadziła w WUP w Białymstoku pięć kontroli.

Pierwszą kontrolę na miejscu przeprowadzono w dniach f3 _ 24.03.2005 r. w zakresie wykonywania
przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Wdrażającej d|a Działa I '2 i |.3 sPo RZL'
prawidłowości realizacji Umowy finansowania Działania |,2 i |.3 w ramach sPo RZL oraz rca|izacji
projektÓw własnych WUP w Białyrnstoku. ZespÓł kontroluj ący IZ w dniu 24.03.2005 r. przeprowadził
rÓwnież kontrolę na miejscu w zakresie realizaqi projektÓw posiłkowych realizowanych w ramach
Działania |.2 i 1,3 sPo RZL w Powiatowym Unędzie Pracy w Białymstoku. WUP w Białymstoku
zgłoslł' zasttzeżenia, co do ustale zawartych w informacji pokontrolnej ru 2/2005 przysłanej przez IZ w
dniu 11'04.2005 r. W dniu 09.05'2005r' do WUP wpłynęła odpowiedź z IZ na zastrzei.etia, wraz z
częściowo poprawioną informacją pokontrolną. I7.05.2005 r' WUP w BiĄmstoku wysłał do Z SPo
RZL jeden podpisany egzemplarz przedmiotowego dokumentu.

Kolejna kontrola przeprowadzona przez IZ SPo RZL w dniu 14.06.2006 r. była kontrolą ad hoc' Miała
ona na celu weryfikację decyzji podjętych przez WUP w Białymstoku dotyczących roz|iczenja 2
projektÓw realizowanych ptzez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach schematu b). W wyniku
przeprowadzonej kontroli IZ sPo RZL nie stwierdziła nieprawidłowości w postępowaniu WUP w
Białymstoku w przypadku roz|iczenia wspomnianych projektÓw oraz decyzji dotyczących uznania
określonych kosaÓw projektÓw za niekwalifikowane'

Trzecia kontola przeprowadzona była w dniach 30.1| - 01'12.2006 r. w zakesie wykonywania przez
WUP w Białymstoku fuŃcji Instytucji Wdrazającej dla Działa |.2 i |.3 SPo RZL' prawidłowości
rea|izacji Umowy finansowania Działania I,2 i 1 .3 w ramach sPo RZL oraz tealizacji za|eceil
pokontrolnych opracowanych przez IZ SPO RZL w wyniku kontroli na miejscu nr 2/2005
przeprowadzonej w dniach 23-24.03.2005 r' Zespći kontrolujący IZ w ramach Działania 1.2 dokonał
weryfikacji dokumentacj i dotyczącej losowo wybranych projektÓw realizowanych przez PUP w SokÓłce
oraz PUP w Suwałkach. Zweryfikowana dokumentacja obejmowała m.in.: oryginały umÓw o
dofinansowanie projektÓw, oryginały wnioskÓw o płatność beneficjentÓw, dokumenty dotyczące
przeprowadzonych kontroli na miejscu, oryginĄ sprawozdari okesowych za I i I kl,vartał 2006 r. z
rea|izacji projektÓw, oryginały sprawozdari okresowych za I i il kwartał 2006 r, z rca7izacji Działa ,
informacje o nieprawidłowościach za III kwartał 2006 r. WUP w Białymstoku z$osił' zastrzeżenia, co
do ustaleri zawutych w informacji pokontrolnej przysłanej ptzez IZ. W dniu 14.02'2007 r' do WUP
wpłynęła odpowiedź z IZ na zastrzeżenia, wraz z częściowo poprawioną informacją pokontrolną. W
podsumowaniu wynikÓw kontroli zespÓł kontrolujący IZ stwierdził m.in,, iz ''...wUP BiaĘstok
prawidłowo realizuje zapisy Umowy finansowania Działania 1.2 i 1.3 sPo RZL' Jednakże IZ sPo RZL
stwierdziła drobne uchybienia, ktÓre dotyczyły m.in.: terminowości przesyłania sprawozda oraz
informacji nt' wnioskÓw o płatność, nieprawidłowości'..,'. 21.02.2007 r. WUP w Białymstoku wysłał do
IZ SPO RZL jeden podpisany egzemplarz przedmiotowego dokumentu. W dniu 16.03.2007 r. WUP w
Biał}mstoku ohzymał zalecenia pokontrolne opracowane w wyniku przeprowadzonej kontroli na
miejscu' 08.05.2007 r' zostało wysłane pismo do IZ SPo RZL dotyczące wdrożenia przedmiotowych
zalęcęfi'

W dniach 19 _ 20.II.2007 r. IZ SPo RZL DrzeDrowadziła cz kontrole w WUP w Białvmstoku.
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Celem przedmiotowej kontroli była weryfikacja realizacji zapisów umowy finansowania Działania 1.2 i
umowy finansowaniaDziałmia 1.3 sPo RZL w odniesieniu do projektów konkursowych realizowanych
w ramach schematu a) Działanta 1.2 i |.3 sPo RZL. Zespół kontrolujący IZ SPo RZL w ramach
Działania 1.2 dokonał weryfikacji dokumentacji dotyczącej losowo wybranego projektu realizowanego
przez PUP w Białymstoku' Zweryfikowana dokumentacja obejmowała m'in.: oryginał umowy o
dofinansowanie projektu' oryginały wniosków o płatnośó beneficjenta' dokumenty dotyczące
przeprowadzonej kontroli na miejscu, oryginał sprawozdania rocznego za 2006 r. oraz okesowego zal
półrocze 2007 r. z rea|izasji projektu' oryginał sprawozdania rocznego za 2006 r. oraz okesowego za I
pótrocze 2007 r, z realizacji Działania, informacje o nieprawidłowościach za 2007 r. WUP w
Biatymstoku zgłosit zasftzeŻenia do treści otrzymanej w dnfu 2|.12.2007 r' informacji pokontrolnej
przesłanej przez IZ SPo RZL' W dniu 21.01.2008 r' do WUP w BiĄmstoku wpĘnęła odpowiedź zIZ
sPo RZL na zastrzeŻenia, wraz z częściowo poprawioną informacją pokontrolną. W podsumowaniu
wyników kontroli zespół kontrolujący IZ stwieńził m.in.' iż ''...wUP Białystok prawidłowo realifuje
zapisy Umowy finansowania Działania 1,2 i I.3 SPo ML. Jednakże IZ sPo RZL stwierdziła drobne
uchybienia, które dotyczyły m.in.: aktualizacji Podręcznika Zarządzaria i Kontroli WUP, terminowości
weryfikacji wniosków o płatnośó w I kwartale 200.I r. '..''.28'01.2008 r. WUP w Białymstoku wysłał do
IZ SPO RZL jeden podpisany egzemplarz przedmiotowego dokumentu. W dniu 13.02.2008 r. WUP w
Białymstoku otrzymał zalecenia pokontrolne opracowane w wyniku przeprowadzonej kontroli na
miejscu' 14.04.2008 r. zostało wysłane pismo do Iz SPo RZL dotyczące wdrożenia przedmiotowych
zalecen.

Piąta kontrola została przeprowadzona przez IZ sPo RZL w dniach 16-17 września 2008 r. W dniu
22.10 '2008 r. do WUP wpĘnęła informacja pokontrolna, w zwiąZku z którą w dniu 30.10.2008 r.
Zostały sporządzone oraz wysłane zasttzeŻenia do informacji pokontrolnej.

2. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raporty bieżące lub kwartalne z nieprawidłowości
w projektach?

TAKE NIEE

Jeżeli TAK' na|eĘ podai kiedy i ile raportÓw bieżących puekazano do departamentu mel}torycznego
Ministerstwa FinansÓw, właściwego do spraw kontroli Programu' oraz ile raportÓw kwartalnych
przekazano do Instlucji Pośredniczącej

v. WYPEŁIYIA|uE zoBowĄzAŃ w ZAKRESIE INT.oRMACJI I PRoMocJI DZIAŁAIYIA

opis działan podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocj i Działania

Podczas wdtaŻaniaDziałania 1.2 WUP w Białymstoku przeprowadzit następujące działania informacyjne
i promocyjne:

* w 2004 r. przeprowadzono następujące szkolenia własne zorganizowane przez WUP w Białymstoku:
- "WUP jako beneficjent koricowy we wdrazaniu EFS",
- ,'Warsztaty dla ProjektodawcÓw dot' wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z

EFS',
- ''Spotkanie informacyjno-promocyjne dla wyŹszych uczelni dot. wykorzystania środkÓw z EFS.';
. ,,Praca z Generatorem WnioskÓw SPo RZL..
. ''Procedury postępowania w procesie wdrażania SPo RZL - obieg dokumentÓw finansowych'',
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- ',Projektowanie przedsięwzięó rynku pracy w waruŃach wspólnotowych'',
- .'Warsztaty dla przedstawicieli PUP dot. wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,

obsługa generatora wniosku..,
- ,'Spotkanie przedstawicieli oddziałów Terenowych, punktów informacyjnych oraz CIIPKZ WUP w

Biatymstoku w zakresie informacji o EFS",
. .'Spotkanie informacyjne dla Projektodawców dot. możliwości przygotowania projektu oraz

wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych.';
* przygotowano artykuł promujący EFS' w Ęm Dziatanie 1.2 sPo RZL, na temat: .'Ewopejski Fundusz
Społecmy jako instrument finansowania przedsięwzięć rynku pracy w wojewódŹwie podlaskim'., który
został umieszczony we wkładce do prasy lokalnej . Kuriera Porannego' przygotowanej przy współpracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;

* w ramach współpracy z mediami zaaralŻowano w dniu 01.07.2004 audycję telewizyjną w programie
''Gość dnia'' w TVP 3 na temat: ''Możliwość wykorzystania środków funduszy strukturalnych w
województwie podlaskim,, ;

* w 2005 r. przeprowadzono szkolenia własne w siedzibie WUP w BiĄmstoku: 24.02.2005 r. odbyĘ się
walsztaty dla pracowników PUP dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z
EFS; 07.03.2005 r. odbyły się warsztaty dotyczące sprawozdawczości oraz wniosków płatniczych.
Powyższe warsztaty skierowane były do projektodawców wytonionych w drodze konkursów
zamkniętych w ramach Działana 1.2b i 1.3b SPo RZL; 15.12.2005 r' przeprowadzono szkolenie pt.:
,,Projektowanie przedsięwzięć rynku pracy w ramach Działń I.2 Perspektywy dla młodzieży i l '3
Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia SPo RZL . rola powiatowych urzędów pracy'.
natomiast 06.10'2005 r. odbyło się szkolenie dotyczące wypełniania sprawozdń i formu|arza danych Bo
w ramach projektów 1'2 i 1'3 SPo RZL;

* 29.06.2005 r. w siedzibie WyŻszĄ SzkoĘ Finansów i Zarządzaria w Białymstoku odbyła się
konferencja współfinansowana ze środków EFS pod honorowym paffonatem Marszałka WojewódŹwa
Podlaskiego pt.: ''Sektorowy Program operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - Doświadczenia
Podlasia.,. organizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, pełniący funkcję
Instytucji Wdrazającej dlaDziałań 1.2 i 1.3. Celem konferencji było przedstawienie stanu zaawansowania
realizacji Działań SPo RZL w województwie podlaskim. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele
projektodawców z województwa podlaskiego, przedstawicielę samorządów' szkół wyższych, organizacji
pozarządowych, władz regionalnych oraz Powiatowe Urzędy Placy;

* 03'06'2005 r' na stronie intemetowej WUP w Białymstoku ukazało się ogłoszenie o pŻetargu
nieograniczonym na opracowanie oraz druk ulotek, broszur informacyjnych dotyczącychDziałań 1.2 i 1.3
- postępowanie zostato unieważnione na mocy art. 93 ust.l pkt 4. (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych);

* w lipcu 2005 r' został rozstrzygnięty pruetalg na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych
niezbędnych do stworzenia materiałów szkoleniowych i informacyjnych na cyklicme spotkania z
projektodawcami oraz konferencję i seminarium. Zakupiono materiały biurowe takie jak papier ksero,
koszulki, teczki, obwoluty, notesy biurowe wkładki do flipcharta, ołówki, cienkopisy, zszyrvki itp, oraz
materiały eksploatacyjne - tonery do drukarek;

* 14.07.2005 r. ogłoszono kolejny przetarg na opracowanie projektów graficznych oraz wykonanie i
dostawę materiałów promocyjnych dotyczących promocji realizowanych działń. Najkorzystniejszą
ofertą była oferta firmy ,'Media '' sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku opiewająca na kwotę 1 1 537,30 zł.
Umowa została zawańa dn. 29 sierpnia natomiast materiałv zostałv dostarczone w dniu 12 wrześrua 2005
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r. W ramach przetargu zakupiono ulotki informacyjne,
reklamowe, naklejki oraz smycze reklamowe'

banery reklamowe, plakaty, długopisy

* 26.09.2005 r. w siedzibie Wyższe1 SzkoĘ FinansÓw i Zarządzania w Białymstoku odbyło się
seminarium ',Sektorowy Program operacyjny RozwÓj ZasobÓw Ludzkich w wymiarze regionalnym.''
organizatorem seminarium był WojewÓdzki Urząd Pracy w Białymstoku, pełniący funkcję Instytucji
Wdrazającej d|a Działa 1.2 i I,3, Program seminarium obejmował prezentację wybranych pĄektÓw,
realizację procedur konkursowych w ramach Działania 1.2 i Działania 1.3 sPo RZL (ak napisać dobry
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z EFS), monitoring i kontro|ę wykorzystywania funduszy
strukturalnych na przykładzie Działa |'2 i l'3 SPo RZL w wojewÓdztw.ie podlaskim a także dyskusję
podsumowującą

ł w 2005 r. przeprowadzono cykl spotka informacyjnych pt: ,,Możliwości wykorzystania Europej skiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu operacyjnego RozwÓj ZasobÓw Ludzkich -
wymogi w zakęsie projektowania, sprawozdawczo ści i zarządzaria finansowego'' obejmujący wszystkie
powiaty wojewÓdztwa' Program sesji szkoleniowej dotyczył zasad wypełniania wniosku (informacje
ogÓlne, charakterystyka projektu' ostateczni beneficjenci, charakterystyka realizowanego wsparcia,
planowane wydatki) oraz wymogi w zakresie realizacji projektÓw Europejskiego Funduszu Społecznego
(zasady kwa|ifikowalności wydatkÓw, kategorie wydatkÓw: kosŹy personelu, koszĘ beneficjentÓw
ostatecznych, inne wydatki; typy sprawozdari: sprawozdania okresowe, roczne i koricowe, sprawozdanie
a wniosek o płatność);

* w 2005 r. zrealizowano insert do .'Kuriera Porannego'' (w dodatku .,Praca',)' w ilości 20 000 sztuk
wkładek zawierających informację o realizowanych działaniach w ramach sPo RZL
wspÓłfinansowanych z EFS w wojewÓdawie podlaskim;

* 23.02,2006 r' w BiĄmstoku odbyła się konferencja regionalna pod tytułem .'RozwÓj ZasobÓw
Ludzkich . doświadczenia wdta:iania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce''. GłÓwnym
organizatorem konferencji było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast WojewÓdzki Urząd
Pracy w Białymstoku występował w roli koordynatora działari w swoim regionie oraz inst1tucji wiodącej.
WUP odpowiedzia|ny był za przygotowanie szczegÓłowego programu konferencji, listy prelegentÓw oraz
wybÓr insĘtucji do udziału w powyzszej konferencji;

* 27 '06.2006 r. w siedzibie WojewÓdzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyły się warsztaty robocze
dla Powiatowych UrzędÓw Pracy wojewÓdzwa podlaskiego dotyczące nowych wzorÓw sprawozdari i
formularza danvch BO:

* 20,07 ,2006 r. w siedzibie WojewÓdzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie
informacyjne dla Powiatowych UrzędÓw Pracy wojewÓdztwa podlaskiego dotyczące uŹ}tkowania
Generatora WnioskÓw Płatrriczvch w ramach SPo RZL:

ł 07.11.2006 r. w siedzibie WojewÓdzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyła się konferencj a
podsumowująca realizację Sektorowego Programu operacyjnego RozwÓj ZasobÓw Ludzkich oraz
Działail' 2.|,2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wojewÓdztwie
podlaskim w latach 2004.2006. W konferencji wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele
administracji rządowej i samorządowej, szkoł wyższych, organizacj i pozatządowych, instytucji
szkoleniowych oraz przedstawiciele beneficjentÓw' Celem konferencji było podsumowanie rcalizacji
SPo RZL oraz Działa 2.| ' 2.3 i2,4 ZPoRR w wojewÓdŹwie podlaskim w latach 2004-2006 w zakresie
Działan wdra:janych orzez WUP w Białvmstoku:
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+ 27.09.2007 r' w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się konferencja
pt.; ''Europejski Fundusz Społeczny w województw.ie podlaskim _ rea|izacja Sektorowego Programu
operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004-2007 oraz prezentacja Programu operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 -2013". Głównym celem konferencji było podsumowanie realizacji Sektorowego
Programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w wojewódfwie podlaskim w latach 2004-2007 w
zakesie Działań wdrerŻanych ptzez WUP oraz prezentacja Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 (Po KL)' w zvłiązktl z planowanym uruchomieniem pierwszych procedur konkursowych w
komponencie regionalnym Po KL' w obradach konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej, urzędów pracy' szkół wyższych, organizacji pozarządowych, instytucji
szkoleniowych oraz przedstawiciele benefi cjentów;

* na przełomie pa:żdziemika i listopada 2007 r' (03.10.2007 r. . 23,112007 r.) w 14 powiatach
województwa podlaskiego odbyły się spotkania informacyjne dotyczące podsumowania okesu wdrażania
SPo RZL oraz upowszechnienia informacji na temat finansowania projektów i zwiększenia liczby
przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu EFS;

* przygotowywano i przeprowadzano dystrybucję mateńałów informacyjnych dotyczących EFS i sPo
RZL, przeprowadzano dystrybucj ę formularzy wniosków o dofinansowanie realizacji projektu i instrukcji
do wniosków a także ''Biulet}nu Internetowego,' przygotowanego przez Depańament ZarządzuiaEFS;
* aktualizowano stronę intemetową WUP, w tyrn częśÓ dotyczącąEFS i Działania l.2;
* udzielano informacji dotyczącej EFS, wtym Działaria 1'2 sPo RZL, w punkcie informacyjnym EFS w
WUP.

Ponadto sami beneficjenci przeprowadza|i działania informacyjno-promocyjne mające na celu
rozpropagowanię założeń projektów. Powyższe działaria skierowane były do osób bezrobotnych,
pracodawców oraz innych partrrerów rynku pracy' Na terenie urzędów pracy tozmieszczano plakaty oraz
ulotki informujące o cęlach i grupie docelowej realizowanych projektów. Umieszczano również stosowne
oznaczenia na dokumentach zwięanych z rea|izacjąprojektów tj. logo EFS, emblemat Unii Europejskiej
oraz informację o współfinansowaniu projektów ze środków EFS' Również na stronach intemetowych
zarnieszczulo informacje o realizowanych projektach. Ak1rłmi pośrednicy pracy na bieżąco
przekazywa|i wszelkie informacje nt. projektów potencjalnym beneficjentom ostatecmym' jak równiez
informowali pracodawców o moŹliwościach przystą)ienia do uczestnictwa w projektach i skorzystania z
pomocy urzędów pracy.

VI. INT'ORMACJA O ZGODNOSCI REALIZACJI DZIALAITIA Z ZASADAMI POLITYK
wsPÓLNoTowYcH

1. Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych?

rAK [:] NIEE

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamÓwieri publicznych, proszę opisać na cTW polegaty
nieprawidłowości oraz wskazać podjęte środki zaradcze
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f . Czy w trakcie realizacjiDziałania nastąpiło naruszenie zasad ochrony środowiska?

rAK tI NIEE

W prz1padku naruszenia zasad ochrony środowiska, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości
oraz wskazać podjęte środki zaradcze

3 . Czy w trakci e real|Zacji Działania nastąpiło naruszenie zasady rÓwnych SZanS?

rAK [_] NIEE

W przypadku naruszenia zasady rÓwnych szans' ploszę opisać na czym polegały nieprawidłowości oraz
wskazac podjęte środki zaradcze

4, Czy w trakcie ręalizacjiDziałania nastąpiło naruszenie zasad udzielania pomocy publicznej?

rAK [_] NIEE

W przypadku naruszenia zasad udzielania pomocy publicznej, proszę opisaÓ na czw polegały
nieprawidłowości oraz wskazaÓ podjęte środki zaraAcze

Komentarz: w tabeli zawarte sąwielkości pomocy publicznej udzielonej beneficjentom ostatecznym od I
kwartału 2006 r' do korica 2007 r. _ takie dane Zostały przysłane przez beneficjentÓw D ziałania zgodnie z
instrukcją do sprawozdania z realizacji projektu. Z powodu nie monitorowania pomocy publicznej w
poprzednich sprawozdaniach nie ma możliwości podania wartości pomocy od początku uruchomienia
Programu.

vII. zDoLNoŚĆ nvsryruc.roNAlNA

4.1.Wielkość udzielonej pomocy publi cznej w ramachDział'ania

Numer Działania i Schemat
Wielko ść pomocy public znej udzielonej o Statecznym benefi cj entom

od początku uruchomienia Programu
Srodki wspÓlnotowe Srodki kraiowe

1 2 J

1 .2  a 1 106 735,f4 418 3f3,66

r . f  b 0 0
ogołem 1 106 735,24 418 323,66
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1. opis i ocena zdolności instytucjonalnej

2. Zatrudntenie - określazatacznik nr 12

VIII. o Śwr^ł'o C ZE]\I.IE BEI\ .EFI C JENTA KoŃC owE G o (IN s TYT C JI WDRAZAJĄCEJ)

oświadczam) iz informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu sązgodne z prawdą.

Data: 31.10.2008 r .

Pieczęć i podpiy Y +E KT o R
t 

i/. 
' t '? I t 0l-)L1'

.fanJra Mironowicz

NF.oRMACJE Do U ZYTKU WEWNĘTRZNEGo*
*wypełnia insĘtucja otr:ymująca spraluo:danie

Sprawozdanie sprawdz one przez:

lmię i nazwisko
Podpis
Data

WUP w Białymstoku był odpowiednio przygotowany pod względem organizacyjnyrn, przygotowania
kadr a także posiadanego zap|ecza technicznego do wdla:żania Działa l.2 i l.3 sPo RZL. Dodatkowo
pracownicy podnosili swoje kwalifikacj e poprzez uczestnictwo w szkoleniach. W przypadku zaistnienia
uzasadnionej potrzeby wprowadzane były zmiany w obowią.zkach ka:żdego z tnech wydziałÓw, ktÓre
zajmowały się wdra:żaniem SPo RZL.
Zdolność inst1tucjonalną WUP w Białymstoku w zakresie wdrzrŻania SPo RZL należy ocenić

zytywnle.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do
podejmowania decyzji wiązących po stronie
Benefici enta Koricowego (instytuci i wdrazai ącei) Janina Mironowrcz
Adres Ul. Pogodna22. 15-354 Białvstok
Nr telefonu i faksu Tel.: 085 - 74 97 200: Fax.: 085 -74 97 209
Adre s poczty elektron icznei sekretari at@wup. wrotapodlasia. pl
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Załącznlknr 7

Stan realizacji projekt w w ramach Działania

Nazwa instytucji

Mr - wartość osiągnięta w okresie obiętym sprawozdaniem

Mp - wartośc osiągnięta od początku realizacji Dziatania

Tabela A

Woiewodzki U w Biafumstoku

Numer
Działania

Schemat

Zarej estrowane wnioski* Projekty po weryfikacji formalnej ** Projekty po ocenie merytorycznej ***

Ivr Mp IVr Mp Nfr IVp

I1oŚc

WartoŚc
dofinanso-

wania
z EFS
(PLN)

IloŚc

Wartośc
dofinanso-

wania
z EFS
(PLN)

Ilośc

WartoŚc
dofinanso-

wania
z  EFS
(PLN)

Ilośc

Wartośc
dofinanso-

wania
z  EFS
(PLN)

I1oŚc

Wartośc
dofinanso-

wania
z EFS
(PLN)

Ilośc

WartoŚc
dofinanso-

wania
z EFS
(PLN)

I 2 J 4 5 6 1 8 9 t 0 I t t2 13 T4
r.2 a

29

c.l
N
C.l

.f
\n

29

c.)
N
c.l

ś
\a)

f9

c.l
N
cr^)

ś\n
29

c.l
N

c.l

w\Ó
29

c.)
c!
c.)

-t
rn

29

c.)
c{
c.l

ś
ra)

r . f b

18

ś

F-

@
f-

18

ś

f-

@
r\

L2

cr't

Ńra)
\n
@
@
@

L2

c.l

ą
c..l
\n
ra)

@
@
@

10

\Ó
@

\Ó
sf,

ś
f-

10

\n
@

rn
ś
.<r

f-
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ogÓłem d|aDzjałanta 47

ct.l

\
c.l
o\
\o

C..l
c.l

N

47

N
Ę
c.)

N
c.l

c\l

4 l

v

v
[n
ś̂
c.t
s

c.l

4 l

\o
\n
ś
N
sf

(\.1

39

@

=t

\n
ś
N

c.l

39

@

ś
lr)
.f,
C\

cr.l

* wnioski, ktore wpĘnęły do Beneficjenta Koncov,ego (insĘtucji wdrażające1) i InsĘtucji Pośredniczącej
** projekty, ktore przeszĘ pozytywnie weryfikację formalną
*** projekty, ktore przeszły pozyĘwnie ocenę merytoryczną
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Tabela B

Numer
Dział'ania

Schemat

Podpfuane nmowy (urydane decpJe)

Umowy o dofinansowanie projektu (decyzje) podpisane (wydane)
od początku r ea|izacji Dzjałania

Projekty zrea|izowanęx od początku realizacji Działania

Liczba

Poziom wydatkÓw określonych
w umowach

Wartość
wydatkÓw
objętych

umowami
zawartymi od

początku
urucho-
mięnia

Działania do
kofrca okresu
sprawozda-
wczego jako

o/ozobowiazan

Wa ość
wydatkÓw
objętych

umowami
zawartymi od

początku
urucho-
mięnia

Działania do
kofrca

poprzednie-
go okresu

sorawozda-

Liczba

Wydatki poniesione w ramach projektÓw

ogÓłem

w tym wartość
wydatkÓw
kwalifiko-
walnych
(PLN)

w tym wartość
dofinanso-

wania z EFS
(PLN)

ogołem

w tym wartość
wydatkÓw
kwalifiko-
walnych
(PLN)

w tym wartość
dofinanso-

wania z EFS
(PLN)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 1 0 1 l L2

r.2 a 29

c.t

@

@

c.l

ś
cĆl

c.)

@

@

c.t

śf,
c.)

N
c.t
c!
@

C..l
ś
(\.l

N
o

E
(.)
z

N
o
>r

(.)
z

f9

c.t

@

oo

c.)
ś
cĆl

c.)

@

@

c.l

ś
c.t

c.l
c.)
c..l
@

( . 1

ś
N

T2 b 7

c.)
Ę
c.l

f-ś

c.l

Ę
cĆl

f-ś

@

Ń\n
@

c.)
c.)
c.)

N
o
h

.o
(-)
z

N
o
h

(-)
z

7

rĆl
Ę
c.)
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-<|.

c.l

Ę
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f-ś

@

Ń
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oo
c.)
c.l
c.l
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ogołem dla
Działania

36

@

Ń
@
@

f-
f-

ś
c.t

@

c\l
@
@

f-r\
ś
c.l

c\
\a)
c.l
\n

ś\n
ś
cr.l

N
o
h

(-)
z

N(.)
>.

()
z

36

@

c..l
@
@

C-
f-
ś
c.t

oo
CN
@ą
C-
f-
ś
c.l

c't
la)
c.r
la)

śrr)
.<r
c\

*projekty, dla ktorych Zreąlizowąno wniosek o płatnośc koncową

Data 03.I1.2009 r -korekta

Pieczęc i podpis osoby upowaznionej:

WICEDYREKTOR
źs. tŁvnk" \",% 5 ( ,/ . ,ź.t,0a

,/Iaroslaw 
Sadowshi

l,l
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Załącznlknr 2

Stan realizacji projekt w według wojewÓ,dztw

WojewÓdztwo

Liczba wnioskÓw
zarejestrowanych

od początku
uruchomienia

Programu

Umowy o dofinansowanie projektu (decyzje) podpisane
(wydane) od początku uruchomięnia Działania

Proj ekty zr e a|tzowan e * o d p o c zątku uruch om i e nia D ziałania

Liczba

Poziom wydatkÓw określonych
w umowach (decyzjach)

Liczba

Wydatki poniesione w ramach projektÓw

ogÓłem

w tym wartośc
wydatkÓw

kwalifikowalnych
(PLN)

w tym wartoŚć
dofinansowania z

EFS (PLN)
ogÓłem

w tym wartoŚć
wydatkÓw

kwalifikowalnych
(PLN)

w tym wartoŚć
dofinansowania z

EFS (PLN)

I 2 a
J 4 5 6 8 9 10

DOLNOSLASKIT,
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ł-oDZKIE
MAŁoPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE

PODLASKIE 41 36

\o
oo
Ń
@
@

o\
tr-
t--
ś
c.)

\o
oo
N
@
oo

t*-
tr-
ś
Cr^)

N
(a)
c.l
rn

vrn
v
N

36

\o
oo
Ń
@
oo

t*-
t--
ś
cr^)

\o
oo
Ń
oo
oo

tr-
t--
ś
cr^)

c\
rn
c.)
ta)

ś
lr)

ś
N

POMORSKIE
SLASKIE
SWIETOKRZYSKIE
WARMINSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
wartości doĘczące całego kraju, ktÓrych

nie mozna przypisac poszczegÓlnym

wojewÓdztwom

Nazwa instytucji Wojewodzki |Jrząd Pracy w Białymstoku
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POLSKA ogÓłem 47 36

\o
ao
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oo
oo

tr-
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v
cr^)

@
N
oo
oo

t--
t--
-t
c.)

c.l
ra)
C-l
ra)

sr
ra)
\s
C-l

c.)

\o
oo
Ń
oo
@

t--
r-
.<r
c-t

\o
@

Ń
oo
oo
o\
t--
t-r
.<r
c.)

N
łn
c.)
ta)

.t
(n
ś
N

Komentarz
* projekty, dla ktorych zreąlizowąno wniosek o ptatność koncową

Data: 03. 1 1 .2009 r. - korekta
Pieczęć i podpis osoby upowaznionej:

WICEDYREKTOR

/*ŚtwI:5,J(^:
'  / ,Io,o,łaul Sadowski
l /v
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Załacznlknr 3

Przepł1v ostatecznych beneficj ent w

Nazwa instytucji Wojewodzki lJrząd Pracy w Białymstoku

M_Mężczyźni, K_KobieĘ

Mr _ wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objęĘm sprawozdaniem
Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

1. Liczba ostatecznych beneficjent w, ktÓrzy rozpoczę|i udział w Działaniu

Starus osoby na rynku pracy Mr Mp
M K oeÓłem M K oeÓłęm

Lo. I 2 t
J 4 5 6

l . l Bezrobotni
3988 7 r04 r1092 3988 7 104 r1092

w tym osoby długotrwale bezrobotne

w tym młodzięŻ do 25 roku zycia
37  17 6463 10180 37  17 6463 10180

w tvm absolwęnci
I 355 2945 4300 I 355 2945 4300

r .2 .
Osoby zarejestrowane w PUP jako
poszukujące pracy' nie pozostające
w zatrudnieniu

L3 . Zatrudnieni

w tym zatrudnieni zagroŻeni utratą pracy

w tym pracownicy w gorszym połozeniu

1 .4 .Samozatrudnieni

w tym rolnicy zagroieni utratą pracy

1 . 5 .Studenci, doktoranci i uczący się

1 . 6 .Inni (nalezy okręślić kategorię)

t . 7  . ogÓłem 3988 7 r04 TTO92 3988 7 r04 11092

w fym osoby niepetnosprawne
3 l 25 56 3 l f5 56

w tym osoby z terenÓw wiejskich
TIIT f438 3 555 tt17 2438 3 555

Komentarz
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Status osoby na ryŃu pracy
Mr

M K oeÓłem
Lo. I 2 J 4

2 . 1 Bęzrobotni
0 0 0

w tym osoby długotrwale bezrobotne

w tym młodzieŻ do 25 roku zycia
0 0 0

w tym absolwenci
0 0 0

2 .2 .
Osoby zarejestrowane w PUP jako
poszukujące pracy' nie pozostaj ące
w zatrudnieniu

2 . 3 .Zatrudnieni

w tym zatrudnieni zagroŻeni utratą pracy

w tym pracownicy w gorszym połozeniu

f  .4 . Samozatrudnieni

w tym rolnicy zagroŻeni utratąpracy

2 .5 .Studenci, doktoranci i uczący się

2.6.Inni (naleĄ określić kategorię)

f  . 7 . ogÓłem
0 0 0

w tym osoby niepetnosprawne
0 0 0

w tym osoby z terenÓw wiejskich
0 0 0

Komentarz

2. Liczba ostatecznych beneficjentÓw' kttÓrzy kontynuują sw j udział w Działaniu na
koniec okresu sprawozdawczego
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Status osoby na rynku pracy Mr Mp
M K oeÓłem M K oeÓłem

Lp. I 2 5 4 5 6 7

3 . 1 Bezrobotni
3448 6338 9786 3448 633 8 9786

w tym osoby dtugotrwale bezrobotne

w tym młodzięŻ do 25 roku zycia
3230 5773 9003 3230 5773 9003

w tym absolwenci
II7 T 2651 3822 ITTI 2651 3822

3 .2 .
Osoby zarejestrowane w PUP jako

poszukujące pracy' nie pozostające
w zatrudnieniu

3 . 3 .Zatrudnieni

w tym zatrudnieni zagroieni utratą pracy

w tym pracownicy w gorszym położeniu

3.4.Samozatrudnieni

w tym rolnicy zagroŻeni utratąpracy

3 . 5 .Studenci, doktoranci i uczący się

3 .6 . Inni (nalezy określić kategorię)

3 . 7  . ogÓłem
3448 6338 9786 3448 633 8 9786

w tym osoby niepetnosprawne
27 22 49 2',7 22 49

w tym osoby z terenÓw wiejskich
99s f238 ) z ) ) 995 2238 a / ' r a ' t

) L ) )

Komentarz

3. Liczba ostatecznych beneficjentriw, ktilrzy ukor[czyli udział w Działaniu zgodnie
z zaplianowaną dla nich ścieżĘ uczestnictwa
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Status osoby na rynku pracy
Mr Mp

M K ogÓłem M K ogÓłem
Lo. I 2 .t

J 4 ) 6 t

4 . 1 Bezrobotni
540 'r66 1306 540 766 1306

w tym osoby długotrwale bezrobotne
0

w tym młodzieŻ do 25 roku zycia
487 690 t t 77 487 690 t t 77

w tym absolwenci
1 8 4 294 478 1 8 4 294 478

4.2.
Osoby zarejestrowane w PUP jako
poszukujące pracy' nie pozostające
w zatrudnieniu

4 .3 .Zatrudnieni

w tym zatrudnieni zagroŻeni utratą pracy

w tym pracownicy w gorszym połozeniu

4 .4 . Samozatrudnieni

w tym ro|nicy zagroŻeni utratą pracy

4 .5 . Studenci, doktoranci i uczący się

4.6.Inni (nalezy określiÓ kategorię)

4 . 7 . ogÓłem
540 766 1 306 540 766 1 306

w tym osoby niepełnosprawne
4 J 7 4 3

w tym osoby z terenÓw wiejskich
r22 200 322 r22 200 322

Komentarz

4. Liczba ostatecznych beneficjent w, kt rzy przerwali uczestnictwo w Działaniu

Data: 3I .10.2008 r.
Pieczęć i podpis osoby upowaznionej:

' -s .T(>It
T,YIŁE

| " /  | / i ' , \ ) | " l , o ,  - . ,  Ą '

l {,, n. ł !,/ it': y1 4,',,,, ! n z
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Informacje na temat wsparcia udzielonego ostatecznym beneficjentom w ramach
realizowanego Działania

Nazwa instytucji

Załączniknr 4

Woiewodzki Ur Pracv w Biafumstoku

M-Mężczyźni, K_KobieĘ

Mr - wartośc wskaźnika osiągnięta w okresie objęĘm sprawozdaniem

Mp - wartośc wskaznika osiągnięta od początku realizacji Dziatania

l.. określenie pruynależności ostatecznych beneficjent w do kategorii społecznych
wym agaj ących wsparcia *

Kategoria społeczna
MI Mp

M K osÓłem M K Osołem

Uoi 1 . j . : . : t . . : F ,
' : t t l :  L

.Ą|||
:5:::;: l :.:,:.Ą1;;.: ,tt,t,t,t,itt,t,trt,,,

t,,,,tt$,,t,t,

l t
r . l Osoby, ktÓre opuściĘ zakJady karne

1 . 2 .Bezdomni

L 3 .
UzaIeżmieni od alkoholu iĄub
narkotykow, poddający się leczeniu

| . 4 . Osoby samobrie wychowuj ące dziecko

1 . 5 .Uchodzcy z problemami z integracją

1 . 6 .MłodzieŻ (15 - 24 |ata)

1 . 7  .
Korzystający zę świadczen systemu
pomocy społeczne|

1 . 8 .Inne (nalezy określic kategorię)

Komentarz

* dotvczv tvlko Działania ],5
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Rodzaj wsparcia
Mr Mp

M K osÓłem M K osÓłem
: : : .  : : : l : : : : l : : : : l : : : : : l  : : i i i : . :  : ; : : : : : ; : ; : . : : :

' i : a . i ::.:':ł:':': : a i : : ,,,,,,i:,,,ii,,6,i,,i,,,,,,,,,,i',

2.1 Pomoc w poszukiwaniu pracy 3934 7028 10962 3934 7028 t0962

w tym poradnictrvo zawodowe 3t1 1 5206 8377 3171 5206 8377

w tym pośrednictwo pracy 3635 6644 10279 3635 6644 10279

2.2. Szkolenia I 403 1783 3  186 1403 t783 3  186

Ą . Szkolenia dla przedsiębiorcow

i pracownikow przedsiębiorstw

w tym specjalisĘczne

w tym ogcllne

2 .4 . Studia podyplomowe

2 . 5 .
Doradztwo dla osÓb zamierzających

r ozpoaząc prowa dzenie działalnoś ci

gospodarczej

-) -) 34 67 J J 34 67

f  . 6 .
Jednorazowe środki na podjęcie

działalnoŚci gospodarczej
125 60 1 8 5 125 60 1 8 5

2 .7 .
Subsydiowanie wydatkow zw ięany ch

z zatrudnteniem u orzedsiebiorcv
3 6 1 263 624 3 6 1 f63 6f4

w tym tworzenie nowych miejsc pracy f77 f 0 t 418 f17 f0r 478

w tym rekrutacja pracownikow 84 62 r46 84 6f 146

2 .8 .
S ub sydi owanie wydatkow zw iązanych
z zatrudnienięm u pracodawcy nie
będącego przedsiębiorcą

88 1 3 5 /. z5 88 1 3 5 f23

f  . 9 .
ElasĘczne lub alternatywne fo.-y

zatrudnienia

f  . 1 0 ,Staze 1934 4 8 1 3 67 47 r934 4 8 1 3 6747

2 , 1 1
Przygotowanie zawodowe w miejscu

pracy
165 f3 f 397 165 f32 397

2 .1 , 2 .Inne (nalezy podac jakie)

Komentarz

2. Liczba ostatecznych beneficjent w objęĘch danym rodzajem realizowanego wsparcia
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Rodzaj wsparcia Mr Mp

Lp'1,,;
':.:.:;Ą
)j:

J . l opieka nad osobami za\eŻtynrri

5 . L .
Wydatki zwtązane z transportem na

miejsce szkolenia x

3.3. Inne
L0775 10775

w

Ęm
SĘpendia

9f63 9f63

w

Ęm
Dodatki szkoleniowe

1 9 8 1 9 8

w

tym

Wydatki zw|ązane z transportem na

miejsce szkolenia

587 587

w

tym
Poradnictwo inne niz zawodowe

3 8 1 3 8 t

w

Ęm

Wydatki zwięane z transportem na

miej sce stazu, przygotowania

zawodowego' w1,ą,r,vi eni e

346 346

Komentaz

*dotvczv tvlko Działartią ].4

3. Liczba ostatecznych beneficjent w objęĘch danym rodzajem rea|izowanego wsparcia
towalzyszącego

Data:  31.10 2008 r .

Pieczęc i podpis osoby upowaznionej.

DYB.EKTO K
l

- l'  1 r

,, r łl h I ril.' |lt tr(i lto* ież
!
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Za|ącznikru 7

Wzrost kwalifrkacji ostatecznych beneficjent w

Nazwa instytucji WoiewodzkiUrz P w Białvmstoku

A,|r - wartośc wskaznika osiągłlięta w okresie objęĘtn sprawozdaniem

Mp ^ wartośc wskaznika osiqnięta od początku realizacji Działania

Liczba ostatecznych beneficjentÓw, kt ruy dzięki wsparciu w ramach Działania podnieśli
swoje lvatifikacj e (uzyskanie dyplomu, świadectwa' zaświadczenia)

Data:  31.  10.2008 r
Pieczęć i podpis osoby upowaznionej:

I )Y f ,NKT( )K
i :-, : ,.''') \t)i- '";: 1 'r1' ;'(

i

.Ianirla Mircnowicz

MI Mp
M ^. Osołem M K osołem

' ' : . Ą : ' : ' I

Liczba ostatecznych benefi cj entow 3 136 6178 9314 3 1 3 6 6178 9314

Komentaz
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Załączniknr 8

Działanie 1.2 31.10.2008

Zestawienie zatwierdzonych przez Beneficjenta Koócowego (inst5rtucję wdrażając{ wydatkÓw kwalifrkowalnych w remach Dzialania według
źrÓdeł finansowania za okres sprawozdawczy: sprawozdanie ko cowe (PLN)

Nazwa instytucji WoiewÓdzki U d W Bialvmstoku

Numęr
Działania

Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne w ramach Działania w okresie sprawozdaczq

ogÓłem

Srodki publiczne

Srodki
prywatne

lnne
Srodki

z poĘczek
EBI*

Srodki
z kolumny

''Środki

publiczne
ogÓłem'' -

jako

prefinanso-
wanie**

Srodki
publiczne
ogÓłem

Budzet pa stwa

Budżety
jednostek

samorządu
tery'torialne-
go szczebla

regionalnego

Budżety
jednostek

samorządu
terytorialne-
go szczebla
lokalnego

Inne Środki
publiczne
(fundusze

ce|owe, środki
specjalne)

ogÓłem

w tym środki
Z ręzęrw
celowej na
wspÓłfinan-

sowanię
programow z

Funduszy
Struktural-

nych

l :2+8+9 2:3+5+6+7 a
J 4 5 6 7 8 9 10 11

l . f a 34 308  689 ,1333 354 826,68 0,00 0,00 0,00 127 532,3433 f27 294.34 9s3 862.45 0,00 0,00 0,00
t .2b 471193 ,73 460 002,87 0,00 0,00 0,00 2 095,25 457 907,62 l l  1 9 0 , 8 6 0,00 0,00 0,00

oGoŁEM 34 779 882,86 33 814 929,55 0,00 0,00 0,00 129 627,59 33  685  f 01 , 96 965 053 ,31 0,00 0,00 0.00

a EBI - E ropejski Bank lh$esDcyj ny; wartości |ł,ka:ane * kolunnie l0 powinny b,ć uw:ględnione w h,otach pre.ehlovan,ch ||'kolan|,ach 3'5'6'7 i 9
** środki : po.yc,ek na prejnanso1|]a ie' o k|Órych nova i, af|' 209 usla|ry: dnia 30 c:e ,ca 2005 r' ofnansach public:n,ch (D:. U. Nr 249, po:' 2]04 i N| l69, poz. I420)

Data: 31.10.2008 r.
PieczęÓ i podpis osoby upowaznionej:

E'KToĄt
) ' , . 2 t i [ ' / v t  a

. f  nn i nn ,Ilłf lronowicz



załączLlk nr 9
Działanie 1.2 3l.10.2008

Zestawienie wańości platności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych odbiorców (bencficjentów) w ranach Dzia|anirr w okresie
sprawozdawczym: sprawozdanie koricowe (PLN)

Nazwa instytucji Wojew dzki U P W Bia ku

Numęr Działania

zęstawięnie wartości płatności zrealizowanych na rzecz ostatecznych odbiorcÓw (beneficjentÓw) w ramach Działania w okesie sprawozdacrym

ogÓtem

Srodki publiczne

Srodki
prywatnę

Inne
Srodki

z poĘczek
EBI*

Srodki
z kolumny

''Środki

publiczne
ogÓłem'' -

jako
prefinanso-

wanie**

Środki
publiczne
ogÓłem

Budzet pa stwa

Budżefy
jednostek

samorządu
terytorialne-
go szczebla

regionalnego

BudżeĘ
jednostek

samorządu
terytorialne-
go szczebla
lokalnego

lnne Środki
publiczne
(fundusze

celowe, środki
specjalne)

ogÓłem

w tym środki
z rezerw
celowej na
wspÓłfinan-

sowanie
programÓw z

Funduszy
Struktural-

nych

1:l+g+9 f:3+5+6+7 .,
J 4 5 6 7 8 9 t 0 l l

t . 2 a 34  308  689 .1333 354 826.68 0,00 0,00 0,00 lf7 532,3433 227 294,34 953 862.4s 0,00 0.00 0,00
t . 2b 47 | 193,13 460 002.87 0,00 0,00 0,00 2 09s.fs 457 907,62 I  l  190.86 0,00 0,00 0,00

oGoŁEM 34 779 882,86 33 814 829_ss 0.00 0.00 0,00 t f9  627,5933 68s 20r .96 965 053.3 r 0,00 0.00 0,00

a ERl - Europejski Rank In||,estycyJny; var|ości l|,,ka,ane w kolumnie l0 po1|inn} być ułzqlędnione w l69o|ach pre:entolłanych ttt kolumnach 3.9
ł* środki: po:yc:ek na preJina sovahie' o k|Órych ilo\,,a v dr|' 209 us|avy: dnia 30 c:en|,ca 2005 r' oJinansach pub|ic:nych (D:' U' Nr 249' po:. 2l04 i Nr l69' poz. 1420)

Data: 31.10.2008 r.
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

.o*x.p'+'1,9ła
' t

f  ! .w i na  l I i - ł an l t i t . z



Załącznik nr |0

Działanie 1.2 3{.10.2008

Z,estawienie prognozowanych wartoŚci płatności z Europejskiego Funduszu Spo|ecznego' jakie zostaną zrealizowane na rzecz BeneflcjentÓw
Koócowych (insĘrtucji wdrażających) w ramach Działania i odpowiadającego im wspÓ|finansowania krajowego (PLN)
wg stanu na: sprawozdanie koficowe

Nazwa instytucjr WoiewÓdzki Urzad P W Bia ku

Numer Działania
ogÓłem

Srodk i  pub l iczne Srodki prywatne

lnne
Srodki z
poŻyczek

EBI*

Udzial
wspÓłfinan-

sowania
wspÓlnoto-

wego
(%)

ogÓłem

Wartość
dofinanso-

wania
z EFS

Krajowy wkład publiczny

ogÓłem

w tym
środki

prywatne

wliczane
do wspÓłfi
nansow-

ania
krajowego

ogÓłem
Budzet
pa stwa

Budzety
jednostek

samorządu
terytorial-

nego
szczebla
regional-

nego

Budiety
jednostek

samorządu
terytorial-

nego

szczebla
lokalnego

Inne środki
publ iczne
(fundusze

celowe, środki
specjalne)

l :2+9+l l 2-3+4 J 4:5+6+7+8 5 6 7 8 9 l 0 l l t2 1 3 :
3/(3+4+ I 0)

1 . 2 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 . 2 b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

oGoŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* EBI - Europejski Bank Inwest.vcyjn1l; wartości wyka--ane w kolumnie I 2 powinny być uwzględnione w kwotach pre:entowan))ch w kolumnach 4- I l

Data:  31.10.2008 r .
Pieczęć i podpis osoby upowaznionej:

1

D VĘs ldT o 'R .
r 
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Za|ącznik r ||

Działańe I.2

Zestawienie wydrtków kwa|ifikowalnych i niekwalilikowa|nych poniesionych w remach Dzialania w okreŚie sprawozdrwczym:
sprawozdanie koócowe - 2004.2007 (PLN)

Nazwa instytucji

RÓżnica pomiędzy wartościami pokazanymi w załączniku l l' a wartościami pokazanymi w załączniku 1 tabela B, wynika z wykazania załączniku 1
odsetek (odjęcie 3346,48 zł) zwrlconych przez beneficjentÓw (zalecenie z IZ dotyczące wnioskÓw o refundację)

Data: 31. 10.2008 r.

PieczęÓ i podpis osoby upoważnionej:
,?,

DYB ĘKT o R..
L ' r r  v l v t  t -

(
.  |ąn i , i ,  ą,Ą | i  - ,1, ' .  \" , i . .

Woiewodzki U Pracv w Białvmstoku

Kategoria wydatkow
Wydatki poniesione w okręsie

sprawozdawczym
Wydatki poniesione od momentu rozpoczęc|a

realizacji Dział,anta

Wyd atki lrwalifikowalne 34 783 22934 34 783 22934

w tym Schemat a) 34 309 417 ,51 34 309 417 ,51

w tym Schemat b) 473 81  1 ,83 473 81 1 .83

Wydatki nielcwalifikow alne 0,00 0,oo
Całkowite koszty Działania 34 783 22934 34 783 22934



Załączniknr |2

Zatrudnienie

Nazwa instytucji WoiewÓdzki U Pracv w Białvmstoku

Rodzaj instytucji Nazwa insĘĄucji

Liczb a pr zy znany ch etatÓw
Faktyczny stan zatrudnienia

w obecnym okresie sprawozdawczym Zapotr zebowanię na dodatkowe etaty,
niezbędne dla własciwego wdrazarria

Programu (rÓinica pomiędzy optymalna
liczbą pracownikÓw

a |iczbą pr zyzn anych etatÓ w)

Rotacja kadr

Wszystkie
przyznullę ętaty

w tym etaty
przyznane

w ramach pomocy
technicznej

Wszystkie
obsadzone etaĘ

w tym etaty
finansowane
z pomocy

technicznej

LiczbaetatÓw, ktÓre
zostały zwolnione

w okresie
sprawozdawczym

Liczba etatÓw' ktÓre
zostały obsadzone

w okresie
sprawozdawczym

f 1
J 4 5 6 7 8 9

Insty'tucja
wdrazająca dla

Dziattan l.f i l.3
SPO RZL

WojewÓdzki Urząd
Pracy w

Białymstoku
36 f 1 36 f 1 brak t0 i  f /3 l 0 i 2t3

UWACI
W ko|umnach 3.6 podano maksymalny poziom osiągnięty podaczas wdraża.nia sPo RZL
w ko|umnach 8-9 podano sumę ze sprawozdańrccznych z2006 i2007 r. (w latach poprzednich rotacja kadr nię była podawana - stare wzory sprawozdari)

Data: 31.10.2008 r .
Pieczęć, i podpis osoby upowaznionej:

DVREI(TOR , .
, / , ' - ,  -  , ' -  

o  
\ )  : "  ' ' )  

i '  )  
- l -
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